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ABSTRAKT (v ČJ) 

Úvod do problematiky a význam tématu: Onemocnění aortální chlopně je třetí nejčastěji  

se vyskytující kardiovaskulární chorobou a zároveň nejčastěji operovanou chlopenní vadou 

v dospělosti. Přirozený průběh choroby je nepříznivý, téměř polovina nemocných trpí 

symptomy srdečního selhání (Branny a kol. 2012). Proto jsem svou diplomovou práci 

zaměřila na posouzení kvality života pacientů se stanovenou diagnózou stenózy aortální 

chlopně.  

Cíl práce a výzkumné otázky: Cílem mé diplomové práce bylo zhodnotit kvalitu života 

pacientů s diagnostikovaným onemocněním aortální chlopně v období jednoho měsíce 

před plánovaným operačním výkonem a v období po operačním výkonu, při kontrole 

v kardiochirurgické ambulanci. Současně jsem porovnávala kvalitu života těch pacientů         

s onemocněním aortální chlopně, kteří absolvovali lázeňskou terapii, s těmi, kteří ji odmítli.  

Metodologie (metoda, výzkumný vzorek): Diplomová práce byla prováděna jako 

kvantitativní výzkum ve skupině čítající 29 respondentů. Pro získání dat byl využit konstrukt 

HRQoL, a to standardizovaný dotazník SF-36. Dotazník byl anonymní. Pro vyplněné 

dotazníky byla zřízena uzavřená schránka, kterou jsem otevřela až po ukončení dotazování. 

Šetření probíhalo od července do října 2018 na standardním oddělení a ambulanci 

kardiochirurgického oddělení fakultní nemocnice. 

Předpokládaná implementace: Realizace výzkumného šetření potvrdila pozitivní význam 

operačního řešení tohoto onemocnění ve fyzické oblasti kvality života, avšak v psychické 

oblasti kvality života pacientů byly změny minimální.  Následně jsem pro pacienty vytvořila 

edukační leták o přínosu a možnostech lázeňské terapie. 

klíčová slova: aortální chlopeň, stenóza, kvalita života, dotazník SF-36, lázeňská terapie, 

pacient, operace, kardiovaskulární rehabilitace, HRQoL 

 

  



 
 

ABSTRACT (v AJ) 

Introduction to the topic and importance of the topic: Aortic valve disease is the third most 

frequent cardiovascular disease and also the most frequently operated valvular disease        

in adulthood. The natural process of the disease is unfavorable, almost half of the patients 

suffer from symptoms of heart failure (Branny et al. 2012). This is the reason why I focused 

my thesis on the assessment of the quality of life of patients diagnosed of aortic stenosis.                           

Aim of the thesis and research questions: The aim of my thesis is to evaluate the quality of 

life patients with diagnosed aortic valve disease, within one month before the planned 

surgery and in the postoperative period when patients will be checked at a cardiac surgery 

clinic. The partial objective at the same time was to compare the quality of life and health 

status of patients with aortic valve disease who have completed a spa therapy with those 

who have rejected it. 

Methodology (method, research sample): The research work will be carried out                                 

as a quantitative research in a group of 29 respondents. The HRQoL construct it means 

questionnaire SF-36 were used to obtain the data. The questionnaire was anonymous. For 

the completed questionnaires, a closed box was set up, which I didn´t open until the poll 

was complete. The survey was conducted from July to October 2018, at the standard 

department and outpatient department of cardiac surgery of the university hospital.  

Expected implementation: The realization of the research confirmed the positive 

significance of surgical treatment of this disease to the physical area of quality of life, but 

in the psychological area of the patient’s quality of life, the changes was minimal.                       

Then I created an educational leaflet for patients about the benefits and possibilities of spa 

therapy. 

keywords: aortic valve, stenosis, quality of life, questionnaire survey SF-36,                               

spa treatment, patient, operation, cardiac rehabilitation, HRQoL 
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1. Úvod 

Kvalita života. Tento pojem se stal zcela běžnou součástí našeho slovníku. Bývá ztotožňován 

s úrovní sociálních služeb, s lidskou důstojností, ale také s mírou financí, kterou máme 

k dispozici, a v neposlední řadě s úrovní našeho zdraví. Asi každý z nás by chtěl vést kvalitní, 

smysluplný a šťastný život. Tato vidina se stává smyslem lidské existence. Ale co to vlastně 

znamená? Co všechno takový život zahrnuje? Je možné rozhodovat, čí život je kvalitnější      

a šťastnější? Na první pohled jasný a jednoduchý pojem, ale při podrobnějším zkoumání je 

složitý, multidimenzionální a těžce uchopitelný.  

Podle Gurkové (2011) představuje kvalita života subjektivní ukazatel hodnocení života 

jedinců. Definuje se tak, jak ji vnímá jednotlivec, je prezentovaná různými komponenty          

u různých lidí a v různém čase a její obsah nelze arbitrárně vymezit. V ošetřovatelství lze 

pochopit tak, že kvalita života každého člověka je ovlivněná uspokojením či neuspokojením 

jeho potřeb.  

Při práci na jednotce intenzivní péče se denně setkávám s řadou vážně nemocných lidí, 

jejichž kvalita života byla a je značně ovlivněna zdravotním stavem. Kvalita života 

podmíněná zdravím je jen jednou podskupinou celkové kvality života, ale domnívám se,           

že je jednou z nejdůležitějších. Ráda bych se proto této oblasti věnovala ve své práci.  

Do jaké míry vnímá zlepšení kvality života sám pacient? Pociťuje zlepšení tolerance fyzické 

zátěže? Probíhá u pacienta následná pooperační rehabilitace? Jak subjektivně vnímá 

pacient celkové zlepšení svého fyzického a duševního zdraví? Tyto otázky mě vedly 

k tématu mé diplomové práce, jejímž cílem tedy je porovnání kvality života pacientů před 

podstoupením chirurgického výkonu na aortální chlopni, s obdobím po výkonu v době 

rekonvalescence. Dílčím cílem je zmapování kvality života pacientů, kteří podstoupili 

lázeňskou terapii, s těmi, kteří ji odmítli.  

 

V současné době je pacientům lázeňská péče navrhována a je pouze na nich, zda tuto 

možnost využijí. Domnívám se, že rekonvalescence v lázeňských zařízeních zkvalitňuje            

a usnadňuje pacientům návrat do běžného života. Mou snahou je na toto poukázat a mít 

dostatek důkazů pro ovlivnění pacienta při jeho rozhodování o tom, zda lázeňskou péči 

absolvuje či nikoliv.   
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2. Současný stav poznání 

 V Evropě a v Severní Americe je aortální stenóza (AS) nejčastější chlopenní vadou 

dospělých. Současně je i třetím nejčastějším kardiovaskulárním onemocněním u nás,           

po hypertenzi a ischemické chorobě srdeční (Popelová 2013). Prevalence AS v obecné 

populaci je cca 0,4 %. Kalcifikovaná AS se vyskytuje u 2-7 % populace starší šedesáti let a 

častěji jsou postiženi muži až v 80 % (Nehyba 2011)  

Dle ÚZIS bylo v roce 2012 v ČR provedeno 2212 výkonů na aortální chlopni a dalších                   

664 výkonů bylo spojeno s aortokoronárním bypassem. Průměrná délka hospitalizace od 

operace do propuštění z kardiocentra je 12,3 dne a průměrný věk pacientů, podstupujících 

kardiochirurgický výkon se pohybuje okolo 65 let. Častěji jsou operováni muži                             

(6025 operací) než ženy (2619 operací) (Šetina 2012).  

Změny v léčebných možnostech vzhledem k rozvoji záchovných operací a novým 

katetrizačním technikám, vyššího věku pacientů, polymorbidity a narůstajícího podílu 

pacientů, kteří již byli v minulosti operováni, vedly European Society of Cardiology (ESC) 

k vytvoření nových guidelines. Vzhledem k nedostatku dat založených na důkazech v oblasti 

chlopenních vad je většina doporučení založena na konsensu odborníků. Česká 

kardiologická společnost připravila v souladu s doporučeními ESC jejich stručný souhrn 

(Popelová 2013). Klinické guideliny také zdůrazňují význam specializované rehabilitace           

po operaci srdečních chlopní, ačkoli počet randomizovaných klinických studií zaměřených 

na rehabilitaci po výkonech na chlopních je jen málo. Současné pokyny pro rehabilitaci při 

chlopňovém onemocnění srdce jsou založeny na randomizovaných klinických studiích 

rehabilitace u pacientů s ischemickou chorobou srdeční a městnavým srdečním selháním. 

Je však sporné, zda jsou výsledky těchto studií přenosné na pacienty po operaci srdečních 

chlopní (Sibiltz 2013). 

V posledních deseti letech probíhaly v zahraničí různé studie, týkající se kvality života 

pacientů v souvislosti s chirurgickou operací aortální chlopně. Některé byly zaměřeny na 

kvalitu života vysoce rizikových pacientů ve věku nad 80 let, jiné se zabývaly kvalitou života 

pacientů s biologickou versus mechanickou aortální chlopní (Shan 2013).  Velmi malý počet 

studií se věnuje srovnání předoperačních údajů kvality života s pooperačními daty. Na to 

poukazuje i recenze od Noyeze (2011), kdy ve vyhledaných studiích od ledna 2004                        

do prosince 2010 tyto údaje srovnává pouze 9 z nich. Naopak, velká část jich je věnována 

novým katetrizačním technikám. 

V České republice se studie v posledních pěti letech přednostně zabývají vlivem 

transkatetrální implantace aortální chlopně (TAVI) na kvalitu života. Kvalitě života                           

po chirurgické náhradě se studie věnují při srovnávání s TAVI nebo Rossovou operací. 

Pozornost je také věnována posuzování klinického stavu pacienta dle druhu implantované 

chlopně. Některé práce (Nehyba 2012, Švecová 2013, Krechowská 2012) se věnují 
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posuzování kvality života po absolvování ambulantního rehabilitačního programu, nebo 

hodnocení kvality života po operaci aortální chlopně. Žádná studie se nevěnuje porovnání 

kvality života v souvislosti s absolvováním či neabsolvováním kardiovaskulární rehabilitace 

v lázních.  

V přehledu uvádím některé zahraniční studie zabývající se kvalitou života a rehabilitací 

v souvislosti s operací aortální chlopně. 

Cílem systematického přehledu australských autorů bylo zjištění vlivu náhrady aortální 

chlopně (AVR) na kvalitu života u pacientů starších 70 let. Do přehledu bylo zahrnuto                

19 publikovaných studií od ledna 2000. Snahou autorů bylo také shrnout literaturu                    

a objasnit silné a slabé stránky současných důkazů o kvalitě života po AVR, prokázat, zda je 

AVR benefitem pro kvalitu života pacientů, zda je dostatečně odůvodněn chirurgický výkon            

a v neposlední řadě shrnout guideliny pro budoucí výzkum. Mezi hlavní výsledky tohoto 

přehledu patří srovnatelná, nebo lepší kvalita života pacientů po AVR, v porovnání                          

s obecnou populací stejného věku. Ve většině zahrnutých studií si pacienti udržují získané 

benefity po AVR, a to jim umožňuje zlepšovat kvalitu života ve srovnání se stejně starými 

pacienty. Věk se zdá být méně důležitý, vzhledem k operačnímu výkonu, zejména, pokud 

je dlouhodobá kvalita života vyšší než u mladších pacientů. Stárnoucí populace a vzrůstající 

životní úroveň pacientů směřuje ke zvyšování počtu nemocných s degenerativním 

onemocněním aortální chlopně. Studie od Reynoldse a kol. (2012), zahrnutá v tomto 

přehledu, porovnávala transkatetrální přístup s konvenční chirurgickou AVR                                   

u nejrizikovějších pacientů. Oba přístupy vedly k vysoce statisticky i klinicky významným 

výhodám. Primárním záměrem chirurgie již tedy není prodloužení života pacienta, ale spíše 

zlepšení jeho kvality. Někteří pacienti jsou někdy znepokojeni pooperačními výsledky               

v psychosociální oblasti, proto by jim získané informace o kvalitě života mohly umožnit 

vytvořit si reálná očekávání o fyzické, emoční a duševní oblasti života (Shan2013). 

Prospektivní Kohortová studie probíhající ve Velké Británii, zahrnující 225 pacientů 

s primoimplantací mechanické nebo biologické chlopně (podíl AVR 48 %) poukazuje                

na zlepšení kvality života v období jednoho roku po operaci ve všech doménách dotazníku         

SF-36. Fyzické skóre se zlepšilo o 7 bodů na 38,1, ale nevrátilo se k normálu (50 bodů),             

na rozdíl od psychického skóre, které bylo téměř normální v předoperačním období i v čase 

rok po operaci. Rehabilitační program absolvovalo 121 pacientů, 79 nikoliv. Pacienti, kteří 

absolvovali rehabilitační program, nebo cvičení minimálně jedenkrát týdně, ušli 

prokazatelně více metrů ve walk testu nežli ti, kteří se nezúčastnili žádné rehabilitace           

(87 m/129 m) (Rimington 2009). 

Prospektivní kohortová studie probíhající v Nizozemí se zaměřila na porovnání 

pooperačních výsledků, mortality a kvality života v závislosti na věku. Do studie bylo 

zahrnuto 757 pacientů, 163 z nich bylo starších 80 let. Dotazník SF-36 vyplňovali pacienti 

předoperačně, 30 dní po operaci a jeden rok od operace. Fyzické skóre osmdesátníků 
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předoperačně bylo 44,68 bodů, což je nižší, než průměrné skóre 50 bodů u věkově podobné 

referenční populace. Zhoršené hodnoty byly i v období 30 dní od operace 45,01 bodů,              

ale zlepšily se směrem k normálním hodnotám jeden rok od operace 49,92 bodů. Psychické 

skóre u osmdesátníků bylo 51,17 bodů v předoperačním období, což je vyšší než průměrné 

skóre v referenční skupině. Třicet dní po operaci se psychické skóre snížilo pod průměrnou 

hodnotu 48,21 bodů, ale rok po operaci bylo psychické skóre opět nad průměrnými 

hodnotami 52,55 bodů, a to i ve srovnání s pacienty mladšími 80 let (Klomp 2016). 

Systematický přehled probíhající v Německu porovnává přínos a negativní důsledky 

rehabilitace u dospělých po operaci aortální chlopně s běžným léčebným postupem bez 

intervencí, které by zahrnovaly cvičení. Do přehledu byly zahrnuty randomizované klinické 

studie z různých databází od jejich založení až do května 2015. Zkoumaným vzorkem byli 

dospělí starší 18 let, bez rozdílu pohlaví a etnické příslušnosti, kteří podstoupili náhradu           

či plastiku srdeční chlopně z jakéhokoliv důvodu. Z celkového počtu nalezených studií 

zadaným kritériím odpovídaly pouze dvě studie. Jedna byla provedena v Norsku 1987              

a druhá v Číně 2004. Z výsledků vyplývá, že rehabilitační postupy vychází z doporučení ESC, 

pro posouzení vlivu kardiální rehabilitace na mortalitu, závažné nežádoucí účinky a kvalitu 

života však nejsou k dispozici dostatečné údaje a autoři doporučují další klinické studie           

na toto téma. Přiklánějí se ke zjištění, že kardiální rehabilitace aplikovaná více jak 12 měsíců 

pozitivně ovlivňuje fyzickou zdatnost (Sibilitz 2016). 

Holandská recenze od Noyez et al. publikovaná 2011 poukazuje na nedostatek studií 

věnovaných problematice kvality života před a po kardiochirurgické operaci. Z 29 studií 

publikovaných v roce 2004-2010 se pouze devět věnuje srovnávání údajů předoperační                  

a pooperační kvality života. Z toho jen jedna se zabývá náhradou srdeční chlopně. Ostatní 

sledují pacienty v pooperačním období, po různě dlouhou dobou od několika měsíců             

po několik let. Výsledná data se pak používají ke srovnání technik (off pump versus on 

pump, mechanická chlopeň versus biologická apod.)  Příčinu nedostatku informací o kvalitě 

života autoři přičítají nejen malému počtu studií, ale také různému nastavení publikovaných 

studií. Ve srovnání s přežitím je kvalita života nižším cílem. Poukazují také na to, že kvalita 

života je vysoce individuální, obtížně hodnotitelná a jednotlivé domény se navzájem 

ovlivňují. Navíc výchozí bod i očekávání od operace je u každého pacienta odlišné. 

Překvapuje je také, že ze strany pacienta není větší zájem o informace o kvalitě života           

po operačním výkonu (Noyez 2011).   

Získané poznatky jsem čerpala z dostupných knih a článků v odborných publikacích                         

a databázích. K vyhledání relevantních zdrojů jsem použila elektronické databáze dostupné 

na Ústavu vědeckých informací, zejména Medline, UpToDate, PubMed, Evidence-Based 

Medicine Reviews, Scopus, Embase a BMČ. Využila jsem také možnost zpracování rešerše 

v Národní lékařské knihovně a Studijní a Vědecké knihovně Plzeňského kraje. Vyhledávání 

probíhalo za použití klíčových slov – aortální chlopeň, stenóza, kvalita života, dotazník                 

SF- 36, lázeňská terapie, pacient, operace, kardiovaskulární rehabilitace. Vyhledávání bylo 



13 
 

omezeno na český a anglický jazyk. Oblast vyhledávání byla stanovena na 10 let. V průběhu 

postupného získávání ucelenějšího pohledu na danou problematiku jsem dále klíčová slova 

korigovala.   
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3. Kvalita života 

Otázkou kvality života se lidé zabývali již dávno. Holandský psycholog J. Bergsma napsal: 

"Co lidé existují, byli vždy schopní zamýšlet se a uvažovat o svém životě. Kvalita života byla 

nejen ohniskem jejich myšlení. Byla i zdrojem jejich inspirace nejen toho, co dělali,                      

ale i změn, k nimž toto pojetí života vedlo (Petr 2004). Jiný pohled filozofa Luciuse 

Annaesuse Seneci, který napsal: „Nesmíme pečovat o to, abychom byli živi dlouho, nýbrž 

dostatečně. Vždyť k tomu, abys dlouho žil, je třeba osudu, abys žil dostatečně, ducha. 

Dlouhý je život,    je-li plný. … Může někoho těšit osmdesát let prožitých v netečnosti? Takový 

člověk nežil, nýbrž prodléval v životě, ani nezemřel pozdě, ale byl dlouho mrtev. … Záleží            

na tom, od kdy počítáš jeho smrt.  …  Usilujme o to, abychom se podobali klenotům: ne aby 

náš život měl velké rozměry, ale aby hodně vážil. Měřme jej skutky nikoli časem!“ (Seneca, 

1979, s, 197). Nositel Nobelovy ceny za ekonomii Amartya Kumar Sen vymezuje kvalitu 

života jako dostupnost možností, ze kterých si člověk může vybírat při naplňování svého 

života (Šubrt 2008).  

Téma ,,kvalita života“ má své zastoupení v různých oborech. Setkáváme se s ním                           

v sociologii, psychologii, ekologii, ekonomii, sociální práci, medicíně a také ošetřovatelství. 

Jde tedy o obory, které mají něco společného s člověkem, anebo se jejich činnosti člověka 

týkají. 

3.1. Historie 

Spojení slov „kvalita života” se v historii poprvé objevilo ve 20. letech minulého století.           

V souvislosti s úvahou o ekonomickém vývoji a úloze státu v podpoře nižších společenských 

vrstev. Po válce se objevuje v politickém kontextu. Americký prezident Johnson stanovil 

zlepšování kvality života za cíl své domácí politiky. Později, v 70. letech, německý politik 

Willy Brandt postavil politický program na zlepšení kvality života pro své spoluobčany 

(Payne 2005). Brzy byl tento termín běžně používán hlavně v sociologii, k odlišení 

skutečných životních podmínek od subjektivně vnímaného pocitu lidí. Stále častěji se také 

začíná používat v klinických studiích. Od 90. let dochází k dalšímu rozvoji v této oblasti. 

Kvalita života je tématem četných oborů týkajících se člověka. Velmi skloňovanou se stává 

ve zdravotnictví, již v předcházejících letech byla zmiňována, ale spíše jednotlivě, teprve 

nyní se stává rozšířenou a důležitou pro hodnocení výstupů léčby, zdravotního stavu                         

a zdravotní péče, je zahrnována a zkoumána v řadě klinických studií. Kvalita života vztažená 

ke zdraví se až v 90. letech stává plně samostatným pojmem. Nejpádnějším důvodem            

pro zkoumání kvality života je rozvíjení a podpora takových životních podmínek, které by 

lidem umožňovaly žít tím nejlepším způsobem (Hnilicová 2005). 

První monografie zabývající se kvalitou života pochází z roku 1975 a byla věnována 

problematice kvality života chronicky nemocných pacientů a starých lidí (Petr 2004). 

Můžeme se tedy domnívat, že za popularitou termínu stojí zájem o stav ,,kvalitu“  života 
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starého, chronicky nemocného člověka. V České republice se pojem kvalita života objevuje 

po roce 1989 a zásluhy na rozšíření jsou spojovány s Psychiatrickým centrem v Praze                 

a s profesorem Křivohlavým.  

S kvalitou života neodmyslitelně souvisí také pojem smysl života. Ten byl zaveden                     

do psychoterapie Viktorem E. Franklem a stal se východiskem v přístupu k lidským 

problémům v rámci směru, který je nazýván Logoterapie a existenciální analýza. Tento směr 

patřil ve 20. století mezi hlavní filozofické směry, které se věnovaly smyslu a kvalitě života 

a ovlivnily jeho současné pojetí (Dvořáčková 2012).  

3.2. Vymezení pojmu kvalita života 

Co se tedy rozumí pojmem „kvalita života“? Etymologický slovník vysvětluje slovo kvalita 

jako odvozeninu od latinského základu "qualitas" – kvalita, "qualis“ - jaký. Latinské "qualis" 

je pak odvozeno od ještě hlubšího kořene "qui" - kdo. Český kořen tohoto tázacího zájmena 

(kdo?) "k-" nás dovede až ke slovům "kéž" či "kýžený" - tj. žádoucí, cílový stav (Petr 2004). 

Významově lze kvalitu vyjádřit jako „jakost, hodnotu“ tedy charakteristický rys, jímž se daný 

jev jako celek odlišuje od jiného celku např. život jednoho člověka od života druhého 

člověka (Příruční slovník jazyka českého 2007). 

Na kvalitu života bývá pohlíženo z různých úhlů pohledu. Každý z vědních oborů                          

se ke kvalitě života staví vlastním způsobem a vybírá si určitou část této problematiky. 

Z pohledu ekonomie je kvalita života hodnocena především podle objektivních ukazatelů, 

jakou jsou např. hrubý domácí produkt, produktivita práce, průměrná mzda ... Tyto 

ukazatele jsou jasné a jednoznačné, ale vystihují kvalitu života jen z části. Sociologický 

pohled na kvalitu života pracuje s objektivními atributy, jako jsou status, majetek, 

postavení, rodinný stav. Tedy sociálními indikátory a jejich vztahem ke kvalitě života, která 

je vnímána jako subjektivní pocit. Psychologie a její přístup ke kvalitě života asi nejvíce 

pracuje se subjektivitou a individualitou jedince. Snaží se vystihnout pocit štěstí, 

spokojenosti se svým životem, sebepřijetí a pocit osobní pohody. Rozlišuje tak dvě dimenze, 

ze kterých je životní spokojenost, tedy kvalita života, posuzována. A to kognitivní                          

a emocionální (Hnilica, 2006). Kognitivní dimenze je vlastní vědomé a racionální hodnocení 

života jedince. Emocionální dimenze postihuje citové prožívání a zachycení emocionálního 

náboje jedincova života (Hnilica 2006). 

Otázkám sebenaplnění a seberealizace se věnuje A. H. Maslow ve své teorii potřeb,                     

kdy uspokojení základních fyziologických potřeb (jídlo, spánek, úleva od bolesti),                       

je předpokladem pro uspokojení potřeb vyšších (potřeba bezpečí, blízkosti jiných, potřeba 

sebeúcty). Jeho pojem seberealizace a sebenaplnění hraje významnou roli v otázce kvality 

života (Dvořáková 2012). Ve zdravotnictví bylo hodnocení kvality života vnímáno jako 

objektivní hodnocení fyzického a psychosomatického zdraví. Změnu ale přinesla definice 



16 
 

WHO, která definuje zdraví jako „stav úplné fyzické, psychické a sociální pohody, ne pouze 

jako absenci nemoci“ (WHO 1997). 

Zdraví tedy dostalo v současné medicíně mnohem širší rozměr, tento přístup zahrnuje              

i subjektivní pohled na zdraví a na osobní situaci člověka. V medicíně se postupně začal 

tento pohled více a více uplatňovat a začala se zohledňovat kvalita života tak, jak je vnímána 

samotným jedincem. Tento princip se začal objevovat hlavně v souvislosti s léčbou 

chronických onemocnění a závažných onemocnění (např. onkologických), kde medicína 

není schopna dosáhnout úplného uzdravení, ale pouze regulovat nějakým způsobem 

projevy nemoci. V medicíně je dnes hlavně posuzováno subjektivní vnímání kvality života, 

které je spojeno s nemocí, léčbou a jejími účinky. Sleduje se dopad těchto faktorů                      

na jednotlivé dimenze, které ovlivňují kvalitu života. Používá se pojem kvalita života 

vztažená ke zdraví, tedy health related quality of life-HRQoL (Payne, 2005). 

3.3. Definice kvality života 

V běžném životě jsme si zvykli hovořit o kvantitě, tedy délce života. Ta je uváděna počtem 

let a lze ji stanovit poměrně snadno. To ovšem nelze říct o kvalitě života, protože na tu mají 

různí lidé různé názory. Z různých přístupů ke zkoumání kvality života je jasné, že byly 

vytvořeny různé definice, které se prolínají a vyzdvihují různé aspekty. Úhel pohledu, 

teoretické vymezení a metody, kterými ji lze měřit, se někdy velmi liší. Proto koncept kvality 

života nemá doposud všeobecně akceptovanou definici a metodologii. Veenhoven (2000) 

poukazuje na selhání holistického definování kvality života při užití v praxi. Podle něj jde      

o široce vymezený pojem, který je neaplikovatelný při měření kvality života                                         

a při rozhodování v praxi například o vhodné terapeutické možnosti. 

3.4. Rozsah zkoumání kvality života 

Engel a Bergsma mapují hierarchii možného přístupu k této problematice ve třech různých 

sférách: v makro, mezo a personální rovině. V makro rovině jde o kvalitu života z pohledu 

velkých společenských celků, tedy zemí a kontinentů. Kvalita života je zohledňována při 

velkých politických rozhodnutích dotýkajících se například boje s nemocemi, chudobou, 

anebo je zohledňována při rozhodování o investicích do zdravotnictví. V mezo rovině jde    

o kvalita života v malé sociální skupině, jde o respekt k morální hodnotě života člověka             

i o otázky sociálních vztahů mezi lidmi, uspokojování potřeb každého člena skupiny, celkové 

sociální klima a sociální oporu. Personální rovina je jednoznačná. Jde o kvalitu života 

individua, o subjektivní hodnocení stavu člověka, jeho zdraví, bolest, energii, pocit 

spokojenosti, naplnění cílů a očekávání. Dle Křivohlavého je ještě čtvrtá rovina, a to fyzická 

(tělesná) existence. Jde o porovnatelné chování druhých lidí, které je možné objektivně 

měřit. Bergsma a Engel však nedoporučují používat údaje z této roviny pro hodnocení 

kvality života. Dle jejich názoru postrádají hlubší pojetí (Dvořáčková 2012). 
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3.5. Dimenze kvality života 

V odborné literatuře se setkáváme se základním rozdělením na objektivní a subjektivní 

kvalitu života. Většina lidí si představí dělení na objektivně dobré a objektivně špatné 

podmínky (špatné životní prostředí, nezdravé bydlení apod.) a jejich dopad na kvalitu 

života. 

Vztah objektivních podmínek a jejich subjektivního vnímání a prožívání ale není 

jednoduchý. Může být mezi nimi přímý vztah, kdy dobré životní podmínky znamenají 

dobrou kvalitu života, nebo naopak špatné životní podmínky poukazují na špatnou kvalitu 

života. Existují však také varianty, kdy jsou, objektivně vzato, životní podmínky špatné,                 

ale u jedince převládá dobré naladění, pohoda, pocit dobré kvality života. To označujeme 

výrazem adaptace, někdy také jako paradox spokojenosti. Zajímavá je také varianta, kdy 

jsou, objektivně vzato, životní podmínky dobré, ale u jedince převládá špatné naladění              

a nespokojenost se životem. Toto bývá označováno výrazem disonance, nebo také 

nespokojencovo dilema. Dotyčný by měl být spokojený i šťastný, ale není. Pozitiva bere jako 

samozřejmost. Stále v něčem nachází chyby, ať se podaří cokoli, stále mu to není dost 

dobré. Neumí poznat a vychutnat období, kdy je mu vlastně dobře. Teprve, když se jeho 

životní podmínky zhorší, si to uvědomí (Mareš 2006). 

Holandský sociolog Ruut Veenhoven má jiný pohled. Navrhuje rozlišovat mezi příležitostmi 

pro dobrý, kvalitní život a dobrým, kvalitním životem samotným. Tedy mezi možnostmi, 

šancemi na jedné straně a skutečností, výsledkem na straně druhé. Autor také navrhuje 

rozlišovat mezi vnějšími a vnitřními kvalitami života, mezi tím, co je charakteristické pro 

prostředí, v němž jedinec žije, a mezi tím, co je charakteristické pro jedince samotného. 

Spojením obou hledisek tak vznikne čtyřpolní matice se svým netradičním pohledem na 

různé kvality života (Tab. 1) (Mareš 2006).  

Tab. 1 Čtyři typy kvality života (Veenhoven, 2000 In: Mareš 2006) 

 Vnější kvalita života 
(prostředí) 

Vnitřní kvality života 
(jedinec) 

Životní šance, životní 
příležitosti 

Příhodnost prostředí pro 
život 

Životaschopnost jedince, 
viabilita 

Výsledek života, podoba 
života 

Užitečnost života Porozumění vlastnímu 
životu 

 

Kombinace těchto čtyř kategorií pak umožňuje klasifikaci různých přístupů ke kvalitě života 

podle toho, kterým aspektem se zabývají. Pokud budeme vycházet z autorova rozdělení, 

tak předmětem zájmu v ošetřovatelství jsou vnitřní kvality života. Tedy životaschopnost 

jedince a porozumění vlastnímu životu. Životaschopnost označuje vnitřní kvality                               

a vybavenost jedince do života, schopnost srovnávat se s životními nároky. Tato 
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charakteristika zajímá především lékaře v souvislosti s viabilitou, např. novorozence               

či zdravím člověka, a psychology. Porozumění vlastnímu životu zahrnuje subjektivní 

hodnocení života a jeho důležitých aspektů. Hlavními pojmy jsou subjektivní pohoda, 

životní spokojenost a štěstí (Mareš 2006). 

Nejčastěji citované rozdělení domén je dle světové zdravotnické organizace (WHO).                        

Ta rozčlenila oblasti kvality života do šesti základních dimenzí, které vystihují lidský život. 

První dimenzí je fyzické zdraví, druhou dimenzí je psychické zdraví, ve třetí dimenzi jsou 

obsaženy sociální vztahy, čtvrtou dimenzí je prostředí, pátá dimenze zahrnuje nezávislost       

a poslední šestou dimenzí je náboženství/spiritualita. Ze stejného teoretického vymezení 

vychází i model Quality of life Research Unit z Toronta (Tab. 2).  

Tab. 2 Koncepční model dle Quality of life Research Unit (Mühlpachr 2005) 
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Jejich model kvality života zohledňuje nejen zdravotní determinanty, ale také spokojenost. 

Koncept zdůrazňuje fyzické, psychické a duševní schopnosti člověka, jeho spojení 

s prostředím a možnost udržování a zlepšování schopností a vědomostí. Skládá se ze tří 

základních oblastí života, z nichž každá obsahuje tři podoblasti. (Dvořáčková 2012). 

Křížová uvádí, že odborná veřejnost se shoduje na tom, že kvalita života obsahuje tři hlavní 

oblasti, a to fyzické prožívání, psychickou pohodu a sociální postavení jedince a jeho vztahy 

k druhým lidem. Znamená to tedy, že by kvalita života jedince měla být zkoumána 

holistickým přístupem k osobnosti člověka a jeho třídimenzionálnímu bytí (Dvořáčková 

2012). 

Podle Cumminse se v 70. letech vytvořily tři rozdílné koncepty individuální kvality života. 

V důsledku toho došlo k vytvoření tří různých forem jejího měření. A to: Kvalita upravených 

let života QALY (Quality Adjusted Life Years), koncept vytvořený ekonomickými                               

a medicínskými disciplínami. Je to ukazatel, který se používá pro vyjádření zlepšení zdraví 

v analýzách užitečnosti nákladů. Výpočty se zabývají jak prožíváním, tak kvalitou života. 

Jako alternativa se využívá DALY (Disability Adjusted Life Years), tedy roky života ztracené 

vzhledem k nezpůsobilosti (špatný zdravotní stav, invalidita, předčasné úmrtí). DALY                    

je měřítkem zátěže, daného onemocnění v definované populaci. Druhou formou                        

je Subjektivní pohoda SWB (Subjective Well-Being), na které se podílely sociální vědy.                    

A třetím produktem medicínských věd je Kvalita života související se zdravím HRLoQ (Health 

Related Quality of Life) (Gurková 2011).   

3.6. Kvalita života v souvislosti se zdravím HRQoL 

WHO definuje kvalitu života související se zdravím jako „individuální, nebo skupinové 

vnímání fyzického a psychického zdraví v průběhu času“ (CDC 2000). Nejčastěji citovanou 

definicí je definice pracovní skupiny WHOQOL, která vyjadřuje, jak lidé vnímají svoje místo 

v životě, v kontextu kultury a hodnotových systémů, ve kterých žijí, a ve vztahu ke svým 

cílům, očekáváním, standardům a zájmům. (Gurková 2011). Rovněž oficiální definice 

amerického ministerstva zdravotnictví a dalších institucí uvádí: „HRQoL je pojem, který 

zahrnuje mnoho oblastí, je multidoménový. Vyjadřuje pacientovo celkové vnímání vlivu 

nemoci a její léčby. Zachycuje pacientovo fungování přinejmenším ve třech oblastech: 

somatické, psychologické (včetně emoční a kognitivní) a sociální“ (Mareš 2006). 

Výzkum kvality života v rámci zdravotní péče byl zahájen v 70. letech 20. století pro účely 

ekonomických a klinických analýz. Na iniciaci výzkumu měly vliv dva faktory. První byl 

farmakoekonomický, potřeba zhodnocení finanční nákladnosti a efektivity léčby a potřeba 

určení priorit v případě přidělení zdrojů. Druhým faktorem byla snaha doložit klinickou 

úspěšnost léčby, tedy dopad léčebných intervencí na zdravotní stav pacienta (Gurková 

2011). 
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Jako první tento koncept použili autoři Kaplan a Bush (1982). Vymezili HRQoL s cílem 

specifikovat tu oblast, která je ovlivněná zdravím, zdravotní péčí a která může být ovlivněna 

klinickými intervencemi. Více rozpracovaná byla HRQoL v 90. letech autory Testou, 

Nacleyem a Simonsonem. V současnosti je další výzkum HRQoL v oblasti vzdělávání                       

a klinické praxe koordinován mezinárodními organizacemi. Mezi nejznámější patří 

Mezinárodní společnost pro výzkum kvality života ISQOL a Mezinárodní společnost studií 

kvality života ISOQOLS (Gurková 2011). 

Zkratka HRQoL je mezinárodně používanou zkratkou. Anglický termín health related quality 

of life není snadné jednoznačně přeložit do češtiny. V odborných publikací se setkáváme            

s několika překlady: kvalita života vztažená ke zdraví (Sláma, 2005), kvalita života ve vztahu 

ke zdraví (Koudelková, 2002; Slováček, Slováčková, Jebavý et al., 2004) kvalita života 

vztahující se ke zdravotnímu stavu (Ondrejka et al., 2003), kvalita života související se 

zdravím (Džuka, 2004; Mareš, Marešová, 2005; Sláma, 2005), kvalita života z hlediska zdraví 

(Křivohlavý, 2002), kvalita života ovlivněná zdravím (Hnilicová, 2005), kvalita života 

podmíněná zdravím (Kalová, Petr, 2004; Bukertová, 2006). Nejvíce autorů se shoduje na 

překladu kvalita života související se zdravím. Je obsahově neutrální, nechává prostor                    

i pro souvislost s nemocí (Mareš 2006).  

Koncept HRQoL nabývá na významu hlavně v souvislosti se stárnutím populace                               

a s rozšířením chronických a nevyléčitelných onemocnění a s jejich rizikovými faktory. 

Cílem HRQoL je hodnotit kvalitu života pacienta, její změny ve vztahu k nemoci                                      

a poskytované zdravotní péči, a to z pohledu subjektivní i objektivní zkušenosti jedince.         

To umožňuje zachytit a popsat, jak je nemoc, její manifestace a průběh léčby vnímán 

individuem. Sledování HRQoL může pomoci učit míru zátěže nemoci, úrazu a zdravotního 

postižení a nabídnout nové cenné poznatky vztahu mezi HRQoL a rizikovými faktory               

(CDC 2000).  

Hodnocení kvality života v souvislosti se zdravím umožňuje sledovat pokrok v dosažení 

národních cílů v oblasti zdraví. Publikace těchto dat pak umožňuje získat podporu                  

pro zdravotní politiku a legislativu. 

3.7. Hodnocení kvality života  

Pro měření kvality života existuje mnoho metod. Jejich obsah odráží účel, pro který byla 

daná metoda vytvořena, a také změny v chápání pojmu kvalita života, ekonomické                             

a sociální proměny ve společnosti. Dle Křivohlavého (2002) můžeme metody rozdělit do          

tří skupin:  

1. metody, kde kvalitu života hodnotí druhá osoba – objektivní. Předchůdcem této metody 

měření kvality života byly tzv. Health State – rejstříky zdravotního stavu daného pacienta, 

zdokonalenou formou pak byly tzv. Health State Profiles – profily zdravotního stavu 
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pacienta. Smyslem rejstříků a profilů byla snaha nastínit zdravotní stav pacienta                                        

z lékařského, fyziologického hlediska. Mezi přístupy k hodnocení celkového stavu pacienta 

fyziologickými a patofyziologickými kritérii lze zahrnout: Acute Physiological and Chronic 

Health Evaluation Systém APACHE II – hodnotící systém akutního a chronicky změněného 

zdravotního stavu, Karnofskyho index – PSI – Performance Status Index-symbolické  slovní 

vyjádření kvality života (Slováček 2005). 

2. metody, kdy hodnotitelem kvality života je sama daná osoba – subjektivní. Mezi tyto 

metody lze zahrnout: Distress and Disability Rating Scale DDRS−posuzovací škála stresu                    

a neschopnosti, Satisfaction with Life Scale SWLS−Stupnice spokojenosti se životem, 

Schedule for the Evaluation of Individual Quality of Life SEIQoL−systém individuálního 

hodnocení kvality života (Slováček 2005). 

3. skupinou jsou metody smíšené tedy kombinace metod typu 1. a 2.  Mezi tyto metody lze 

zahrnout: Manchester Short Assessement of Quality of Life MANSA−krátký způsob 

hodnocení kvality života vypracovaný univerzitou v Manchesteru, Life Satisfaction Scale   

LSS – škála spokojenosti (Slováček2005).  

Nástrojů ke zjišťování a hodnocení kvality života podmíněné zdravím v klinické praxi                 

je široké spektrum. Důležité pro hodnocení kvality života jsou rozdíly mezi vnímáním 

zdravotního stavu a skutečným zdravím. Postoj k vlastnímu zdravotnímu stavu                                

je prediktorem průběhu nemoci a je nezávislý na skutečném klinickém stavu. Nástroje,  

tedy dotazníky, lze rozdělit na generické a specifické.  

3.7.1. Generické nástroje 

Hodnotí celkový stav nemocného, bez ohledu na konkrétní onemocnění. Je možné je použít 

u jakékoli skupiny populace, bez ohledu na pohlaví, věk apod. Výhodou těchto dotazníků 

je, že si všímají kvality života v co nejširším záběru. Jsou tedy vhodné zejména k hodnocení 

kvality života nevýběrových vzorků populace, nebo ke srovnání velikosti ovlivnění kvality 

života různými onemocněními. Na straně druhé týž autor uvádí, že jsou velmi málo citlivé 

k jemnějším změnám zdravotního stavu dosažených např. léčbou (Slováček 2005). 

Jako první byly využívány dotazníky Sickness Impact Profie SIP a Nottingham Health Profile 

NHP. 

● SIP byl vytvořený pro široké použití, bez ohledu na typ onemocnění, pro studie hodnotící 

efektivnost terapie a také pro farmakoekonomické analýzy. Poprvé byl publikován v roce 

1976. Může být vyplněn samotným pacientem, nebo může být koncipován jako pohovor. 

Výsledkem jsou dvě kategorie fyzická a psychosociální, které obsahují 12 podkategorií.             

Je označován jako spolehlivý nástroj (Gurková 2011, Němec 2009). 

● NHP byl publikován v roce 1981, jeho autoři vycházeli ze SIP, ale více se zaměřili                            

na emocionální stav než na denní aktivity. Obsahuje méně položek, je proto jednodušší           
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na vyplňování. Může být vyplňován samotným pacientem, nebo jako pohovor lékaře 

s pacientem (Gurková 2011, Němec 2009). 

U nás jsou nejčastěji využívány dotazníky WHOQOL BREF, SF-36, EQ-5. 

● SF-36 byl vytvořený kolektivem Ware et al. v roce 1992 pro hodnocení zdravotního stavu. 

Zahrnuje koncepty související se zdravím, které nejsou specifické pro žádné onemocnění, 

věk nebo druh léčby. Využívá se v klinické praxi, v oblasti výzkumu, pro farmakoekonomické 

analýzy a pro zjištění statistických údajů o zdravotním stavu obyvatelstva. Výhodou 

dotazníku je jeho standardizace, která umožňuje jeho porovnávání s jinými vzorky na celém 

světě. 

Může být vyplněn samotným pacientem, jako pohovor, nebo může být zaslán 

prostřednictvím e-mailu. Pro středoevropský region ho předložil MUDr. Petr, PhD. (2000)  

v práci, která hodnotí kvalitu života podmíněnou zdravím u příslušníků policie České 

republiky. Dotazník je sestaven z 36 otázek, poskládaných do osmi dimenzí zdravotního 

stavu, každá obsahuje dvě až deset otázek (Obr. 1).  

Obrázek 1. Dimenze dotazníku SF- 36 (Ware 2000) 
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Těchto osm kategorií bylo vybráno z původních čtyřiceti, které byly součástí studie Medical 

Outcomes. Jedna otázka, ale nepatří do žádné dimenze, tato otázka se dotazuje                              

na současné zdraví ve srovnání se zdravím před rokem. Všech osm dimenzí dohromady 

dobře vypovídá o celkovém stavu respondenta. V rámci každé dimenze jsou jednotlivé 

otázky ohodnoceny, hodnoty sečteny a výsledná hodnota transformována na škálu 0–100. 

Skóre sto značí dobrý zdravotní stav a nula naopak špatný zdravotní stav. Skóre pod padesát 

může být interpretováno pod normou obecné populace. Nižší skóre signalizuje horší 

zdravotní stav či dlouhodobé onemocnění. Ženy mají obecně nižší skóre (Petr 2001, 

Gurková 2011, Němec 2009, Ware 2000). 

V roce 1996 byla představena verze 2.0 dotazníku SF-36, která byla konstruována                        

k upravení nedostatků v původní verzi. Zdokonalení se týkalo instrukcí, některé části 

dotazníku byly zkráceny, byly zjednodušeny formulace textu, zdokonalena struktura otázek 

a odpovědí za účelem zjednodušení vyplnění dotazníku a redukci chybějících 

(nevyplněných) odpovědí u dotazovaných. Tato verze umožňuje širší kompatibilitu                             

s překlady v dalších zemích (Ware 2000). 

● SF-12 byl vytvořen jako kratší varianta k předchozímu dotazníku pro použití ve velkých 

výzkumech. Byl vytvořen v roce 1996, autorem je Ware a kol. (Ware, 1996). Jeho vyplnění 

je možné jako u předchozího dotazníku vlastním pacientem, či jako pohovor, po telefonu, 

nebo může být zaslán poštou či e-mailem (Němec 2005).  

● SF-6D je dotazník vycházející z dotazníku SF-36. Využívá šest podkategoriích z tohoto 

dotazníku. Byl vytvořen ve Velké Británii (Brazier 2002). 

● EQ-5D je standardizovaný nástroj pro hodnocení zdravotního stavu. Hodnotí objektivní 

ukazatel prostřednictvím pěti položek, kdy každá položka je skórovaná na třístupňové škále. 

Výstupem je index – dimenze kvality života o hodnotě 0-1. Subjektivní ukazatel zahrnuje 

vizuální analogovou škálu, kdy respondent označí svůj subjektivně vnímaný zdravotní stav 

na stupnici od 0 do 100 (Gurková 2011).  

● WHOQOL-100 byl vyvinutý Světovou zdravotnickou organizací k sebeposouzení kvality 

života jedince. Umožňuje mezinárodní nebo regionální srovnávání. Autorem české verze            

je E. Dragomirecká a J. Bartoňová. Dotazník tvoří 24 položek sdružených do šesti domén.                 

Je určený pro populaci do 65 let. Rozlišuje mezi osobami s různou úrovní zdravotních potíží 

a také rozdíly mezi muži a ženami. V praxi je účelnější zkrácená verze WHOQOL-BREF 

(Šťastná 2007). 

● WHOQOL-BREF je zkrácenou verzí předchozího dotazníku, používá se hlavně v klinické 

praxi. Skládá se z 26 položek ve čtyřech oblastech. Jednotlivé položky jsou hodnoceny          

od jedné do pěti. Oba tyto dotazníky není vhodné používat k podchycení vlivu 

bezprostřední nálady a krátkodobých změn (Gurková 2011). 
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3.7.2. Specifické nástroje 

Jsou vytvořeny pro určité typy onemocnění, mnohdy je jejich součástí právě generický 

dotazník. Jejich snahou je co nejpřesnější poznání faktorů ovlivňujících kvalitu života 

nemocných a zachování přiměřeného rozsahu, hodnotí poměrně úzké spektrum faktorů, 

které bezprostředně s daným onemocněním souvisí. Jsou tedy mnohem citlivější k malým 

změnám. Na druhou stranu, tyto dotazníky kvality života nejsou vhodné k hodnocení 

dalších vlivů spoluurčujících celkovou kvalitu života (Gurková 2011).  

Specifickými dotazníky zaměřenými na kardiovaskulární onemocnění jsou pro pacienty 

s ischemickou chorobou srdeční APQLQ-Angina Pectoris Quality of Life Questionnaire,  

SAQ-Seattle Angina Qustionnaire, pro pacienty po akutním infarktu myokardu MIDAS-35-

Myocardial Infarction Dimensional Assessment Scale, pro pacienty s fibrilací síní AF-QOL18-

Quality of Life guestionnaire for Pacients with Atrial Fibrillation, AFEQT- Atrial Fibrillation 

Effect on QualiTY-of-Life a pro pacienty se selháním srdce MLHF-Minnesota Living with 

Heart Failure Questionnaire (PROQOLID 2018). 

Zdrojem informací o nástrojích kvality života je databáze PROQOLID, kterou provozuje 

mezinárodní výzkumný ústav pro měření kvality života MAPI Research Institute. Databáze 

v současnosti obsahuje více jak 1760 dokumentů. Je možné v ní vyhledávat podle různého 

třídění. U každého dotazníku je uvedena zkratka, plný název, autoři, účel měření, cílová 

populace, způsob administrace, počet položek, původní jazyk a ověřené jazykové verze. 

(Gurková 2011, PROQOLID 2018). 
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4. Aortální stenóza 

Aortální stenóza je nejčastější chlopenní vadou v dospělé populaci Postihuje asi 2,5 % 

populace ve věku nad 65 let a až 10 % osob ve věku nad osmdesát let. Její průběh zatím 

nelze ovlivnit a základem léčby zůstává korekce vady v pokročilém stadiu (Linhartová 2015).  

Morfologické změny cípů chlopně jsou nejčastěji důsledkem degenerativního, skleroticko-

kalcifikačního procesu.  Asi u 0,5-2 % populace vzniká vada na vrozené bikuspidální chlopni, 

obraz stenózy se vytváří kolem šedesátého roku věku. Manifestuje se o deset až dvacet let 

dříve ve srovnání s degenerativní vadou. Porevmatická aortální stenóza je dnes již vzácná, 

její zastoupení se odhaduje přibližně na 10 % operovaných (Gregor 2013).  

4.1. Patofyziologie 

„První podrobnější popis kalcifikací AS byl proveden Stokesem v roce 1845 a Mönckebergem 

v roce 1904“ (Nehyba 2011). Hlavní poškození cípů je lokalizováno na aortální straně 

chlopně, kde se vyskytuje maximum patologických změn. Kalcifikace začínají na bazích cípů 

a progredují směrem k jejich okrajům, chlopeň má nakonec tvar 3 cípé hvězdy s nehybnými 

cípy (Gregor 2013). 

Patologický proces vede ke zmenšení plochy aortálního ústí, které tak vytváří odpor                

při vyprazdňování levé komory. Dochází u k tlakovému přetížení levé komory, která reaguje 

remodelací. Vzniká koncentrická hypertrofie, která může dlouho AS kompenzovat, ale má 

své negativní důsledky. Tím je zhoršení diastolického plnění (porucha relaxace)                                

se vzestupem enddiastolického tlaku v levé komoře a koronárního průtoku, který ačkoliv        

je zvýšený v absolutních hodnotách, může být ve skutečnosti nižší, po vztažení na jednotku 

hmotnosti myokardu. Při postupném zvyšování systolického napětí stěny dochází k rozvoji 

systolické dysfunkce levé komory a rozvíjí se plicní hypertenze, která je důsledkem přenosu 

zvýšeného tlaku z levé síně přes plicní kapiláry do řečiště arteria pulmonalis. Vada může 

zůstat dlouho asymptomatická. Po různě dlouhém asymptomatickém období se objevuje 

triáda charakteristických příznaků: dušnost při plicním městnání, zpočátku jen v zátěžových 

situacích, stenokardie v důsledku zvýšených nároků hypertrofické svaloviny na krevní 

zásobení a třetím příznakem je synkopa, vyvolaná náhlým poklesem TK při periferní 

vazodilataci a nemožnosti zvýšit adekvátně srdeční výdej. Někteří nemocní při výskytu 

potíží omezují fyzickou aktivitu, a tak mohou dlouho vypadat asymptomatičtí (Gregor 2013, 

Nehyba 2011, Brtko a kol. IN: Táborský a kol. 2018). 

Závažnost stenózy se hodnotí podle plochy aortálního ústí (aortic valve area – AVA), 

normální plocha ústí je 2-4 cm2, hranicí pro významnou stenózu je akceptována hodnota 

≤1,0 cm2 (přesněji index AVAi ≤ 0,5–0,6 cm2 /m2), přesto někteří nemocní mohou být 

symptomatičtí i při ploše nad 1 cm2 a jiní asymptomatičtí i při kritické vadě (AVA pod 0,5 

cm2) (Želízko 2016). 
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Podle Doporučení Americké kardiologické společnosti z roku 2014 (Tabulka 3) se aortální 

stenóza rozděluje do čtyř stadií. Podle predisponujících faktorů, hemodynamické 

významnosti a symptomů. 

Tabulka 3. Stadia aortální stenózy (Journal of the American College of Cardiology 2014) 

Stadium A je označeno jako riziko aortální stenózy, kdy jsou přítomny faktory 

predisponujících k jejímu vzniku. A to dysplastická, bikuspidální aortální chlopeň, která 

téměř vždy progreduje během života k významné vadě, v 80 % ke stenóze. Druhým 

rizikovým faktorem je skleróza trojcípé aortální chlopně, která je velmi častým nálezem, 

bývá spojena s kardiovaskulárními rizikovými faktory. Ke stenóze progreduje jen asi                  
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v 10–15 % během pěti let (Journal of the American College of Cardiology 2014, Linhartová 

2015). 

 Stadium B znamená lehkou až střední stenózu. V tomto stadiu má vždy progresivní 

charakter. Vada se také může zpočátku vyvíjet jako regurgitace, později převládne 

kalcifikace a vývoj ke stenóze. Z toho důvodu jsou indikovány pravidelné 

echokardiografické kontroly (Journal of the American College of Cardiology 2014, 

Linhartová 2015).  

Stadium C označuje hemodynamicky těžkou, ale asymptomatickou vadu, s příznaky 

dysfunkce levé komory označované jako C2. Základní charakteristikou je vysoký 

transaortální gradient. Zhodnocení asymptomatičnosti může být problematické, pacient 

nemusí zaznamenat postupný pokles tolerance a reagovat na něj (Journal of the American 

College of Cardiology 2014, Linhartová 2015).  

Stadium D označuje těžkou symptomatickou vadu, kterou rozdělujeme na tři skupiny. Těžká 

vada s vysokým gradientem D1, ta je diagnosticky nejsnadnější a je jasnou indikací                           

ke korekci vady. Snížená ejekční frakce LK není kontraindikací výkonu, neboť vysoký 

gradient je sám o sobě známkou funkční rezervy a snížená ejekční frakce je obvykle alespoň 

částečně reverzibilní. Těžká vada s nízkým gradientem a nízkou ejekční frakcí levé komory 

D2. Diagnostickým problémem je odlišení od situace, kdy příčinou omezeného otevírání 

chlopně nejsou změny na chlopni, ale nízký tepový objem. Tito pacienti jsou vysoce rizikoví, 

obvykle polymorbidní, s koronární nemocí či nemocí periferních tepen a rozhodování              

o intervenci je individuální, na základě posouzení celkového rizika. Nejobtížnější                          

k diagnostice je symptomatická těžká aortální stenóza s nízkým gradientem a zachovanou 

ejekční frakcí nebo s paradoxně nízkým tepovým objemem, skupina označená jako D3 

(Journal of the American College of Cardiology 2014, Linhartová 2015).  

4.2. Diagnostika 

Vychází z klinických příznaků, kterými jsou dušnost, syndrom anginy pectoris, námahové 

synkopy, nevýkonnost, drsný systolický šelest nad aortou s propagací do karotid, intenzita 

šelestu slábne při rozvoji dysfunkce LK, arteriální hypertenze, a u významných vad jsou           

to příznaky levostranného srdečního selhání. 

Z diagnostických metod je to pak echokardiografie, která umožnuje zpřesnění diagnostiky 

vady. Hodnotí etiologii a morfologii, kvantifikuje významnost AS. Významnost vady                     

se stanovuje změřením maximálního a středního gradientu na aortálním ústí. Rychlost 

proudění, tedy i tlakový gradient závisí nejen na stupni stenózy, ale i na průtoku. Gradient 

stoupá při zvýšení tepového objemu, tj. při zvýšení sympatické aktivity (zátěž, rozčilení, 

hypertyreóza), ale také při bradykardii. Naopak klesá při sedaci nebo hypovolemii nebo při 

nedostatečném plnění u fibrilací síní s rychlou odpovědí komor. Kromě gradientu                             

se stanovuje také velikost anulu chlopně a výtokového traktu levé komory (LK), velikost 
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aortálního bulbu, ST junkce, ascendentní aorty, oblouku a descendentní aorty (Linhartová 

2013, Brtko a kol. IN: Táborský a kol. 2018). 

Kalcifikaci aortální chlopně lze kvantifikovat pomocí multidetektorové výpočetní 

tomografie (MDCT) a stanovit kalciové skóre chlopně, tedy objem kalcia v chlopni.                

Platí, že čím více je kalcifikovaná chlopeň, tím těžší je vada (Gregor 2013). 

Další diagnostickou metodou je zátěžové ultrazvukové vyšetření. Je indikováno pro 

pacienty s nízkým gradientem (<40mmHg) a systolickou dysfunkcí.  Na významnou vadu 

ukazuje vzestup gradientu o víc jak 20mmHg a nevýznamné zvětšení plochy ústí (<0,2 cm2) 

po nízké dávce dobutaminu (do 20μg/kg/min) (Gregor 2013). 

Ergometrie, indikovaná u významných zcela asymptomatických vad. U symptomatických          

je kontraindikována. Pozitivita zátěžového testu jsou, že, pokud se objeví symptomy,                       

tj. dušnost, stenokardie, synkopa, presynkopální stav, dojde k poklesu systolického tlaku 

při zátěži nebo jeho vzestupu o méně než 20mmHg, nemocný nedosáhne 80 % predikované 

zátěže, dle věku a pohlaví, na EKG se objeví známky depresí ST, pro které není jiné 

vysvětlení, a při zátěži vzniknou komplexní komorové arytmie (Brtko a kol. IN: Táborský                  

a kol. 2018). 

Srdeční katetrizace je indikovaná u mužů nad 40 let a u žen nad 45 let, při podezření na 

poranění koronárních tepen při předchozí operaci, při dysfunkci LK. Pravostranná 

katetrizace se indikuje u významné plicní hypertenze (Gregor 2013). 

CT a CT angiografie je indikována při patologiích aorty, před reoperací nebo úvaze o TAVI. 

Zpřesňuje informace o kalcifikacích aortální chlopně a srdečních tepnách, o velikosti anulu 

a aortálního ústí (Brtko a kol. IN: Táborský a kol. 2018.) 

Neurohumorální aktivace 

Hladiny natriuretických peptidů (BNP nebo NT-proBNP) je vhodné stanovit u starších 

nemocných s omezenou fyzickou aktivitou. Hodnoty BNP mají víc jak 80 % senzitivitu                      

a specificitu k přítomnosti symptomů (Brtko a kol. IN: Táborský a kol. 2018). 

4.3. Léčba 

Změny, které mají vliv na významnost AS, znemožňují zachování a rekonstrukci aortální 

chlopně, proto léčba spočívá v náhradě aortální chlopně protézou. Tento výkon se provádí 

od roku 1960, v současnosti je standardizovaný, s velmi nízkým operačním rizikem. Výkon 

probíhá za použití mimotělního oběhu v kardioplegické zástavě. Operačním přístupem             

je mediální sternotomie, ale využívá se také parciální sternotomie, která umožňuje menší 

rannou plochu s nižším rizikem krvácení, lepší kosmetický efekt a také zachování větší 

pevnosti hrudního koše, což přispívá k lepší a rychlejší rehabilitaci. A pravostranné 

minithorakotomie, ta je ale limitována anatomickými poměry v hrudníku, lokalizací 
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vzestupné aorty ke sternu a úhlem, který svírá aortální anulus s vertikální osou. U těchto 

výkonů se uplatňují nové bezstehové protézy. Tyto výkony by měly zkrátit dobu implantace 

a dál tak snížit operační riziko (Mokráček 2013, Brtko a kol. IN: Táborský a kol. 2018). 

Důležitou otázkou je volba umělé chlopně. Ta ideální by měla být snadno implantovatelná, 

s ideálními hemodynamickými vlastnostmi, neomezenou trvanlivostí a následným životem 

bez přidružených rizik a bez ovlivnění jeho kvality. Takováto chlopenní náhrada zatím 

neexistuje. Volbou jsou náhrady mechanické, biologické nebo aortální homografty                    

a aoutagrafty. Při výběru mezi mechanickou a biologickou chlopenní náhradou by neměl 

být kladen přehnaný důraz na věk pacienta, ale vždy je třeba zohlednit přání 

informovaného pacienta. Pacient s mechanickou chlopenní náhradou musí mít celoživotní 

antikoagulační léčbu s cílovými hodnotami INR dle typu náhrady a charakteristiky 

nemocného (Linhartová a kol. 2017). 

4.3.1. Mechanické chlopně 

Mají vynikající hemodynamické vlastnosti, riziko mechanického selhání je skoro nulové. 

Nutností je ale doživotní antikoagulace, při pečlivém sledování INR (2,0-3,0). Nedostatečná 

antikoagulace ohrožuje pacienta trombózou chlopně, hyperantikoagulace naopak 

závažným krvácením. Lze je rozdělit na kuličkové, diskové a dvoulisté.  

Kuličkové chlopně byly implantovány v 60.-80. letech minulého století. Častou komplikací 

po implantaci byly tromboembolické příhody a hemolýza (Dominik 2008). 

Diskové chlopně pracují na principu vyklápějícího se disku, v 70. a 80.letech byly nejčastěji 

implantovanými chlopněmi. Ještě se stále používají, nejčastěji je to Medtronik Hall,                    

ale v menším počtu, poněvadž větší oblibu si získávají chlopně dvoulisté (Dominik 2006). 

Dvoulisté chlopně se v současnosti nejvíce používají k náhradám. Nejznámějšími a u nás         

i ve světě nejčastěji implantovanými chlopněmi jsou St. Jude Medical a Bicarbon Sorin. 

Jednotlivé typy se mezi sebou liší systémem uchycení poloměsíčitých disků, úhlem jejich 

vyklápění, materiálem a tvarem našívacího prstence (Němec 2016). 

4.3.2.  Biologické chlopně 

Ty jsou vyrobeny z biologické tkáně, upevněné na stentu. Nejčastěji se používají chlopně 

z bovinního perikardu, méně často prasečí aortální chlopně. Imitují trikuspidální aortální 

chlopeň. Mají výborné hemodynamické vlastnosti, jejich výhodou je absence nutnosti 

antikoagulace. Doporučuje se pouze antiagregační léčba. Naopak nevýhodou je nejistá 

trvanlivost. Je třeba brát v úvahu pozdní degeneraci a kalcifikaci listů. Rychlost degenerace 

je ovlivněna věkem příjemce. S vyšším věkem se zpomaluje, jsou proto přínosné pro starší 

70let, kdy se selhání do 15 let udává v rozmezí 3-10 % (Dominik 2006).  



30 
 

Používají se stentované, ty nejčastěji, jsou vyráběné z hovězího perikardu. Bez stentové 

chlopně jsou indikovány u pacientů s úzkým aortálním anulem, výhodné jsou také pro 

pacienty s infekční endokarditidou, protože na nich není žádný umělý materiál,                             

a bezstehové, vyrobené také z hovězího perikardu, jejichž konstrukce umožňuje implantaci 

bez použití stehů. Užívají se u implantace z ministernotomie nebo minitorakotomie (Němec 

2016). 

Aortální homograft, tedy kadaverózní lidský aortální kořen, je další možností náhrady 

aortální chlopně. Používá se vzácně, jeho implantace je technicky náročnější. Homograft 

nevyžaduje antikoagulaci, podléhá však degeneraci a kalcifikaci jako biologické protézy. 

Hlavní výhodou je odolnost vůči infekci, proto se doporučují u pacientů s pokročilou 

aortální endokarditidou s přechodem infekce do aortálního anulu (Dominik, Žáček 2017). 

Autograft 
Při operaci dle Rosse, v klinické praxi od roku 1967, je postižená aortální chlopeň nahrazena 

spolu s celým kořenem, vlastním plicnicovým kořenem nemocného, tedy autograftem.            

A plicnice je pak nahrazena homograftem od kadaverózního dárce. Je to technicky náročný 

a rozsáhlý výkon, výhodný pro mladé pacienty, který v následném období nemusí řešit 

antikoagulační léčbu, umožňuje tak vysokou kvalitu života. Pro svou rozsáhlost je ale výkon 

spojen s vyšším operačním rizikem a otázkou další případné reoperace v budoucnu. Dle dat 

z německo-holandského registru operací dle Rosse je průměrně nutnost další operace                    

u 5,1 % pacientů po pěti letech a 17,3 % u pacientů po patnácti letech. Nejčastějším 

důvodem pro reoperaci je pak špatná funkce původně vlastní plicnice (Brtko a kol. 2018           

IN: Táborský a kol. 2018, CKTCH 2018). 

4.3.3. TAVI 

U příliš rizikových pacientů s EuroSCORE ˃ 20 %, u inoperabilních (porcelánová aorta, 

radioterapie hrudníku) s významnou vadou a očekávanou délkou života 1-2 roky se indikuje 

perkutánní implantace aortální chlopně (TAVI). První TAVI byla v ČR provedena koncem 

roku 2008.  V současnosti se používá balónkem roztažitelná Edwardsova-Sapienova 

chlopeň nebo samoexpandibilní Coreho-Valveho chlopeň (Brtko a kol. 2018 IN: Táborský           

a kol. 2018). 

Samaexpandibilní chlopeň Corevalve je tvořena nitinolovým rámem a v něm je ručně všita 

trojcípá chlopeň z prasečího perikardu. Nitinol je kov s tvarovou pamětí, který při nízké 

teplotě měkne, to umožňuje jeho svinutí do pouzdra v průměrem 6 mm. Protéza                        

je dostupná ve čtyřech velikostech. Balónkem epandibilní protéza Edwards Sapien je 

tvořena rámem z chromkobaltové slitiny a všitou protézou z hovězího perikardu. Zaváděcí 

průměr je také 6 mm (Kočka, Toušek 2013).  

V současnosti se zvyšuje podíl výkonů provedených v analgosedaci a lokální anestezii bez 

intubace pacienta. Převažuje transfemorální přístup, který je spojen s nejnižší mortalitou 
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ve srovnání s apikálním arteriálním vstupem. Nejčastějšími komplikacemi jsou cévní 

komplikace, ale s pokračující miniaturizací instrumentária je možné očekávat jejich pokles. 

Obávanou komplikací je cévní mozková příhoda, systémy chránící mozkovou cirkulaci před 

embolizací jsou ve vývoji (Kočka, Toušek 2013).  

4.3.4. Medikamentózní léčba 

Medikamentózní léčba neovlivňuje životní prognózu. Využívá se k potlačení symptomů.               

U nemocných s významnou vadou je důležité udržení sinusového rytmu. V současnosti není 

uvedena žádná doporučená medikamentózní terapie. Některé ze způsobů léčby, které byly 

pokládány za jisté ve zpomalení progrese vady (statiny), nebyly potvrzeny velkými 

randomizovanými studiemi. Autoři se shodují, že aortální stenózu je třeba léčit v časnějších 

stadiích nemoci. Nadějnou farmakoterapií je možná léčba bisfosfonáty. Stejně jako                      

u statinů je také nutné podání v časném období vady. Třetí možnou medikamentózní léčbou 

aortální stenózy jsou inhibitory enzymu konvertujícího angiotenzin (ACEi). Doposud však 

není jednotný názor na tuto farmakoterapii. K současnému datu nebyla dokumentována 

žádná farmakoterapie, která by zpomalila progresi aortální stenózy. Jedinou doporučenou 

terapií hemodynamicky závažné aortální stenózy je v současné době chirurgická nebo 

katetrizační implantace aortální protézy (Čerbák 2011). 

4.4. Charakteristika pacienta po operaci aortální chlopně 

Pacienti mají omezenou výkonnost, která odpovídá dlouhodobému trvání choroby. Změny 

cirkulace způsobené chlopenní vadou se vyvíjí několik let před chirurgickou korekcí, 

důsledkem je zvětšení srdečních oddílů, změny kontraktility komor a strukturální změny          

v plicním cévním řečišti. Některé symptomy jsou tedy podobné jako u pacientů se srdečním 

selháním. Přetrvávají několik měsíců po operaci a jsou příčinou abnormální reakce                         

na fyzickou zátěž. Charakteristický je pomalejší vzestup srdečního výdeje a výraznější 

vzestup TK v plicním řečišti (Nehyba 2011). 

Nemocní po operaci chlopně vyžadují důslednější sledování a pozvolnější rehabilitaci, 

zejména v prvních šesti měsících po operaci. Implantované chlopně vykazují tlakový 

gradient, který je daný jejich typem a velikostí, ale je podstatně nižší než tlakový gradient 

stenotické chlopně před operací. Pokles tlakového gradientu vede k postupné regresi 

hypertrofie LK i ke zlepšení její funkce, to ale trvá měsíce i roky. U některých nemocných se 

funkce LK zcela nenormalizuje a určitý stupeň dysfunkce přetrvává i po operaci. Příčinou je 

ztráta kontraktilní rezervy. Reverzibilita je určována trváním a stupněm dysfunkce před 

operací a závisí tedy také na správném načasování výkonu. U některých nemocných 

přetrvává vyšší tlak v plicním řečišti, který stoupá především při fyzické námaze. 

Specifickým problémem u pacientů po operaci AS je tzv. „prosthesis mismatch“, neboli 

nesoulad mezi velikostí chlopně a somatickou konstitucí pacienta. Ovlivňuje významnost 

reziduální stenózy a spolu s hypertenzí brání regresi hypertrofie LK. Příčinou jsou specifické 
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znaky a tvar aortálního kořene a hemodynamika, která je odpovědná za charakter otvírání 

a uzávěru protézy (Nehyba 2011). 

Jizva po sternotomii vyžaduje šetření horních končetin, tedy nezapojování silových cviků          

a ani křečovité držení bicyklu v prvních týdnech po operaci. Sternum dosahuje                                  

90 % pevnosti po drátěné osteosyntéze zhruba tři měsíce od operace v závislosti na stavu 

výživy a kvalitě osteosyntézy. O něco lepší výsledky jsou v případě nahrazení drátěné 

osteosyntézy různými typy dlah, zejména u rizikových nemocných (Mokráček 2013).  

. 
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5. Kardiovaskulární rehabilitace 

Dle WHO, je kardiovaskulární rehabilitace soubor aktivit nutných k ovlivnění příčin 

srdečních chorob a vytvoření fyzických, duševních a sociálních předpokladů k tomu,           

aby nemocní mohli vlastními silami zachovat, či obnovit společenské začlenění (WHO 

1993).  „Je nedílnou součástí nefarmakologické léčby kardiologických pacientů“ (Skalická, 

Karel 2018 IN: Táborský a kol. 2018).  

Přístup zahrnuje nejen fyzickou aktivitu, ale také dodržování sekundární prevence a změnu 

životního stylu. Rehabilitace (RHB) zkracuje primární hospitalizaci, dobu potřebnou 

k návratu do běžného života a snižuje počet rehospitalizací pro kardiovaskulární 

onemocnění v budoucnu (Skalická, Karel 2018 IN: Táborský a kol. 2018).  

Do praxe byla zavedena v roce 1950 a zaměřovala se na pacienty s onemocněním 

koronárních arterií. Během deseti let se RHB rozšířila i pro pacienty s onemocněním 

srdečních chlopní (Kiel 2011). 

Rehabilitaci pacientů po operacích chlopenních vad není však věnována systematická 

pozornost a zatím neexistují specifická doporučení k jejímu provádění. Přitom jsou                     

k dispozici důkazy o prospěšnosti a pacienti po operacích chlopní vykazují obdobná zlepšení 

při pravidelném fyzickém tréninku jako nemocní s ICHS (Nehyba 2011). 

5.1. Efekt cvičení 

Pravidelné aerobní cvičení dostatečné intenzity, tedy těsně pod úrovní anaerobního prahu, 

snižuje aktivitu sympatiku a vede ke zlepšení cirkulační odpovědi na zátěž.                                        

To je doprovázeno poklesem srdeční frekvence a krevního tlaku v klidu i při zátěži. Oběh 

pracuje efektivněji, což se projevuje dosažením vyššího stupně zatížení při nižších nárocích 

na srdeční práci. Tento jev je označován jako tréninkový efekt (Nehyba 2011).  

Aerobní charakter cvičení je důležitý z několika důvodů. Překročením anaerobního prahu 

dochází ke změně získávání energie pro svalovou kontrakci, vede k hromadění laktátu, 

acidóze a zvýšení rizika arytmií, zvláště u nemocných s ischemickou chorobou srdeční                         

a u pacientů s dysfunkcí levé komory. Přednostní využívání glukózy, jako energetického 

substrátu, brání mobilizaci tukových rezerv a potřebné redukci hmotnosti u obézních 

pacientů s metabolickým syndromem (Nehyba 2011). 

Jednou z nejdůležitějších změn doprovázející pravidelný trénink, je zvýšení vrcholové 

spotřeby kyslíku neboli aerobní kapacity. Vrcholová spotřeba kyslíku je ukazatelem tělesné 

výkonnosti a rozhoduje o toleranci zátěže. Stupeň tolerované zátěže je lepším ukazatelem 

rizika úmrtí než anamnestické údaje, nebo přítomnost rizikových faktorů (Nehyba 2011). 
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5.2. Fáze kardiovaskulární rehabilitace 

V současnosti jsou čtyři fáze kardiovaskulární RHB. První fáze je nemocniční RHB, jejímž 

cílem je zabránit dekondici, tromboembolickým komplikacím a připravit nemocné                   

na návrat k běžným denním aktivitám v domácím prostředí. Je to kombinace pasivních, 

aktivních cviků a dechové rehabilitace. Pobyt na lůžku se zkracuje na minimum, je snaha           

o rychlou mobilizaci, chůzi, cviky ve stoje a v sedě s postupným zvyšováním zátěže (Skalická, 

Karel 2018 IN: Táborský a kol. 2018).   

Po propuštění z lůžkové péče následuje druhá fáze. V ideálním případě by měla navazovat 

na propuštění z nemocnice s co nejmenším odstupem. Pacienty můžeme přeložit „z lůžka 

na lůžko“ do odpovídajícího zařízení následné péče. Tím může být rehabilitační lůžkové 

oddělení, nemocnice následné péče, odborný léčebný ústav nebo lázeňské zařízení 

vybavené pro časnou formu kardiorehabilitace. Tato fáze je důležitá pro navození změn 

životního stylu a dodržování prevence. Možností je i ambulantní forma RHB, která je 

poskytována při některých fakultních nemocnicích a v rámci kardiologických ambulancí. 

V této fázi jsou nemocní rozděleni dle rizikovosti a je jim určena vhodná forma a intenzita 

rehabilitace. Pro kardiaky je výhodné dynamické cvičení, od třetího týdne doplněné 

statickou zátěží.  V tomto období je možné rozpoznat příznaky recidivy onemocnění, nebo 

jeho komplikace. Z tohoto důvodu musí pracoviště vykonávající kardiovaskulární RHB 

splňovat personální i přístrojové podmínky (Karel, Skalická 2009). Toto období je rozhodné 

pro obnovení kondice pacienta a navození žádoucích změn. 

Třetí fází je období stabilizace, důležitý je pravidelný vytrvalostní trénink a upevnění změn 

životního stylu. Čtvrtou fází je fáze udržovací, kdy pacient pokračuje v dodržování zásad, 

které si osvojil a upevnil během předchozích fází (Karel, Skalická 2009). 

5.3. Kontraindikace kardiovaskulární rehabilitace 

Vycházejí z klinických zkušeností provedených studií.  Mezi absolutní kontraindikace patří: 

● nestabilní angina pectoris, 

● manifestní srdeční selhání,  

● disekující aneurysma aorty 

● těžká aortální stenóza 

● akutní perikarditida 

● flebotrombóza 

● akutní infekce 

● dekompenzovaný diabetes mellitus 

● symptomatická hypotenze 
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Z relativních komplikací jsou to: 

● supraventrikulární arytmie 

● sinusová tachykardie 

● závažné komorové arytmie 

● srdeční selhání NYHA IV 

● pokles krevního tlaku při zátěži 

Kardiorehabilitace je proces dlouhodobý, nejlépe trvalý. Jako přesvědčivým argumentem 

je snížení nákladů na další léčbu pacientů, kteří se jí zúčastnili. Vzhledem k minimálnímu 

efektu krátkodobého tréninku po jednom roce, by neměla být časově omezena (Skalická, 

Karel 2018 IN:Táborský a kol. 2018).  
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6. Metodologie a výsledky 

6.1. Cíl výzkumné práce 

Hlavním cílem tohoto výzkumu je komparace kvality života pacientů podstupujících 

náhradu aortální chlopně, a to v období před operačním výkonem, tedy poslední 4 týdny, 

a následně po chirurgické náhradě aortální chlopně, při první kontrole v kardiochirurgické 

ambulanci. Dílčím cílem výzkumu je analýza vlivu lázeňské terapie na kvalitu života. 

V souvislosti s definovanými cíli bylo stanoveno šest hypotéz. 

1H0 Předpokládám, že se kvalita života pacientů po operaci aortální chlopně zvýší,                    

ve srovnání s kvalitou života před operací. 

2H0 Domnívám se, že se kvalita života před operací neliší u pacientů, kteří si zvolí 

kardiovaskulární rehabilitaci v lázních, a těmi, kteří jsou propuštěni do domácího 

ošetřování.   

3H0 Předpokládám, že se kvalita života po operací liší u pacientů, kteří si zvolili 

kardiovaskulární rehabilitaci v lázních, a těmi, kteří byli propuštěni do domácího 

ošetřování.   

4H0 Předpokládám, že pacienti, kteří absolvují kardiovaskulární rehabilitaci v lázních, budou 

lépe vnímat své psychické zdraví než v období před operací.  

5H0 Domnívám se, že pacienti po absolvování kardiovaskulární rehabilitace v lázních, budou 

vykazovat lepší výsledky v oblasti fyzického zdraví než v období před operací.  

6H0 Domnívám se, že pacienti, kteří absolvují pobyt v lázních, budou vykazovat vyšší 

bodové zlepšení v dimenzích kvality života ve srovnání s pacienty, kteří v lázních nebyli. 

6.2. Metodika získávání dat a zpracování výsledků 

Pro výzkumné šetření bylo použito kvantitativního sběru dat, s využitím standardizovaného 

dotazníku Short Form 36 (SF-36) o kvalitě života podmíněného zdravím. Autory tohoto 

využívaného dotazníku jsou J.E. Ware a C. D. Sherbourne (1996). Použitá jazyková mutace 

odpovídá překladu MUDr. Petra, Ph.D. (2000). Dotazník obsahuje dvě části. První část byla 

vytvořena za účelem získání základních sociodemografických dat (pohlaví, věk, dosažené 

vzdělání a zaměstnání), jedná se o pět uzavřených otázek, ve kterých respondenti vybírají  

z nabídnutých odpovědí. Dvě další otázky se týkají druhu operované chlopně a pobytu 

v lázních. Otázka týkající se pobytu v lázních je otázkou otevřenou. Druhou část tvoří vlastní 

dotazník SF-36. Obsahuje celkem 36 položek rozdělených do osmi dimenzí, každá položka 

(otázka) obsahuje několik navržených odpovědí na principu škálové stupnice. Položky 

dotazníku jsou postavené tak, že vyšší skóre signalizuje lepší úroveň kvality života, nižší 
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skóre naopak signalizuje horší zdravotní stav či dlouhodobé onemocnění, které negativně 

ovlivňuje život sledovaného jedince.  

Každá z dimenzí dotazníku je zaměřená na jinou část kvality života podmíněnou zdravím.   

Dimenze Fyzické funkce (PF) je ovlivněna tělesnou kondicí. Otázky se vztahují na fyzické 

fungování, do jaké míry jsou respondenti schopni vykonávat činnosti, jako je běh, zvedání 

těžkých předmětů, výstup do patra, chůze, ale i oblékání a koupání. 

Dimenze Fyzické omezení rolí (RP) odráží, do jaké míry jsou práce a každodenní činnosti 

respondentů ovlivněny jejich zdravotním stavem. 

Dimenze Emoční omezení rolí (RE) hodnotí, do jaké míry jsou omezeny běžné činnosti 

respondenta jeho emocionálním stavem. 

Vitalita (VT) obsahuje otázky zaměřené na pocit únavy, nebo naopak, jak je respondent plný 

energie a elánu.  

Dimenze Duševní zdraví (MH) zjišťuje přítomnost deprese, pesimismu, smutku, únavy, 

vyčerpání, ale i pocitu štěstí a klidu.  

Dimenze Fyzické a Emoční omezení sociálních funkcí (SF) je zaměřená na sociální vztahy          

a na to, jak jsou omezené zdravotním a emočním stavem respondenta.  

Tělesná bolest (BP), dimenze je zaměřená na přítomnost bolesti a její vliv na každodenní 

činností respondenta.   

Všeobecné zdraví (GH) podává obraz o tom, jak sám respondent vnímá své zdraví                           

a jak porovnává své zdraví s ostatními lidmi.  

Údaje z dotazníků byly konvertovány do elektronické podoby v programu MS Excel.                      

Po zápisu získaných dat bylo třeba deset položek dotazníku SF-36 překódovat. Stupnice                 

u sedmi z nich obrátit tak, aby vyšší skóre odpovídalo lepšímu zdravotnímu stavu.                    

Tři položky potřebují rekalibraci, aby jejich skóre odpovídalo úrovni kvality života. Tyto tři 

položky jsou ve dvou různých dimenzích. V dimenzi všeobecného zdraví a tělesné bolesti.  

Pokud v dotazníku některé položky respondent nevyplnil, příručka k hodnocení SF-36 

instruuje, jak s těmito neúplnými dotazníky zacházet. Pokud však chybí více jak polovina 

odpovědí pro dimenzi, je doporučeno kódovat položky jako chybějící, případně dotazník 

vyjmout z výzkumného souboru.  

Po překódování jednotlivých položek je třeba vypočítat skóre pro každou dimenzi zvlášť          

a to tak, že nejdříve se skóre jednotlivých odpovědí v každé dimenzi sečte a posléze                        

se pomocí vzorce (Obrázek 2), transformuje na stupnici celkového skóre od 0 do 100 (Ware 

1993).  
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Obrázek 2.  Vzorec pro výpočet skóre dimenze (Ware 1993) 

Nejnižší možné skóre dimenze a rozsah možného skóre dimenze najdeme v příručce pro 

hodnocení dotazníku, stejně tak další údaje potřebné k hodnocení.  

Po překódování byla data předána ke statistickému vyhodnocení na katedru ekonomie            

a kvantitativních metod docentu Mikuláši Gangurovi PhD. 

Závěrečným krokem celého výzkumu bylo srovnání získaných výsledků, zhodnocení 

statisticky významných rozdílů v získaných hodnotách a interpretace dosažených výsledků. 

6.2.1. Etické aspekty výzkumu 

Stanovení podmínek pro výzkum jsem konzultovala s náměstkyní pro ošetřovatelskou péči 

a vrchní sestrou kardiochirurgického oddělení, kde výzkum probíhal.  

V rámci zajištění anonymity odevzdávali pacienti vyplněné dotazníky do označených, 

uzavřených schránek, které byly rozlepeny až po ukončení dotazování. Z veškerých 

dokumentů byly odstraněny identifikační údaje zdravotnického zařízení a osob, které 

výzkum schvalovaly. Originály dokumentů jsou k dispozici u autora. Rovněž statistická data 

v tabulkách nejsou označena jmény, ale pouze čísly, tj. 1-25. 

6.3. Organizace a průběh výzkumu 

Před započetím výzkumu jsem kontaktovala náměstkyni pro ošetřovatelskou péči s žádostí 

o umožnění výzkumného šetření. Po získání souhlasu jsem se obrátila na vrchní sestru 

kardiochirurgického oddělení pro zvolení nejlepší možnosti distribuce dotazníků. Dohodly 

jsme se, že pacientům dotazníky předám sama a na oddělení zůstanou označené schránky. 

O mém výzkumu byla podrobněji seznámena staniční sestra kardiochirurgického oddělení, 

která mě kontaktovala v případě příjmu pacienta s požadovanou diagnózou, a také sestra 

v kardiochirurgické ambulanci, kde měli pacienti druhý vyplněný dotazník odevzdat při 

kontrole. Na obě tyto stanice byly umístěny uzavřené označené schránky na vyplněné 

dotazníky. 

Pacienti ode mě obdrželi informace k výzkumnému šetření a dva identicky označené 

dotazníky. Jeden k vyplnění při pobytu na standardním oddělení před operací a druhý 

k vyplnění při návštěvě ambulance při kontrole, tedy přibližně měsíc od propuštění                           
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z hospitalizace. Byli rovněž ujištěni, že dotazování je zcela anonymní a výsledná data budou 

použita pouze ke zpracování tohoto výzkumu. Jejich účast na šetření byla zcela dobrovolná. 

Výzkumná studie probíhala ve fakultní nemocnici, na kardiochirurgickém oddělení, v době 

od července do října 2018. 

6.3.1. Analýza dat 

Statistická analýza byla provedena pomocí softwaru Statistica. Data byla analyzována 

pomocí parametrických i neparametrických testů. Pro porovnání závislosti proměnných byl 

použit Pearsonův Chí-kvadrát test nezávislosti a Fisherův test.  Pro ověření normality              

je využito Shapiro-Wilkova testu a pro srovnání závislých a nezávislých výběrů je použit 

Párový T test, Mann-Whitney test, Kolmogorov-Smirnovův test, Znaménkový test                      

a Wilcoxonův test. Všechny p-hodnoty jsou počítány na hladině významnosti 0,05. 

Hodnoty> 0,05 jsou statisticky nevýznamné, hodnoty ≤ 0,01 jsou velmi signifikantní.   

Číselná data jsou vyjádřena v přehledných kontingenčních tabulkách, vytvořených                             

v programu Microsoft Office Excel 2016, doprovázených popisem a také v grafickém 

vyjádření pomocí sloupcových a krabicových grafů. Relativní četnost je uvedena na dvě 

desetinná místa. V popisech a grafech je relativní četnost zaokrouhlena na čísla celá a to 

tak, že do 0,50 včetně jsou zaokrouhlena dolů a nad 0,50 jsou zaokrouhlena nahoru na celé 

číslo.   

Krabicový graf, neboli boxplot, slouží ke grafické vizualizaci numerických dat pomocí jejich 

kvartilů. Střední krabicová část diagramu je shora ohraničena 3. kvartilem, zespodu                  

1. kvartilem a mezi nimi se nachází linie vymezující medián (2. kvartil). Vertikální linie 

vycházející ze střední části diagramu nahoru a dolů vyjadřují variabilitu dat – minimum                    

a maximum proměnné. Odlehlé hodnoty, tzv. outliery, jsou vykresleny jako jednotlivé body. 

V tabulkách bylo použito značení charakteristik: 

pi = ni / N  

pi – relativní četnost (vyjádřena v %)  

ni – absolutní četnost   

N – celková četnost 
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6.3.2. Charakteristika výzkumného souboru 

Výzkumný soubor byl získán metodou totálního výběru, byl tedy tvořen všemi pacienty 

s diagnostikovanou aortální stenózou, kteří byli v době probíhajícího výzkumu 

hospitalizováni na kardiochirurgickém oddělení, a následně pak podstoupili chirurgickou 

náhradu nativní aortální chlopně. Kritériem výběru byla izolovaná vada bez přítomnosti jiné 

chlopňové vady a aortokoronárního bypassu. Důležitým kritériem výběru byl také ústní 

souhlas pacienta se zařazením do výzkumu. 

Během čtyř měsíců bylo rozdáno 33 dotazníků, dva pacienti se odmítli zúčastnit 

výzkumného šetření. K vyhodnocení se vrátilo 29 dotazníků, návratnost je tedy 88 %. 

Následně byly dva dotazníky vyřazeny pro nesplnění podmínek výzkumu, nebyly vyplněny 

v pooperačním období (7 %), a dva dotazníky byly vyřazeny pro chybějící data, která činila 

více jak 50 % (7 %). Celkový počet dotazníků, které tvoří výzkumný soubor je 25 (86 %),            

viz. Tabulka č. 4. Podle výběru následné terapie byl soubor rozdělen na skupinu „A“, kterou 

tvoří 15 pacientů, tito absolvovali kardiovaskulární rehabilitaci v lázních. A skupinu „B“, 

čítající 10 pacientů, ti byli propuštěni do domácího ošetřování. 

Tabulka č. 4 Celkový počet dotazníků zařazených do výzkumu 

POČET DOTAZNÍKŮ ni pi [%] 

zařazení do studie 25 86,21 % 

nesplnění podmínek 2 6,90 % 

chybějící data 2 6,90 % 

celkem (N) 29 100 % 
                                                          Zdroj: vlastní výzkum 

Graf č. 1 Celkový počet dotazníků 

 

 
                                                                                                                            Zdroj: vlastní výzkum 
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Rozdělení do jednotlivých skupin podle zvolené následné terapie ukazuje Tabulka č. 5. 

Tabulka č. 5 Počet pacientů zařazených do skupiny dimise a lázně 

SKUPINA ni pi [%] 

A-lázně  15 60,00 % 

B-dimise 10 40,00 % 

celkem (N) 25 100,00 % 
                                                 Zdroj: vlastní výzkum 

 Graf č. 2 Rozdělení jednotlivých skupin 

 

 

 

 

 
                                                                                                                              Zdroj: vlastní výzkum  

Z pohledu rozdělení souboru dle pohlaví jsou si obě analyzované skupiny relativně 

podobné. V obou skupinách je vyšší zastoupení mužů, ti tvoří 80 % dotazovaných, zatímco 

ženy pouze 20 %. Procentuální zastoupení znázorňuje Tabulka č. 6. Fisherův test ani 

Pearsonův Chí-kvadrát test neprokázaly, že by pohlaví pacienta mělo vliv na volbu 

pooperační péče. 

Tabulka č. 6 Zastoupení pohlaví v jednotlivých skupinách  

SKUPINA 
A B CELKEM 

ni Pi [%] ni Pi [%] ni pi [%] 

Muži 12 80 % 8 80 % 20 80,00 % 

Ženy 3 20 % 2 20 % 5 20,00 % 

Celkem (N) 15 100 % 10 100 % 25 100,00 % 
                                                                                                         Zdroj: vlastní výzkum 
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Graf č. 3 Zastoupení pohlaví v obou skupinách 

 
                                                                                                                                                     Zdroj: vlastní výzkum 

Také z pohledu rozdělení do věkových skupin jsou si oba soubory velmi podobné. Nejvyšší 

počet jedinců 15 je ve věkové skupině 71-80 let a naopak nejmenší počet je ve skupinách 

do 60 let, kde tvoří maximálně 8 %, jak je uvedeno v Tabulce č. 7. Závislost následné volby 

péče na věku však nelze prokázat s ohledem na nedostatečnou četnost v jednotlivých 

kategoriích. Vzhledem k rozložení nepomůže ani sloučení kategorií.  

Tabulka č. 7 Četnost péče a věkových skupin 

VĚK 
A B CELKEM 

ni Pi [%] ni Pi [%] ni Pi [%] 

41-50 2 13,33 % 0 0 2 8,00 % 

51-60 0 0 2 20,00 % 2 8,00 % 

61-70 2 13,33 % 4 40,00 % 6 24,00 % 

71-80 11 73,33 % 4 40,00 % 15 60,00 % 

Celkem (N) 15 100 % 10 100 % 25 100,00 % 
                                                                                                                                            Zdroj: vlastní výzkum 
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Graf č. 4 Četnost věkových skupin 

 
                                                                                                                                                     Zdroj: vlastní výzkum 

Srovnání souborů podle typu implantované chlopně nabízí odlišnou strukturu. Vzhledem          

k nulové četnosti pacientů s mechanickou chlopní, kteří by byli propuštěni do domácího 

ošetřování, nelze použít příslušné testy, ačkoliv by s ohledem na tuto nulovou četnost 

některé z testů prokázaly silnou závislost volby pooperační péče na typu chlopně.               

Zatímco četnost pacientů s biologickou chlopní o následné volbě péče nerozhoduje                   

viz. Tabulka č. 8. 

Tabulka č. 8 Četnost péče a typu chlopně 

 Volba péče 
Chlopeň 

biologická ni  pi [%] mechanická ni pi [%] 

Dimise 10 40,00 % 0 0 % 

Lázně 11 44,00 % 4 16,00 % 

celkem (N) 21 84,00 % 4 16,00 % 

                                                                                                                   Zdroj: vlastní výzkum 
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Graf č. 5 Četnost typu chlopně 

 
                                                                                                                                                 Zdroj: vlastní výzkum 
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7. Analýza výsledků 

Výsledky šetření jsou uvedeny podle stanovených hypotéz. Hypotéza 1H0 bude ověřena 

jako poslední. Vzhledem k odlišnosti v následně zvolené péči je třeba nejdříve porovnat 

kvalitu života v obou sledovaných skupinách, tedy A-lázně a B-dimise. 

Hypotéza 2H0: Domnívám se, že se kvalita života před operací neliší u pacientů, kteří si 

zvolí kardiovaskulární rehabilitaci v lázních, a těmi, kteří jsou propuštěni do domácího 

ošetřování. 

Potvrzení či vyvrácení nulové hypotézy bylo ověřováno třemi testy, zvlášť pro oblast 

fyzického zdraví, psychického zdraví a celkovou kvalitu života. Pro testování formulujeme 

alternativní statistické hypotézy: 

HS 2.1: Střední hodnota bodového hodnocení kvality života ve fyzické oblasti před operací 

u pacientů s pooperační kardiovaskulární rehabilitací v lázních je jiná než střední hodnota 

bodového hodnocení kvality života ve fyzické oblasti před operací u pacientů v dimisi.  

HS 2.2: Střední hodnota bodového hodnocení kvality života v psychické oblasti před operací 

u pacientů s pooperační kardiovaskulární rehabilitací v lázních je jiná než střední hodnota 

bodového hodnocení kvality života v psychické oblasti před operací u pacientů v dimisi.  

HS 2.3: Střední hodnota celkového bodového hodnocení kvality života před operací                        

u pacientů s pooperační kardiovaskulární rehabilitací v lázních je jiná než střední hodnota 

celkového bodového hodnocení kvality života před operací u pacientů v dimisi.  

Shapiro-Wilkův test normality prokázal ve všech výběrech narušení normality, tedy výběry 

nemají normální rozdělení. Jsou to nezávislé výběry a pro porovnání středních hodnot bude 

využito neparametrických testů: Mann-Whitney(M-W), Kolmogorov-Smirnovův(K-S)              

a Wald-Wolfowitzův(W-W). V žádném z výběrů nebyly identifikovány odlehlé či extrémní 

hodnoty. 

Tabulka č. 9. Popisná charakteristika obou skupin před operací 

(hodnoty jsou udávané v bodech)                                                                                                     Zdroj: vlastní výzkum 

KVALITA ŽIVOTA PŘED 
OPERACÍ 

A-LÁZNĚ B-Dimise 

FYZICKÉ 
ZDRAVÍ 

PSYCHICKÉ 
ZDRAVÍ 

CELKOVÁ 
KVALITA 

FYZICKÉ 
ZDRAVÍ 

PSYCHICKÉ 
ZDRAVÍ 

CELKOVÁ 
KVALITA 

Průměr 50,07 57,48 53,77 59,5 70,48 64,99 

Medián 51 59,08 49,04 62 77,17 70,83 

Směrodatná odchylka 14,8 12,38 10,83 15,58 16,95 15,67 

Minimum 33,75 39,87 40,67 39,25 40,21 39,73 

Maximum 79,75 74,42 76 82,75 84,25 83,5 

P-hodnota M-W 0,09 0,025 0,11    

P-hodnota K-S ˃0,1 <0,05 <0,1    

P hodnota W-W  0,003 0,019    
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Mediány celkové kvality života 49,04 bodů se směrodatnou odchylkou ± 10,83 u pacientů, 

kteří se rozhodli pro lázně, a 70,83 bodů se směrodatnou odchylkou ± 15,67 u pacientů 

v dimisi ukazují větší rozdíl a podporují spíše tvrzení o lepší kvalitě života před operací             

u pacientů v dimisi. Mann-Whitneyho test s p-hodnotou 0,11 tento závěr nepodporuje,            

ale další dva testy se k tomuto tvrzení přiklánějí. Kolmogorov-Smirnovův s p-hodnotou 

<0,10     a Wald-Wolfowitzův test s p-hodnotou 0,019.  

V oblasti psychického zdraví je medián 59,08 bodů se směrodatnou odchylkou ±12,38             

u pacientů, kteří se rozhodli pro lázně, a 77,17 bodů se směrodatnou odchylkou ±16,95            

u pacientů v dimisi. Také tento bodový rozdíl podporuje tvrzení o lepší kvalitě života před 

operací u pacientů v dimisi a testy toto tvrzení podporují. P-hodnota M-W- 0,025,                    

K-S - <0,05 a W-W test s p-hodnotou 0,003.  

Oproti tomu v oblasti fyzického zdraví jsou hodnoty v obou skupinách srovnatelné. Medián 

51 bodů se směrodatnou odchylkou ±14,8 u pacientů, kteří se rozhodli pro lázně, a 62 bodů 

se směrodatnou odchylkou ± 15,58 u pacientů v dimisi. P-hodnota v testu M-W                               

je 0,09 a v testu K-S ˃1.  

Graf č. 6 Kvalita života obou skupin před operací  

 
                                                                                                                                                 Zdroj: vlastní výzkum 

 

Je tedy možné, že by pacienti se subjektivním pocitem vyšší kvality života před operací, 

nevyhledávali po operaci kardiovaskulární rehabilitaci v lázních?  
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Hypotéza 3H0: Předpokládám, že se kvalita života po operaci liší u pacientů, kteří si zvolili 

kardiovaskulární rehabilitaci v lázních, a těmi, kteří byli propuštěni do domácího 

ošetřování.   

Pro potvrzení či vyvrácení této hypotézy byly stanoveny následující alternativní hypotézy: 

HS 3.1: Střední hodnota bodového hodnocení kvality života v psychické oblasti po operaci  

je u pacientů v dimisi odlišná od střední hodnoty bodového hodnocení kvality života                           

v psychické oblasti u pacientů s pooperační kardiovaskulární rehabilitací v lázních. 

HS 3.2: Střední hodnota bodového hodnocení kvality života ve fyzické oblasti po operaci        

je u pacientů v dimisi odlišná od střední hodnoty bodového hodnocení kvality života ve 

fyzické oblasti u pacientů s pooperační kardiovaskulární rehabilitací v lázních. 

HS 3.3: Střední hodnota bodového hodnocení celkové kvality života po operaci je u pacientů 

v dimisi odlišná od střední hodnoty bodového hodnocení celkové kvality života u pacientů           

s pooperační kardiovaskulární rehabilitací v lázních. 

Shapiro-Wilkův test prokázal narušení normality u výběrů v oblasti fyzické i psychické.                

U celkové kvality života narušení normality neprokázal. Pro srovnání středních hodnot 

v obou nezávislých výběrech budou provedeny neparametrické testy a nezávislé výběry 

celkové kvality života budou srovnány T-testem. Ani v jednom výběru nebyly identifikovány 

odlehlé či extrémní hodnoty.  

Tabulka č. 10 Popisná charakteristika obou skupin po operaci 

KVALITA ŽIVOTA PO 
OPERACI 

A-LÁZNĚ B-Dimise 

FYZICKÉ 
ZDRAVÍ 

PSYCHICKÉ 
ZDRAVÍ 

CELKOVÁ 
KVALITA 

FYZICKÉ 
ZDRAVÍ 

PSYCHICKÉ 
ZDRAVÍ 

CELKOVÁ 
KVALITA 

Průměr 68,52 69,23 68,873 61,95 72,758 67,354 

Medián 74,75 61,88 70,875 61 68,25 69,937 

Směrodatná odchylka 13,74 19,4 13,904 6,824 10,454 6,446 

Minimum 41 40,88 46,958 54 63,458 58,729 

Maximum 81,75 93 87,375 73,75 89,5 75,25 

P-hodnota M-W 0,04 0,303 0,64    

P-hodnota K-S <0,05 <0,05 ˃0,1    

P hodnota W-W 0,019 0,001 0,02    
(hodnoty jsou uváděny v bodech)                                                                                                 Zdroj: vlastní výzkum 

Medián kvality života ve fyzické oblasti u pacientů po kardiovaskulární rehabilitaci v lázních 

je 74,75 bodů se směrodatnou odchylkou ± 13,74, zatímco u pacientů v dimisi jen 64 bodů, 

směrodatná odchylka je 6,824. Rozdíl v kvalitě života u pacientů po operaci podporují také 

všechny tři testy. M-W p-hodnota 0,04, K-S p-hodnota <0,05 a W-W s p-hodnotou 0,019. 

Rozdíl v kvalitě života po operaci je vidět také v oblasti psychické, kdy medián u pacientů 

po rehabilitaci v lázních je 61,88 bodů se směrodatnou odchylkou ±19,4 a 68,25 bodů           
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se směrodatnou odchylkou ± 10,454 u pacientů propuštěných do domácího ošetřování. 

Výsledek potvrzují také hodnoty K-S testu s p-hodnotou <0,05 a W-W test s p-hodnotou 

0,001. 

Pokud porovnáme kvalitu života celkově, tak se hodnoty téměř neliší. Medián 70,875 bodů 

se směrodatnou odchylkou ± 13,904 u pacientů po absolvování rehabilitace v lázních                     

a 69,937 se směrodatnou odchylkou ± 6,446 u pacientů v domácím ošetřování. Alternativní 

hypotézu také nepodporují testy, M-W s p-hodnotou 0,64 a K-S s p-hodnotou ˃0,1. 

Graf č. 7 Kvalita života obou skupin po operaci 

  

                                                                                                             Zdroj: vlastní výzkum 
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Hypotéza 4H0: Předpokládám, že pacienti, kteří absolvují kardiovaskulární rehabilitaci 

v lázních, budou lépe vnímat své psychické zdraví než v období před operací.  

Pro tuto hypotézu byla stanovena alternativní statistická hypotéza: 

HS 4: Střední hodnota bodového hodnocení kvality života v psychické oblasti před operací     

u pacientů s pooperační kardiovaskulární rehabilitací v lázních je menší než střední hodnota 

bodového hodnocení po operaci. 

Shapiro-Wilkův test prokázal narušenou normalitu. Pro srovnání výběrů provedeme 

neparametrické testy Znaménkový a Wilcoxonův. V žádném výběru nebyla identifikována 

odlehlá či extrémní hodnota. 

Tabulka č. 11 Popisná charakteristika skupiny s kardiovaskulární rehabilitací v lázních 

 OBLAST PSYCHICKÉHO ZDRAVÍ PŘED OPERACÍ PO OPERACI 

Průměr 57,478 69,23 

Medián 59,083 61,875 

Směrodatná odchylka 12,376 19,399 

Minimum 39,88 40,88 

Maximum 74,417 93 

P-hodnota Znaménkový test 0,606  

P-hodnota Wilcoxonův test 0,233  
(hodnoty jsou uváděny v bodech)                                             Zdroj: vlastní výzkum 

V oblasti psychického zdraví se medián 59,083 bodů se směrodatnou odchylkou ± 12,376 

před operací nepatrně liší od hodnoty mediánu po operaci 61,875 bodů, směrodatná 

odchylka 19,399. Odlišnost neprokázaly ani oba statistické testy. Znaménkový test                 

s p-hodnotou 0,605 a Wilcoxonův test s p-hodnotou 0,232. 

Graf č. 8 Psychická oblast kvality života 

 
                                                                                                       zdroj: vlastní výzkum  
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Hypotéza 5H0: Domnívám se, že pacienti po absolvování kardiovaskulární rehabilitace 

v lázních, budou vykazovat lepší výsledky v oblasti fyzického zdraví než v období před 

operací.  

K této hypotéze byla stanovena následující alternativní hypotéza: 

HS 5: Střední hodnota bodového hodnocení kvality života ve fyzické oblasti před operací         

u pacientů s pooperační kardiovaskulární rehabilitací v lázních je menší než střední hodnota 

bodového hodnocení po operaci. 

Shapiro-Wilkův test prokázal narušenou normalitu. Pro srovnání výběrů provedeme 

neparametrické testy Znaménkový a Wilcoxonův. V žádném výběru nebyla identifikována 

odlehlá či extrémní hodnota. 

Tabulka č. 12 Popisná charakteristika skupiny s kardiovaskulární rehabilitací v lázních 

FYZICKÉ ZDRAVÍ PŘED OPERACÍ PO OPERACI 

Průměr 50,067 68,52 

Medián 51 74,75 

Směrodatná odchylka 14,8 13,74 

Minimum 33,75 41 

Maximum 79,75 81,75 

P-hodnota Znaménkový test 0,121  

P-hodnota Wilcoxonův test 0,017  
(hodnoty jsou uváděné v bodech)                                    Zdroj: vlastní výzkum  

V oblasti fyzického zdraví před operací je medián 51 bodů se směrodatnou odchylkou                    

± 14,8 a po operaci 74,75 bodů se směrodatnou odchylkou ±13,74. Toto potvrzuje                         

i Wilcoxonův test s p-hodnotou 0,017. Znaménkový test odlišnost neprokázal p-hodnota 

0,121. 

Graf č. 9 Fyzické zdraví 

 
                                                                                             Zdroj: vlastní výzkum  
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Hypotéza 1H0: Předpokládám, že se kvalita života pacientů po operaci aortální chlopně 

zvýší ve srovnání s kvalitou života před operací. 

Pro potvrzení či vyvrácení nulové hypotézy byly stanoveny alternativní statistické hypotézy:  

HS 1.1: Střední hodnota celkového bodového hodnocení kvality života před operací je menší 

než střední hodnota celkového bodového hodnocení kvality života po operaci. 

HS 1.2: Střední hodnota bodového hodnocení ve fyzické oblasti kvality života před operací 

je menší než střední hodnota bodového hodnocení po operaci.  

HS 1.3: Střední hodnota bodového hodnocení v psychické oblasti kvality života před operací 

je menší než střední hodnota bodového hodnocení po operaci.  

U žádného z výběrů nebyly identifikovány odlehlé či extrémní hodnoty. Jedná se o závislé 

výběry. V psychické a fyzické oblasti Shapiro-Wilkův test prokázal odchýlení od normality. 

Proto bylo porovnání provedeno pomocí Wilcoxonova párového testu. V hodnocení 

celkové kvality života nebylo prokázáno odchýlení od normality a testování provedeno 

párovým T-testem.   

Tabulka č. 13 Popisná charakteristika celkové kvality života 

KVALITA ŽIVOTA 

PŘED OPERACÍ PO OPERACI 

FYZICKÉ 
ZDRAVÍ 

PSYCHICKÉ 
ZDRAVÍ 

CELKOVÁ 
KVALITA 
ŽIVOTA 

FYZICKÉ 
ZDRAVÍ 

PSYCHICKÉ 
ZDRAVÍ 

CELKOVÁ 
KVALITA 
ŽIVOTA 

Průměr 53,84 62,68 58,3 65,89 70,64 68,27 

Medián 51 62,3  61,5 64,21  

Směrodatná odchylka 15,523 15,47 13,9 11,762 16,24 11,35 

Minimum 33,75 39,88  41 40,88  

Maximum 82,75 84,25  81,75 93  

Párový T-test   0,02    

Wilcoxonův párový test 0,0346 0,2641     
(hodnoty jsou uváděny v bodech)                                                                                                        Zdroj: vlastní výzkum 

V oblasti fyzického zdraví je medián před operací 51 bodů se směrodatnou odchylkou                 

± 15,52. Po operaci se medián zvýšil na 61,5 bodů se směrodatnou odchylkou ±11,76. 

Wilcoxonův test s p-hodnotou 0,035 potvrzuje alternativní hypotézu. V psychické oblasti           

je nárůst bodové hodnoty menší. Před operací je 62 bodů, směrodatná odchylka ± 15,47       

a po operaci 64 bodů, směrodatná odchylka 16,23. Wilcoxonův test s p-hodnotou 0,26 pak 

vyvrací alternativní hypotézu. V hodnocení celkové kvality života před operací dosahují 

pacienti 58,258 bodů, se směrodatnou odchylkou ± 13,855. Po operaci je hodnota průměru 

celkové kvality života 68,27 bodů, se směrodatnou odchylkou ± 11,35. P-hodnota 0,02           

T-testu na hladině významnosti 0,05 potvrzuje alternativní hypotézu.  
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Graf č. 10 Kvalita života před a po operaci 

 
                                                                                                                 Zdroj: vlastní výzkum 
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Hypotéza 6H0: Domnívám se, že pacienti, kteří absolvují pobyt v lázních, budou vykazovat 

vyšší bodové zlepšení v dimenzích kvality života ve srovnání s pacienty, kteří v lázních 

nebyli. 

K ověření této hypotézy byly formulovány následující alternativní hypotézy: 

HS 6.1: Střední hodnota výběru rozdílů celkového hodnocení kvality života před operací             

a po operaci je větší u pacientů s kardiovaskulární rehabilitací v lázních než u pacientů              

v dimisi.    

HS 6.2: Střední hodnota výběru rozdílů kvality života v oblasti fyzického zdraví před operací 

a po operaci je větší u pacientů s kardiovaskulární rehabilitací v lázních než u pacientů                      

v dimisi.    

HS 6.3: Střední hodnota výběru rozdílů kvality života v oblasti psychického zdraví před 

operací a po operaci je větší u pacientů s kardiovaskulární rehabilitací v lázních                             

než u pacientů v dimisi.    

U všech dvojic relevantních výběrů nebyla prokázána normalita. Jedná se tedy o nezávislé 

výběry. Proto budou provedeny neparametrické testy. 

Tabulka č. 14 Popisná charakteristika bodových rozdílů kvality života 

BODOVÝ ROZDÍL KVALITY 
ŽIVOTA 

A-LÁZNĚ B-Dimise 

FYZICKÉ 
ZDRAVÍ 

PSYCHICKÉ 
ZDRAVÍ 

CELKOVÁ 
KVALITA 

FYZICKÉ 
ZDRAVÍ 

PSYCHICKÉ 
ZDRAVÍ 

CELKOVÁ 
KVALITA 

Průměr 18,45 11,75 15,101 2,45 2,283 2,367 

Medián 23,75 2,79 19,521 9,25 5,25 0,166 

Směrodatná odchylka 25,95 30,955 23,713 14,21 15,236 11,848 

Minimum -18,25 -31,37 24,81 -21,75 -18,042 -10,27 

Maximum 48 50,25 46,7 14,75 23,25 19 

P-hodnota M-W 0,09 0,8 0,09    

P-hodnota K-S <0,05 ˃0,1 <0,05    

P hodnota W-W 0,002 0,02 0,001    
(hodnoty jsou vyjádřeny v bodech)                                                                                                           Zdroj: vlastní výzkum 

Medián rozdílu v oblasti fyzického zdraví u pacientů, kteří absolvují rehabilitaci v lázních,         

je 23,75 bodů, směrodatná odchylka ± 25,95 oproti pacientům v domácím léčení, kde je 

medián 9,25 bodů, směrodatná odchylka ± 14,21. Významné zlepšení v této oblasti 

potvrzuje i test W-W s p-hodnotou 0,09 a K-S s p-hodnotou <0,05. M-W test zlepšení 

nepotvrzuje, ale jeho p-hodnota 0,08 na hladině významnosti 0,05 je blízko potvrzení 

zlepšení v této oblasti 

V oblasti psychického zdraví je u skupiny pacientů absolvujících rehabilitaci v lázních 

medián 2,79 bodů, směrodatná odchylka 30,95 a u skupiny pacientů v dimisi 5,25 bodů, 

směrodatná odchylka 15,236. Statistické testy také nepotvrzují významné zlepšení. K-S test 

s p-hodnotou ˃ 1 a M-W test s p-hodnotou 0,80. 
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V oblasti celkové kvality života je medián u pacientů podstupujících kardiovaskulární 

rehabilitaci v lázních 19,521 bodů, směrodatná odchylka ± 23,713. A u pacientů v dimisi        

je medián 0,166 bodů, směrodatná odchylka ± 11,848. Významné zlepšení u pacientů 

v lázních potvrzuje i W-W test s p-hodnotou 0,001 a K-S test s p-hodnotou <0,05. M-W test 

zlepšení nepotvrzuje, ale p-hodnota 0,08 na hladině významnosti 0,05 je blízko potvrzení 

zlepšení v této oblasti. 

Graf č. 11 Bodové rozdíly kvality života 

 
                                                                                                   Zdroj: vlastní výzkum 
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8. Diskuse 

V této kapitole bych se chtěla věnovat diskusi nad zjištěnými výsledky a jejich porovnání         

se zahraničními studiemi. Zaměřím se také na faktory, které by mohly ovlivnit výsledky 

studie a limity tohoto výzkumu.  

Cílem diplomové práce bylo posoudit kvalitu života pacientů s aortální stenózou a porovnat 

jejich výsledky v období před operací a po operaci. Studie kvality života byla provedena 

nejen ve skupině pacientů, kteří pooperační období strávili v lázních, ale také ve skupině 

pacientů, kteří byli propuštěni do domácího ošetřování. Ke zjištění kvality života byl využit 

konstrukt HRQoL, který se v oblasti zdravotní péče používá jako kritérium pro terapeutické 

rozhodování a plánování zdravotní péče a také k měření dosažených výsledků (Gurková 

2011). K hodnocení byl využit generický nástroj dotazník SF-36, jehož použitím bylo možné 

zhodnotit skóre kvality života v osmi dimenzích a z nich pak vytvořit souhrnné skóre 

psychické a fyzické složky kvality života.  

Z výsledků vyplývá, že aortální stenózou jsou postiženi více muži, kteří tvoří 80 % 

dotazovaných. Adámková (2010) uvádí, že mužské pohlaví patří mezi neovlivnitelné 

rizikové faktory kardiovaskulárních chorob. Také Vondrák (2012) zařazuje mužské pohlaví 

mezi rizikové faktory ovlivňující progres vady. Nejvyšší počet dotazovaných 84 % je ve věku 

nad 60 let. Autoři odborných článků Nehyba (2011), Vondrák (2012) a Linhartová (2015) 

uvádí incidenci 2-2,5 % v populaci nad 65 let, která s věkem stoupá. Pacienti do 60 let tvoří 

pouze 16 % dotazovaných.  

Také volba typu chlopenní náhrady závisí na několika faktorech, patří mezi ně věk 

nemocného, očekávaná délka života, přidružené choroby a reoperace.  Dle Dominika (2006) 

je biologická chlopeň vhodná pro starší pacienty vzhledem k pomalejší degeneraci                       

a kalcifikaci listů. Tomu také odpovídají výsledky výzkumu, kdy u 84 % pacientů nad 60 let 

byla implantována biologická chlopeň, naopak mechanickou chlopeň dostalo jen 16 % 

pacientů.   

Vzhledem k výše definovanému cíli jsem si stanovila šest pracovních hypotéz, které byly 

v průběhu provádění výzkumu ověřovány. První hypotéza 1H0 ověřovala, zda je kvalita 

života ovlivněna aortální stenózou. Předpokládala jsem, že soubor pacientů bude 

dosahovat nižších bodových hodnot ve fyzické i psychické složce kvality života před operací 

ve srovnání s pooperačním hodnocením. Vzhledem k tomu, že kvalita života byla 

porovnávána u dvou odlišných skupin pacientů, kdy skupinu „A“ tvořili pacienti,                    

kteří po operaci absolvovali kardiovaskulární rehabilitaci v lázních, a skupinu „B“ tvořili ti, 

co byli propuštěni do domácího ošetřování, bylo třeba nejdříve otestovat kvalitu života 

obou skupin před operací.  
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Pro ověření byla tedy stanovena druhá hypotéza 2H0. Zde jsem se domnívala, že se kvalita 

života obou skupin před operací nebude významně lišit. Data z dotazníků byla statisticky 

vyhodnocena třemi neparametrickými testy a z výsledků vyplývá, že v oblasti fyzického 

zdraví se obě skupiny mezi sebou nepatrně liší na hladině významnosti 0,05. Pacienti, kteří 

chtějí jet do lázní, dosahují skóre 51 bodů a pacienti, kteří si přejí propustit do domácího 

ošetřování, 62 bodů (p=0,09; ˃0,1). Naopak v dimenzi psychického zdraví dosahují pacienti, 

kteří chtějí jet do lázní, signifikantně nižších výsledků a to 59 bodů, oproti pacientům, kteří 

si přejí propustit do domácího ošetřování, 77 bodů (p=0,02; 0,002; <0,05). Zhoršení 

psychického zdraví před operací by mohlo souviset s významnějším omezením v doménách 

Fyzické funkce, Fyzické omezení rolí a Bolest, které jsou obrazem toho, jak jejich zdraví 

ovlivňuje běžné fyzické aktivity. V hodnocení celkové kvality života výsledky testů podporují 

tvrzení o lepší kvalitě života pacientů, kteří si přejí propuštění do domácího ošetřování. 

Autoři holandské recenze Noyez et al. (2011) poukazují na to, že kvalita života je vysoce 

individuální a výchozí bod a očekávání od operace je u každého pacienta odlišný.  Hypotéza 

2H0 tak nebyla potvrzena. Můžeme říct, že kvalita života pacientů s aortální stenózou                    

se předoperačně liší.  

Toto zjištění vyvolalo otázku, zda je možné, že by pacienti se subjektivním pocitem dobré 

kvality života nevyhledávali po operaci kardiovaskulární rehabilitaci v lázních? 

S ohledem na výše uvedený závěr byla zhodnocena také kvalita života obou skupin                     

po operaci. Hypotéza 3H0 ověřovala, zda se kvalita obou skupin po operaci liší. Výsledky 

ukazují, že Fyzická oblast kvality života se u pacientů po kardiovaskulární rehabilitaci 

v lázních zvýšila na 75 bodů, zatímco u pacientů v dimisi se snížila na hodnotu 61 bodů,       

což je méně než před operací. Tento pokles může být přičítán zátěži, spojené se 

sternotomií. Na to poukazují i zahraniční studie (Reynolds 2012, Klomp 2016), podle nich 

se pokles hodnoty ve fyzické oblasti kvality života objevuje v prvních 30 dnech po operaci, 

zatímco v následujících šesti měsících až jednom roce dochází k významnému zlepšení. 

V psychické oblasti kvality života je tomu naopak. Pacienti v dimisi dosahují vyšších hodnot, 

konkrétně 68 bodů, oproti pacientům absolvujících kardiovaskulární rehabilitaci 62 bodů.                      

Toto zhoršení by mohlo souviset s dlouhodobějším odloučením od rodiny či domácího 

prostředí. Dle Rimingtona (2009) nízké hodnoty úzce souvisí s předoperační úzkostí                       

a depresí, toto tvrzení by podporovaly i výsledky hodnot z předoperačního testování obou 

skupin. Hypotéza 3H0 se potvrdila, tedy kvalita života po operaci se liší u obou sledovaných 

skupin. 

Zlepšení ve Fyzické oblasti u pacientů po kardiovaskulární rehabilitaci dokazují i výsledky 

k ověření páté hypotézy H50. Výsledky prezentují předoperační hodnoty ve Fyzické oblasti 

kvality života na hranici normálu pro běžnou populaci, tj. 51 bodů, zatímco po operaci jsou 

výsledky signifikantně lepší 75 bodů. Dle Nehyby (2011) je u nemocných po operaci aortální 

chlopně patrná dekondice a právě pravidelný fyzický trénink je prospěšný k jejímu 

odstranění. Dekondice je způsobena delším trváním choroby a postupným omezováním 
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fyzické aktivity při její progresi. Pravidelný pohyb pak vede ke zvýšení fyzické zdatnosti, 

udržení soběstačnosti a zlepšení kvality života. Také Rimington (2009) potvrzuje 

signifikantní zvýšení fyzického skóre kvality života u pacientů, kteří absolvují čtyři fáze 

rehabilitace, nebo alespoň cvičení jedenkrát týdně. Hypotéza H50 se potvrdila.                         

Lze konstatovat, že pacienti po absolvování kardiovaskulární rehabilitace v lázních lépe 

vnímají své fyzické zdraví. 

Čtvrtá hypotéza 4H0 detailněji ověřuje kvalitu života v psychické oblasti pacientů 

s lázeňskou rehabilitací. V předchozím porovnání s pacienty v dimisi byly hodnoty v této 

oblasti nižší. Což odhaluje horší psychické rozpoložení. Odlišnost nepotvrdily ani statistické 

testy pro porovnání psychické oblasti před a po operaci (p= 0,605; 0,232). Z hodnocení 

vyplývá, že po psychické stránce se kvalita života v prvních třiceti dnech po operaci téměř 

nemění. Vzhledem k absenci delšího časového období sledování nelze určit směr vývoje 

v této oblasti. Klomp (2016) poukazuje na to, že psychická oblast kvality života úzce souvisí 

s věkem pacientů. Starší pacienti, očekávají pooperační kvalitu života podobnou těm 

mladším. Také Rimington (2009) potvrzuje méně výrazné změny v této oblasti, které přičítá 

souvislosti s úzkostí a depresí v předoperačním období. Hypotéza 4H0 se tedy nepotvrdila. 

Nelze konstatovat, že by pacienti po absolvování kardiovaskulární rehabilitace v lázních 

lépe vnímali své psychické zdraví.  

Psychickou disbalanci pacientů s kardiovaskulární rehabilitací v lázních potvrzuje i rozdíl 

bodového hodnocení testovaný pro ověření šesté hypotézy 6H0. V psychické oblasti 

nedochází ke statisticky významnému zlepšení. Medián rozdílu je 2,7 bodů, zatímco                        

u pacientů v dimisi 5,2 bodů. Ve fyzické oblasti rozdíl bodového hodnocení podporuje 

prospěšnost pravidelné fyzické zátěže na kvalitu života. Rozdíl činí u pacientů s lázněmi 23,7 

bodů a pacientů v dimisi jen 9,2 bodu. Hypotéza se tedy potvrdila jen částečně. 

Po porovnání odlišností kvality života obou skupin před a po operaci můžeme ověřit první 

hypotézu 1H0. V té jsem předpokládala, že se kvalita života po operaci aortální chlopně 

zlepší. Pokud budeme hodnotit celkovou kvalitu života bez ohledu na fyzickou či psychickou 

složku, dochází k jednoznačnému zlepšení. Předoperační hodnoty dosahují 58 bodů, 

zatímco pooperační hodnoty 68 bodů, p-hodnota 0,02. Také Klomp et al. (2016) ve své 

studii poukazuje na relevantní zvýšení HRQoL směrem k normálním hodnotám. Z jejich 

studie také vyplývá, že po jednom roce od chirurgického výkonu, není věk tím, co snižuje 

psychické a fyzické skóre kvality života. Hypotéza by se tedy potvrdila. Pokud ovšem 

rozdělíme hodnocení na Fyzickou a Psychickou oblast kvality života, tak jednoznačné               

to není. Ve Fyzické oblasti dochází k jasnému zlepšení, medián před operací je 51 bodů                

a po operaci 61,5 bodů, p hodnota 0,034 toto tvrzení podporuje. Zatímco v psychické 

oblasti není z pohledu statistického testování zlepšení významné, p hodnota 0,264. Rozdíl 

v bodovém hodnocení je zanedbatelný. Před operací dosahují hodnoty 62,3 bodu                      

a po operaci 64,2 bodu.  
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8.1. Limity výzkumu 

Největším limitem této práce byl malý vzorek pacientů s aortální stenózou. Tato vada             

se často operuje v souvislosti s jinou chlopňovou vadou či aortokoronárním bypassem.                  

I v zahraničních studiích bývá soubor probandů tvořen pacienty s různou diagnózou, 

nejčastěji též s aortální vadou v kombinaci s aortokoronárním bypassem. Já jsem                      

se zaměřovala jen na izolované aortální vady, to může být důvod, proč je zkoumaný soubor 

malý. Dalším možným omezením pro tento výzkum je, že data pocházejí z jednoho 

zdravotnického zařízení. Výzkumným šetřením ve více zdravotnických zařízeních by bylo 

možné dosáhnout větší rozmanitosti ve spektru subjektivních pocitů pacientů.                              

A v neposlední řadě jako omezení vnímám svoji snahu zaměřit se jen na subjektivní 

hodnocení prostřednictvím dotazníku, bez doplnění o objektivní způsob hodnocení, jako 

např. NYHA, Barthelův test, nebo HADS pro porovnání, zda subjektivní pocit horší kvality 

života odpovídá i objektivnímu zdravotnímu stavu.  

8.2. Doporučení pro praxi  

Při vyhodnocování výsledků dotazníku mě překvapila psychická disabilita pacientů,                           

a to nejen v pooperačním období. To mě přivedlo k zamyšlení nad tím, jak málo se při své 

práci věnujeme zkoumání a vyhodnocování psychické pohody pacientů. Možná by bylo 

vhodné, monitorovat psychický stav, riziko vzniku depresí a úzkosti stejně tak pečlivě, jako 

se věnujeme sledování rizika vzniku dekubitů, pádu nebo přítomnosti bolesti. K dispozici 

jsou různé stupnice pro hodnocení psychického stavu např. Beckova sebeposuzovací 

stupnice deprese, Škála deprese pro geriatrické pacienty, Stupnice hodnocení psychického 

zdraví a také HADS. 

Z výsledků je také patrné, že 40 % dotazovaných volí raději dimisi místo lázeňské 

kardiovaskulární rehabilitace. I přesto, že je kardiovaskulární rehabilitace respektovanou 

léčebnou metodou, je tak stále málo využívána. Ke zlepšení by mohlo vést zvýšení zájmu                      

o rehabilitaci již v předoperačním období a v časném pooperačním období 

v kardiocentrech, zvýšená dostupnost ambulantních rehabilitačních programů, což je 

celosvětový trend, avšak v České republice tomu zatím tak není. A možná také začlenění 

rehabilitace jako neoddělitelné součásti pooperační péče, jako je tomu například 

v Německu. Pokud je malá informovanost o léčbě a dostupnost dalších možností o ní, 

přichází ztráta motivace a pacient může zvolna znovu upadat, většinou, do špatných návyků 

životního stylu. To může vést k opětovným hospitalizacím, operačním zákrokům a tím stále 

se zhoršující fyzické i psychické kvalitě života. 

Z hlediska aktuálnosti by toto téma mohlo být zajímavé pro možnosti rozšíření ambulantní 

kardiorehabilitační péče v rámci České republiky, a tím zvýšení dostupnosti a povědomí                

o možnostech kardiaka zlepšovat či udržovat svůj zdravotní stav a kvalitu života. 
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9. Závěr 

Kvalita života pacientů s chronickými chorobami je multifaktoriálně podmíněná. Do určité 

míry je ovlivněná intenzitou a trváním symptomů onemocnění. Rovněž je významně 

ovlivněná psychickými a sociálními faktory, jako jsou osobnostní charakteristiky, aktuální 

psychický stav, sociální opora. Člověk s kardiovaskulárním či jiným chronickým 

onemocněním může prožívat neustálé omezování, úsilí a napětí, které mu brání přiblížit           

se k vysněné kvalitě života, kterou ostatní prožívají automaticky, bez starostí, trápení                     

a neustálé sebekontroly. Proto zmapování vnímání vlivu onemocnění na život chronicky 

nemocných může být východiskem pro naplánování adekvátních intervencí, které povedou 

ke zlepšení jejich kvality života. 

Cílem této práce bylo zjistit a porovnat kvalitu života pacientů s aortální stenózou. Ve své 

studii jsem porovnávala dvě skupiny pacientů před operací a následně při první kontrole  

po operaci. V obou skupinách pacienti podstoupili náhradu aortální chlopně mechanickou 

nebo biologickou protézou, jejich odlišnost tkví ve volbě pooperační péče. Výsledky přinesly 

zajímavé poznatky. 

Byly zjištěny rozdíly mezi fyzickou a psychickou oblastí kvality života mezi oběma skupinami. 

Ve fyzické oblasti kvality života jsou pozitivní změny operačního výkonu umocňovány 

absolvováním kardiovaskulární rehabilitace. Nárůst hodnot v této oblasti je o 23,7 bodů.     

U pacientů, kteří si zvolí propuštění do domácího ošetřování, je nárůst fyzické výkonnosti 

zanedbatelný, tito pacienti ovšem přicházejí k hospitalizaci s vyšším hodnocením kvality 

života v této oblasti oproti druhé skupině. Je tedy možné, že ti, co se cítí subjektivně 

v dobrém fyzickém zdraví, zvolí raději propuštění do domácího ošetřování. Psychická oblast 

kvality života odráží závažnost a omezení, která toto onemocnění provází. Pooperační 

změny v této oblasti nejsou statisticky významné, dochází k zanedbatelnému zlepšení. 

Navíc skupina pacientů po absolvování lázeňské kardiorehabilitace naopak vykazuje horší 

výsledky než pacienti v domácím ošetřování. Toto zjištění poukazuje také na přítomnost 

úzkosti, možná deprese a také negativistického přístupu nemocného v předoperačním 

období. 

Tento fakt bychom měli využít ke zlepšení péče o psychickou oblast kvality života našich 

pacientů, abychom spolu s operačním výkonem a adekvátní kardiorehabilitací dosáhli 

vysněné kvality života nemocného.  

  



60 
 

10. Seznam použité literatury 

1. ADÁMKOVÁ, Věra. Civilizační choroby - žijeme spolu. Praha: Triton, 2010. ISBN 978-

80-7387-413-1. 

 

2. AICHER, Diana, Annika HOLZ, Susanne FELDNER, Volker KÖLLNER a Hans-Joachim 

SCHÄFERS. Quality of life after aortic valve surgery: Replacement versus 

reconstruction. The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery. 2011, 142(2), 

e19-e24. DOI: 10.1016/j.jtcvs.2011.02.006. ISSN 00225223. 0195-668X. Dostupné 

také z: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0022522311001796 

 

3. ATHANASIOS LAMBERTUS PETRUS MARKOU. Quality of life after cardiac surgery. 

S.l.: BOXPress, 2013. ISBN 978-908-8917-134. 

 

4. BOČEK, S. Cévní kalcifikace - epidemie 21. století. Osteologický bulletin. 2013, 18(3), 

102-103. ISSN 1211-3778. 

 

5. BONOW, Robert O., Blase A. CARABELLO, Kanu CHATTERJEE, et al. 2008 Focused 

Update Incorporated Into the ACC/AHA 2006 Guidelines for the Management of 

Patients With Valvular Heart Disease. DOI: 10.1016/j.jacc.2008.05.007. ISBN 0735-

1097. Dostupné také z: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0735109 

708018330 

 

6. BRANNY, Marian et al. Léčba onemocnění aortální chlopně. Postgraduální medicína: 

příloha [online]. Praha: Mladá fronta, 2012, (1), 57-62 [cit. 2017-08-12]. Dostupné 

z: http://zdravi.euro.cz/clanek/postgradualni-medicina-priloha/lecba-onemocneni 

-aortalni-chlopne-464682 

 

7. BRAZIER, John, Jennifer ROBERTS a Mark DEVERILL. The estimation of a preference-

based measure of health from the SF-36. Journal of Health Economics [online]. 

2002, 21(2), 271-292 [cit. 2018-09-12]. DOI: 10.1016/S0167-6296(01)00130-8. ISSN 

01676296. Dostupné z: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S016762960 

1001308 

 

8. Centers for Disease Control and Prevention. Measuring Healthy Days. Atlanta, 

Georgia: CDC, November 2000. 

 

9. ČERBÁK, Roman. Farmakoterapie a progrese aortální stenózy. Intervenční a akutní 

kardiologie. 2011, 10(5-6), 240-244. ISSN 1213-807x. Dostupné také z: 

http://www.iakardiologie.cz/archiv.php 

 

http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0022522311001796
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0735109%20708018330
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0735109%20708018330
http://zdravi.euro.cz/clanek/postgradualni-medicina-priloha/lecba-onemocneni%20-aortalni-chlopne-464682
http://zdravi.euro.cz/clanek/postgradualni-medicina-priloha/lecba-onemocneni%20-aortalni-chlopne-464682
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S016762960%201001308
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S016762960%201001308
http://www.iakardiologie.cz/archiv.php


61 
 

10. ČERBÁK, Roman. Nejčastější chlopenní vady: aortální stenóza a mitrální regurgitace. 

Praha: Galén, 2007. Klinická kardiologie. ISBN 978-80-7262-523-9. 

 

11. DOMINIK, Jan. Mechanické srdeční chlopně versus bioprotézy. Interní medicína pro 

praxi. 2006, 8(12), 531-533. ISSN 1212-7299. 

 

12. DOMINIK, Jan. Chirurgie srdečních chlopní:(--nejen pro kardiochirurgy): ve 200 

vyobrazeních. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2712-7. 

 

13. DOMINIK, Jan a Pavel ŽÁČEK. Chirurgická léčba chlopenních vad. Postgraduální 

medicína. Kardiologie. 2017, 19(Příl. 1), 66-76. ISSN 1212-4184. 

 

14. DVOŘÁČKOVÁ, Dagmar. Kvalita života seniorů: v domovech pro seniory.                        

Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4138-3. 

 

15. DŽUKA, Jozef. Psychologické dimenzie kvality života: =Psychological Dimensions of 

Life Quality. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, c2004. ISBN 80-8068-282-8. 

Dostupné také z: http://www.pulib.sk/elpub2/FF/Dzuka3/index.htm 

 

16. FALCOZ, Pierre Emmanuel, Sidney CHOCRON, Mariette MERCIER, Marc PUYRAVEAU 

a Joseph Philippe ETIEVENT. Comparison of the Nottingham Health Profile and the 

36-item health survey questionnaires in cardiac surgery. The Annals of Thoracic 

Surgery [online]. 2002, 73(4), 1222-1228 [cit. 2018-09-12]. DOI: 10.1016/S0003-

4975(02)03371-4. ISSN 00034975. Dostupné z: http://linkinghub.elsevier.com             

/retrieve/pii/S0003497502033714 

 

17. FLORATH, I. Mid term outcome and quality of life after aortic valve replacement in 

elderly people: mechanical versus stentless biological valves. Heart. 2005, 91(8), 

1023-1029. DOI: 10.1136/hrt.2004.036178. ISSN 1355-6037. Dostupné také z: 

http://heart.bmj.com/cgi/doi/10.1136/hrt.2004.036178 

 

18. GAVORA, Peter. Úvod do pedagogického výzkumu. 2., rozš. české vyd. Brno: Paido, 

2010. ISBN 978-80-7315-185-0. 

 

19. GOLDSMITH, I R. A prospective study of changes in patients' quality of life after 

aortic valve replacement. The Journal of heart valve disease [online]. 2001, 10(3), 

346 [cit. 2017-12-03]. ISSN 0966-8519. Dostupné z: http://www.medvik.cz 

/link/access.do?source=ebsco&url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct

=true&db=mdc&AN=11380097&lang=cs 

 

http://www.pulib.sk/elpub2/FF/Dzuka3/index.htm
http://heart.bmj.com/cgi/doi/10.1136/hrt.2004.036178


62 
 

20. GREGOR, Pavel a Hana LÍNKOVÁ. Aortální stenóza. Vnitřní lékařství. 2013, 59(4), 

277-283. ISSN 0042-773x. Dostupné také z: http://www.prolekare.cz/vnitrni-

lekarstvi-clanek/aortalni-stenoza-40576 

 

21. GRIM, Miloš a Rastislav DRUGA AT AL. Základy anatomie: 2. Kardiovaskulární                       

a lymfatický systém. Praha: Galén, 2016. ISBN 978-80-7492-235-0.  

 

22. Hodnocení kvality života: Pro klinickou praxi a ošetřovatelský výzkum. Praha: Grada 

Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-3625-9. 

 

23. HNILICA, Karel. Diagnóza a věk moderují vztah mezi zdravím, emočním životem                 

a spokojeností se životem. Československá psychologie. 2006, 50(6), 489-506. ISSN 

0009-062X. 

 

24. HNILICOVÁ, Helena a Vladimír BENCKO. Kvalita života - vymezení pojmu a jeho 

význam pro medicínu a zdravotnictví. Praktický lékař. 2005, 85(11), 656-660. ISSN 

0032-6739. 

 

25. HORROCKS, Judith. Quality of life in older adults with aortic stenosis: a narrative 

review. International journal of older people nursing [online]. 2014, 9(3), 227 [cit. 

2017-12-03]. DOI: 10.1111/opn.12026. ISSN 1748-3735. Dostupné z: 

http://www.medvik.cz/link/access.do?source=ebsco&url=http://search.ebscohost

.com/login.aspx?direct=true&db=mdc&AN=23575032&lang=cs Vyjmout a vložit 

 

26. CHALOUPKA, Václav, Jana SIEGELOVÁ, Lenka ŠPINAROVÁ, Hana SKALICKÁ, Ivan 

KAREL a Jiří LEISSER. Rehabilitace u nemocných s kardiovaskulárním onemocněním. 

Cor et vasa. 2006, 48(7-8). ISSN 0010-8650. 

 

27. CHATTERJEE, Saurav, Dharam Jaydeep KUMBHANI, Partha SARDAR, et al. Health-

Related Quality of Life After Transcatheter or Surgical Aortic Valve Replacement in 

High-Risk Patients with Severe Aortic Stenosis: an Updated Review of Literature. 

Current Cardiology Reports. 2014, 16(4), -. DOI: 10.1007/s11886-014-0473-8. ISSN 

1523-3782. Dostupné také z: http://link.springer.com/10.1007/s11886-014-0473-8 

 

28. JANSEN KLOMP, Wouter W. Survival and quality of life after surgical aortic valve 

replacement in octogenarians. Journal of cardiothoracic surgery [online]. 2016, 

11(1) [cit. 2017-12-03]. DOI: 10.1186/s13019-016-0432-0. ISSN 1749-8090. 

Dostupné z: http://www.medvik.cz/link/access.do?source=ebsco&url=http: 

//search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=mdc&AN=26992390&lang=cs 

 

http://www.prolekare.cz/vnitrni-lekarstvi-clanek/aortalni-stenoza-40576
http://www.prolekare.cz/vnitrni-lekarstvi-clanek/aortalni-stenoza-40576
http://link.springer.com/10.1007/s11886-014-0473-8
http://www.medvik.cz/link/access.do?source=ebsco&url=http:%20//search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=mdc&AN=26992390&lang=cs
http://www.medvik.cz/link/access.do?source=ebsco&url=http:%20//search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=mdc&AN=26992390&lang=cs


63 
 

29. KAREL, Ivan. Pracovní skupina Kardiovaskulární rehabilitace. Cor et vasa. Kardio. 

2008, 50(7-8). ISSN 0010-8650. Dostupné také z: http://www.e-coretvasa.cz 

/casopis/obsah?rok=2008&mesic=07-08 

 

30. KAREL, Ivan a Hana SKALICKÁ. Kardiovaskulární rehabilitace u nemocných po 

chirurgické revaskularizaci myokardu. Intervenční a akutní kardiologie. 2009, 8(4), 

186-190. ISSN 1213-807X. Dostupné také z: http://www.iakardiologie.cz 

/pdfs/kar/2009/04/06.pdf 

 

31. KAREL, Ivan a Hana SKALICKÁ. Kardiorehabilitace – účinná, ale opomíjená léčba. 

Praktický lékař. 2008, 88(12), 684-688. ISSN 0032-6739. 

 

32. KIEL, Martin K. Cardiac Rehabilitation After Heart Valve Surgery. PM. 2011, 3(10), 

962-967. DOI: 10.1016/j.pmrj.2011.06.007. ISSN 19341482. Dostupné také z: 

http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1934148211004321 

 

33. KIEL, Martin K. Cardiac Rehabilitation After Heart Valve Surgery [online]. 2011, 

3(10), 962-967 [cit. 2018-09-21]. DOI: 10.1016/j.pmrj.2011.06.007. ISSN 19341482. 

Dostupné z: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1934148211004321 

 

34. KIRKEBY-GARSTAD, Idar a Olav F. Münter SELLEVOLD. Early mobilization after aortic 

valve surgery. United States, 2006, 15(Generic), 198 s.. ISSN 10903941. Dostupné 

také z: http://nlk.summon.serialssolutions.com/2.0.0/link/0/eLvHCXMwdV1LS 

8NAEB6svXhS8f2A_QOp-8wmRxGLqPTUe8m-sNgmBcHf7-xuaiTgccgeMmQy3ze7s 

98ACD6jxSgnII3gpmq0tUxpKywtTWWcFAbh1Fa-STsF8nVZLd7V2yC7nVr4rVnP2s 

121q4_UqdlBooHpinHWkNPYIrZV8YYX_yp1OOBghhOzCIySTFQgWwP1Lm32cj-hX6 

uqpLWaYBxbGUsRC3TkJn-JUakNIHT_ASO9yrR5DHHwSkc-PYMiqReTLZdbIDN1y1J 

mglOmi4uJBhl35585ZvR57CcPy-fXop-PEKxi9lNS-rKMjjFlStd8AFrg6Civl8tSmaNQ 

O4VpKuDrh3jhnkdkG2oRuNHENRLfgGHbdf6KyBOIi_wgYao1IKMqDIMF6OLQiGGan

cNl9m71S5LYKz2ft_8--QWjobdijuYBvyb_D1M2s3n 

 

35. KOČKA, Viktor a Petr TOUŠEK. Katetrizační implantace aortální chlopně (TAVI) – 

současnost a novinky v roce 2013. Kardiologická revue. Chlopenní vady. 2013, 15(3), 

149-152. ISSN 1212-4540. Dostupné také z: http://www.prolekare.cz/ 

kardiologicka-revue-clanek/katetrizacni-implantace-aortalni-chlopne-tavi-

soucasnost-a-novinky-v-roce-2013-41545 

 

36. KOLÁŘ, Jiří at al. Kardiologie pro sestry intenzivní péče. čtvrté, doplněné                                    

a přepracované vydání. Praha: Galén, 2009. ISBN 978-807262-604-5. 

 

http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1934148211004321
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1934148211004321
http://nlk.summon.serialssolutions.com/2.0.0/link/0/eLvHCXMwdV1LS%208NAEB6svXhS8f2A_QOp-8wmRxGLqPTUe8m-sNgmBcHf7-xuaiTgccgeMmQy3ze7s%2098ACD6jxSgnII3gpmq0tUxpKywtTWWcFAbh1Fa-STsF8nVZLd7V2yC7nVr4rVnP2s%20121q4_UqdlBooHpinHWkNPYIrZV8YYX_yp1OOBghhOzCIySTFQgWwP1Lm32cj-hX6%20uqpLWaYBxbGUsRC3TkJn-JUakNIHT_ASO9yrR5DHHwSkc-PYMiqReTLZdbIDN1y1J%20mglOmi4uJBhl35585ZvR57CcPy-fXop-PEKxi9lNS-rKMjjFlStd8AFrg6Civl8tSmaNQ%20O4VpKuDrh3jhnkdkG2oRuNHENRLfgGHbdf6KyBOIi_wgYao1IKMqDIMF6OLQiGGancNl9m71S5LYKz2ft_8--QWjobdijuYBvyb_D1M2s3n
http://nlk.summon.serialssolutions.com/2.0.0/link/0/eLvHCXMwdV1LS%208NAEB6svXhS8f2A_QOp-8wmRxGLqPTUe8m-sNgmBcHf7-xuaiTgccgeMmQy3ze7s%2098ACD6jxSgnII3gpmq0tUxpKywtTWWcFAbh1Fa-STsF8nVZLd7V2yC7nVr4rVnP2s%20121q4_UqdlBooHpinHWkNPYIrZV8YYX_yp1OOBghhOzCIySTFQgWwP1Lm32cj-hX6%20uqpLWaYBxbGUsRC3TkJn-JUakNIHT_ASO9yrR5DHHwSkc-PYMiqReTLZdbIDN1y1J%20mglOmi4uJBhl35585ZvR57CcPy-fXop-PEKxi9lNS-rKMjjFlStd8AFrg6Civl8tSmaNQ%20O4VpKuDrh3jhnkdkG2oRuNHENRLfgGHbdf6KyBOIi_wgYao1IKMqDIMF6OLQiGGancNl9m71S5LYKz2ft_8--QWjobdijuYBvyb_D1M2s3n
http://nlk.summon.serialssolutions.com/2.0.0/link/0/eLvHCXMwdV1LS%208NAEB6svXhS8f2A_QOp-8wmRxGLqPTUe8m-sNgmBcHf7-xuaiTgccgeMmQy3ze7s%2098ACD6jxSgnII3gpmq0tUxpKywtTWWcFAbh1Fa-STsF8nVZLd7V2yC7nVr4rVnP2s%20121q4_UqdlBooHpinHWkNPYIrZV8YYX_yp1OOBghhOzCIySTFQgWwP1Lm32cj-hX6%20uqpLWaYBxbGUsRC3TkJn-JUakNIHT_ASO9yrR5DHHwSkc-PYMiqReTLZdbIDN1y1J%20mglOmi4uJBhl35585ZvR57CcPy-fXop-PEKxi9lNS-rKMjjFlStd8AFrg6Civl8tSmaNQ%20O4VpKuDrh3jhnkdkG2oRuNHENRLfgGHbdf6KyBOIi_wgYao1IKMqDIMF6OLQiGGancNl9m71S5LYKz2ft_8--QWjobdijuYBvyb_D1M2s3n
http://nlk.summon.serialssolutions.com/2.0.0/link/0/eLvHCXMwdV1LS%208NAEB6svXhS8f2A_QOp-8wmRxGLqPTUe8m-sNgmBcHf7-xuaiTgccgeMmQy3ze7s%2098ACD6jxSgnII3gpmq0tUxpKywtTWWcFAbh1Fa-STsF8nVZLd7V2yC7nVr4rVnP2s%20121q4_UqdlBooHpinHWkNPYIrZV8YYX_yp1OOBghhOzCIySTFQgWwP1Lm32cj-hX6%20uqpLWaYBxbGUsRC3TkJn-JUakNIHT_ASO9yrR5DHHwSkc-PYMiqReTLZdbIDN1y1J%20mglOmi4uJBhl35585ZvR57CcPy-fXop-PEKxi9lNS-rKMjjFlStd8AFrg6Civl8tSmaNQ%20O4VpKuDrh3jhnkdkG2oRuNHENRLfgGHbdf6KyBOIi_wgYao1IKMqDIMF6OLQiGGancNl9m71S5LYKz2ft_8--QWjobdijuYBvyb_D1M2s3n
http://nlk.summon.serialssolutions.com/2.0.0/link/0/eLvHCXMwdV1LS%208NAEB6svXhS8f2A_QOp-8wmRxGLqPTUe8m-sNgmBcHf7-xuaiTgccgeMmQy3ze7s%2098ACD6jxSgnII3gpmq0tUxpKywtTWWcFAbh1Fa-STsF8nVZLd7V2yC7nVr4rVnP2s%20121q4_UqdlBooHpinHWkNPYIrZV8YYX_yp1OOBghhOzCIySTFQgWwP1Lm32cj-hX6%20uqpLWaYBxbGUsRC3TkJn-JUakNIHT_ASO9yrR5DHHwSkc-PYMiqReTLZdbIDN1y1J%20mglOmi4uJBhl35585ZvR57CcPy-fXop-PEKxi9lNS-rKMjjFlStd8AFrg6Civl8tSmaNQ%20O4VpKuDrh3jhnkdkG2oRuNHENRLfgGHbdf6KyBOIi_wgYao1IKMqDIMF6OLQiGGancNl9m71S5LYKz2ft_8--QWjobdijuYBvyb_D1M2s3n
http://nlk.summon.serialssolutions.com/2.0.0/link/0/eLvHCXMwdV1LS%208NAEB6svXhS8f2A_QOp-8wmRxGLqPTUe8m-sNgmBcHf7-xuaiTgccgeMmQy3ze7s%2098ACD6jxSgnII3gpmq0tUxpKywtTWWcFAbh1Fa-STsF8nVZLd7V2yC7nVr4rVnP2s%20121q4_UqdlBooHpinHWkNPYIrZV8YYX_yp1OOBghhOzCIySTFQgWwP1Lm32cj-hX6%20uqpLWaYBxbGUsRC3TkJn-JUakNIHT_ASO9yrR5DHHwSkc-PYMiqReTLZdbIDN1y1J%20mglOmi4uJBhl35585ZvR57CcPy-fXop-PEKxi9lNS-rKMjjFlStd8AFrg6Civl8tSmaNQ%20O4VpKuDrh3jhnkdkG2oRuNHENRLfgGHbdf6KyBOIi_wgYao1IKMqDIMF6OLQiGGancNl9m71S5LYKz2ft_8--QWjobdijuYBvyb_D1M2s3n
http://nlk.summon.serialssolutions.com/2.0.0/link/0/eLvHCXMwdV1LS%208NAEB6svXhS8f2A_QOp-8wmRxGLqPTUe8m-sNgmBcHf7-xuaiTgccgeMmQy3ze7s%2098ACD6jxSgnII3gpmq0tUxpKywtTWWcFAbh1Fa-STsF8nVZLd7V2yC7nVr4rVnP2s%20121q4_UqdlBooHpinHWkNPYIrZV8YYX_yp1OOBghhOzCIySTFQgWwP1Lm32cj-hX6%20uqpLWaYBxbGUsRC3TkJn-JUakNIHT_ASO9yrR5DHHwSkc-PYMiqReTLZdbIDN1y1J%20mglOmi4uJBhl35585ZvR57CcPy-fXop-PEKxi9lNS-rKMjjFlStd8AFrg6Civl8tSmaNQ%20O4VpKuDrh3jhnkdkG2oRuNHENRLfgGHbdf6KyBOIi_wgYao1IKMqDIMF6OLQiGGancNl9m71S5LYKz2ft_8--QWjobdijuYBvyb_D1M2s3n
http://nlk.summon.serialssolutions.com/2.0.0/link/0/eLvHCXMwdV1LS%208NAEB6svXhS8f2A_QOp-8wmRxGLqPTUe8m-sNgmBcHf7-xuaiTgccgeMmQy3ze7s%2098ACD6jxSgnII3gpmq0tUxpKywtTWWcFAbh1Fa-STsF8nVZLd7V2yC7nVr4rVnP2s%20121q4_UqdlBooHpinHWkNPYIrZV8YYX_yp1OOBghhOzCIySTFQgWwP1Lm32cj-hX6%20uqpLWaYBxbGUsRC3TkJn-JUakNIHT_ASO9yrR5DHHwSkc-PYMiqReTLZdbIDN1y1J%20mglOmi4uJBhl35585ZvR57CcPy-fXop-PEKxi9lNS-rKMjjFlStd8AFrg6Civl8tSmaNQ%20O4VpKuDrh3jhnkdkG2oRuNHENRLfgGHbdf6KyBOIi_wgYao1IKMqDIMF6OLQiGGancNl9m71S5LYKz2ft_8--QWjobdijuYBvyb_D1M2s3n
http://www.prolekare.cz/%20kardiologicka-revue-clanek/katetrizacni-implantace-aortalni-chlopne-tavi-soucasnost-a-novinky-v-roce-2013-41545
http://www.prolekare.cz/%20kardiologicka-revue-clanek/katetrizacni-implantace-aortalni-chlopne-tavi-soucasnost-a-novinky-v-roce-2013-41545
http://www.prolekare.cz/%20kardiologicka-revue-clanek/katetrizacni-implantace-aortalni-chlopne-tavi-soucasnost-a-novinky-v-roce-2013-41545


64 
 

37. KOLÁŘ, Pavel. Rehabilitace v klinické praxi. Praha: Galén, c2009. ISBN 978-80-7262-

657-1. 

 

38. KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Psychologie nemoci. Praha: Grada, 2002. Psyché. ISBN 80-247-

0179-0. 

 

39. LAM, B-Khanh. Patients over 80 years: quality of life after aortic valve replacement. 

Age and ageing [online]. 2004, 33(3), 307 [cit. 2017-12-03]. DOI: 10.1093/ageing/ 

afh014. ISSN 0002-0729. 

 

40. LEUNG WAI SANG, Stephane, Rakesh K. CHATURVEDI, Sameena IQBAL, Kevin 

LACHAPELLE a Benoit DE VARENNES. Functional Quality of Life Following Open 

Valve Surgery in High-Risk Octogenarians. Journal of Cardiac Surgery. 2012, 27(4), 

408-414. DOI: 10.1111/j.1540-8191.2012.01468.x. ISSN 08860440. Dostupné také 

z: http://doi.wiley.com/10.1111/j.1540-8191.2012.01468.x 

 

41. LEVIN, I L. Aortic valve replacement in patients older than 85 years: outcomes and 

the effect on their quality of life. Coronary artery disease [online]. 1998, 9(6), 373 

[cit. 2017-12-03]. ISSN 0954-6928. 

 

42. LINHARTOVÁ, Kateřina. Klinický přístup k pacientovi s aortální stenózou. 

Kardiologická revue – Interní medicína. 2015, 17(4), 322-324. ISSN 2336-288x. 

Dostupné také z: http://www.prolekare.cz/kardiologicka-revue-clanek/klinicky-

pristup-k-pacientovi-s-aortalni-stenozou-56863 

 

43. LINHARTOVÁ, Kateřina. Diagnostika aortální stenózy. Kardiologická revue. 

Chlopenní vady. 2013, 15(3), 141-143. ISSN 1212-4540. Dostupné také z: http:// 

www.prolekare.cz/kardiologicka-revue-clanek/dia-gnostika-aortalni-stenozy-

41543 

 

44. K. Linhartová, et al., 2017 ESC/EACTS Guidelines for the management of valvular 

heart disease: Summary prepared by the Czech Society of Cardiology, Cor et Vasa 

59 (2017) e562–e591, jak vyšel v online verzi Cor et Vasa na 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0010865017301650 

 

45. LOSI, Maria Angela, Raffaele IZZO, Eugenio STABILE, et al. Diastolic dysfunction 

reduces stroke volume during daily's life activities in patients with severe aortic 

stenosis. International Journal of Cardiology. 2015, 195, 64-65. DOI: 

10.1016/j.ijcard.2015.05.120. ISSN 01675273. Dostupné také z: http://linkinghub. 

elsevier.com/retrieve/pii/S0167527315011833 

 

http://doi.wiley.com/10.1111/j.1540-8191.2012.01468.x
http://www.prolekare.cz/kardiologicka-revue-clanek/klinicky-pristup-k-pacientovi-s-aortalni-stenozou-56863
http://www.prolekare.cz/kardiologicka-revue-clanek/klinicky-pristup-k-pacientovi-s-aortalni-stenozou-56863


65 
 

46. Mapi Research Trust. PROQOLID [online]. Lyon: Mapi Research Trust, c2018 [cit. 

2018-09-14]. Dostupné z: https://eprovide.mapi-trust.org/ 

 

47. MAREŠ, Jiří. Kvalita života u dětí a dospívajících. Brno: MSD, 2006-. ISBN 80-866-

3365-9 

 

48. MARKOU, Athanasios Lambertus Petrus. Quality of life post cardiac surgery. Under-

researched research. MARKOU, Athanasios Lambertus Petrus. Quality of life after 

cardiac surger. 2013, s. 123-134. ISBN 9789088917134 

 

49. Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví: MKF. Praha: 

Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1587-2. Dostupné také z: 

http://kramerius.medvik.cz/ search/handle/uuid:MED00159988 

 

50. MOKRÁČEK, Aleš. Nové směry v chirurgické léčbě aortální stenózy. Kardiologická 

revue. 2013, 15(3), 144-148. ISSN 1212-4540. Dostupné také z: 

http://www.prolekare.cz/kardiologicka-revue-clanek/nove-smery-v-chirurgicke-

lecbe-aortalni-stenozy-41544 

 

51. MÜHLPACHR, Pavel. Měření kvality života jako metodologická kategorie. Kvalita 

života a rovnosť príležitostí-z aspektu vzdelávania dospelých a sociálnej práce. 

Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. Prešov: FF PU, 

2005, 59-70. 

 

52. NEHYBA, Svatopluk, Václav CHALOUPKA a Richard SOUČEK. Program komplexní 

ambulantní rehabilitace u pacientů po operaci chlopenních srdečních vad. Medicina 

sportiva bohemica & slovaca. 2011, 20(1), 2-9. ISSN 1210-5481. 

 

53. NĚMEC, Petr. Výsledky chirurgické léčby chlopenních vad. In: Novinky v kardiologii 

2016. Praha: Mladá Fonta, 2016, s. 156-163. ISBN 978-80-204-3984-0. 

 

54. NEHYBA, Svatopluk. Výsledky rehabilitace nemocných s aortální stenózou po 

náhradě aortální chlopně. Brno, 2011. Disertační práce. Masarykova Univerzita. 

Vedoucí práce Prof. MUDr. Roman Čerbák, CSc. 

 

55. NISHIMURA, Rick A., Catherine M. OTTO, Robert O. BONOW, et al. 2014 AHA/ACC 

Guideline for the Management of Patients With Valvular Heart Disease: Executive 

Summary. Journal of the American College of Cardiology [online]. 2014, 63(22), 

2438-2488 [cit. 2018-09-17]. DOI: 10.1016/j.jacc.2014.02.537. ISSN 07351097. 

Dostupné z: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0735109714012807 

 

https://eprovide.mapi-trust.org/
http://kramerius.medvik.cz/%20search/handle/uuid:MED00159988
http://www.prolekare.cz/kardiologicka-revue-clanek/nove-smery-v-chirurgicke-lecbe-aortalni-stenozy-41544
http://www.prolekare.cz/kardiologicka-revue-clanek/nove-smery-v-chirurgicke-lecbe-aortalni-stenozy-41544
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0735109714012807


66 
 

56. NISHIMURA, Rick A., Catherine M. OTTO, Robert O. BONOW, et al. 2017 AHA/ACC 

Focused Update of the 2014 AHA/ACC Guideline for the Management of Patients 

With Valvular Heart Disease: A Report of the American College of 

Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines. 

Circulation [online]. 2017, 135(25), e1159-e1195 [cit. 2018-09-16]. DOI: 

10.1161/CIR.0000000000000503. ISSN 0009-7322. Dostupné z: http://circ. 

ahajournals.org/lookup/doi/10.1161/CIR.0000000000000503 

 

57. NOYEZ, L., M. J. DE JAGER a A. L. P. MARKOU. Quality of life after cardiac surgery: 

underresearched research. Interactive CardioVascular and Thoracic Surgery. 2011, 

13(5), 511-515. DOI: 10.1510/icvts.2011.276311. ISSN 1569-9293. Dostupné také z: 

https://academic.oup.com/icvts/article-lookup/doi/10.1510/icvts.2011.276311 

 

58. O'ROURKE, Robert A., Richard A. WALSH a Valentí FUSTER. Kardiologie: Hurstův 

manuál pro praxi. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3175-9. Dostupné také z: 

http://toc.nkp.cz/NKC/201012/contents/nkc20102128160_1.pdf 

 

59. PETR, Petr. Dotazník SF-36 o kvalitě života podmíněné zdravím. Kontakt. 2000, 2(1), 

26-30. ISSN 1212-4117. 

 

60. PETR, Petr, Přemysl ZÁŠKODNÝ, Pavel VONDROUŠ, Alexandra SOUKUPOVÁ a Hana 

KALOVÁ. Regionální standard "Kvality života podmíněné zdravím" ("HRQOL"). 

Kontakt. 2001, 3(3), 146-150. ISSN 1212-4117. 

 

61. POPELOVÁ, Jana, Miroslav BRTKO a Petr NĚMEC. Souhrn Doporučených postupů 

ESC pro diagnostiku a léčbu pacientů s chlopenními vadami (verze 2012). Připraven 

Českou kardiologickou společností. Cor et vasa. 2013, 55(1), 49-65. ISSN 0010-8650. 

Dostupné také z: http://www.sciencedirect.com/science/journal/00108650 

 

62. RAYNER, J., S. COFFEY, J. NEWTON a B. D. PRENDERGAST. Aortic valve disease. 

International Journal of Clinical Practice. 2014, 68(10), 1209-1215. DOI: 

10.1111/ijcp.12471. ISSN 13685031. Dostupné také z: http://doi.wiley.com/ 

10.1111/ijcp.12471 

 

63. REYNOLDS, Matthew R., Elizabeth A. MAGNUSON, Kaijun WANG, et al. Health-

Related Quality of Life After Transcatheter or Surgical Aortic Valve Replacement in 

High-Risk Patients With Severe Aortic Stenosis. Journal of the American College of 

Cardiology [online]. 2012, 60(6), 548-558 [cit. 2019-02-20]. DOI: 

10.1016/j.jacc.2012.03.075. ISSN 07351097. Dostupné z: https://linkinghub. 

elsevier. com /retrieve/pii/S0735109712021389 

 

https://academic.oup.com/icvts/article-lookup/doi/10.1510/icvts.2011.276311
http://toc.nkp.cz/NKC/201012/contents/nkc20102128160_1.pdf
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00108650
http://doi.wiley.com/%2010.1111/ijcp.12471
http://doi.wiley.com/%2010.1111/ijcp.12471
https://linkinghub/


67 
 

64. Rehabilitation after cardiovascular diseases, with special emphsis on developing 

countries: report of a WHO expert committee [online]. Geneva: World Health 
Organization, 1993 [cit. 2019-02-25]. Technical report series (World Health 
Organization), 831. ISBN 92-412-0831-7. 
 

65. RIMINGTON, H, J WEINMAN a J B CHAMBERS. Predicting outcome after valve 

replacement. Heart [online]. 2010, 96(2), 118-123 [cit. 2018-03-21]. DOI: 

10.1136/hrt.2008.160010. ISSN 1355-6037. Dostupné z: http://heart.bmj.com 

/cgi/doi/10.1136/hrt.2008.160010 

 

66. Rossova operace. CKTCH: Centrum kardiovaskulární a transplantační 

chirurgie [online]. Brno, c2018 [cit. 2018-09-20]. Dostupné z: https://www.cktch.cz 

/rossova-operace/t2183 

 

67. ŘEZANKOVÁ, Hana. Analýza dat z dotazníkových šetření. 2. vyd. Praha: Professional 

Publishing, 2010. ISBN 978-80-7431-019-5. 

 

68. SENECA, L.A. Třiadevadesátý list. In Výbor z listů Luciliovi. Praha: Svoboda 1969,            

s. 196-199. 

 

69. SF-36 in 7 languages. A tool for health related quality of life assessement. Kontakt, 

Suppl. 2002, 4(1), 3-48 s. ISSN 1212-4117. 

 

70. SHAN, Leonard. A systematic review on the quality of life benefits after aortic valve 

replacement in the elderly, The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery,. The 

Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, [online]. 2013, (5), 1173-1189 [cit. 

2018-03-20]. DOI: org/10.1016/j.jtcvs.2013.01.004. ISSN 0022-5223. Dostupné z: 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022522313000287 

 

71. SIBILITZ, Kirstine Laerum, Selina Kikkenborg BERG, Tina Birgitte HANSEN, et al. 

Effect of comprehensive cardiac rehabilitation after heart valve surgery 

(CopenHeartVR): study protocol for a randomised clinical trial. Trials [online]. 2013, 

14(1), 104- [cit. 2018-03-21]. DOI: 10.1186/1745-6215-14-104. ISSN 1745-6215. 

Dostupné z: http://trialsjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/1745-6215-

14-104 

 

72. SLÁMA, O. Kvalita života onkologicky nemocných. In PAYNE, J. Kvalita života                            

a zdraví. Praha: Triton, 2005, s.288-295. ISBN 80-7254-657-0 

 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022522313000287
http://trialsjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/1745-6215-14-104
http://trialsjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/1745-6215-14-104


68 
 

 

73. SLOVÁČEK, Ladislav, Birgita SLOVÁČKOVÁ, Ladislav JEBAVÝ, Martin BLAŽEK                             

a Jaroslav KAČEROVSKÝ. Kvalita života nemocných-jeden z důležitých parametrů 

komplexního hodnocení léčby. Vojenské zdravotnické listy. 2004, 73(1), 6-9. ISSN 

0372-7025. 

 

74. SOBOTÍK, Zdeněk. Zkušenosti s použitím předběžné české verze amerického 

dotazníku o zdraví (SF-36). Zdravotnictví v České republice. 1998, 1(1/2), 50-54. ISSN 

1213-6050. 

 

75. STANĚK, Vladimír. Kardiologie v praxi. Praha: Axonite CZ, 2014. ISBN 978-80-

904899-7-4. 

 

76. SZELKOWSKI, Liza A., Nitin K. PURI, Ramesh SINGH a Paul S. MASSIMIANO. Current 

trends in preoperative, intraoperative, and postoperative care of the adult cardiac 

surgery patient. Current Problems in Surgery. 2015, 52(1), 531-569. DOI: 

10.1067/j.cpsurg.2014.10.001. ISSN 00113840. Dostupné také z: http://linkinghub. 

elsevier.com/retrieve/pii/S0011384014001415 

 

77. ŠAMÁNKOVÁ, Marie. Lidské potřeby ve zdraví a nemoci: aplikované                                             

v ošetřovatelském procesu. Praha: Grada, 2011. Sestra (Grada). ISBN 978-80247-

3223-7. 

 

78. ŠETINA, M ,,et al". Přehled vybraných kardiochirurgických operací v ČR 2012 

[online]. 2014. Praha: Ustav zdravotnických informací a statistiky ČR, 2014 [cit. 

2017-12-06]. ISBN 978-80-7472-092-5. Dostupné z: http://www.uzis.cz/ 

katalog/zdravotnicka-statistika/prehled-vybranych-kardiochirurgickych-operaci-cr 

 

79. ŠOLCOVÁ, Iva a Vladimír KEBZA. Subjektivní zdraví: současný stav poznatků                     

a výsledky dvou českých studií. Československá psychologie. 2006, 50(1), 1-15. ISSN 

0009-062X. 

 

80. ŠUBRT, Jiří. Soudobá sociologie. V Praze: Karolinum, 2008. ISBN 978-80-246-1486-

1. 

 

81. TÁBORSKÝ, Miloš, Josef KAUTZNER a Aleš LINHART. Kardiologie. Druhé, 

přepracované a doplněné vydání. Praha: Mladá fronta, 2018. ISBN 978-80-204-

4812-5. 

 

http://www.uzis.cz/%20katalog/zdravotnicka-statistika/prehled-vybranych-kardiochirurgickych-operaci-cr
http://www.uzis.cz/%20katalog/zdravotnicka-statistika/prehled-vybranych-kardiochirurgickych-operaci-cr


69 
 

82. TÁBORSKÝ, Miloš, Josef KAUTZNER a Aleš LINHART. Kardiologie. Druhé, 

přepracované a doplněné vydání. Praha: Mladá fronta, 2018. ISBN 978-80-204-

4813-2. 

 

83. VÁGNEROVÁ, Marie. Psychopatologie pro pomáhající profese / Marie Vágnerová. 

Vyd. 3., rozš. a přeprac. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-717-8802-3. 

 

84. VOJÁČEK, Jan a Jiří KETTNER. Klinická kardiologie. 2. vyd. Praha: Nucleus HK, 2012. 

ISBN 978-80-87009-89-5. 

 

85. VOJÁČEK, Jan, Pavel ŽÁČEK a Jan DOMINIK ET AL. Aortální nedomykavost. Praha: 

Grada Publishing, 2016. ISBN 978-80-247-5685-1. 

 

86. VONDRÁK, J. Významná aortální stenóza v běžné klinické praxi. Cor et vasa. Kardio. 

2011, 53(1-2), 108. ISSN 0010-8650. 

 

87. VONDRÁK, Jiří a Petr VOJTÍŠEK. Významná aortální stenóza v běžné klinické praxi. 

Praktický lékař. 2012, 92(5), 280-283. ISSN 0032-6739. Dostupné také z: 

http://www.prolekare.cz/prakticky-lekar-archiv-cisel 

 

88. WARE, John E. SF-36 Health Survey Update. Spine [online]. 2000, 25(24), 3130-3139 

[cit. 2018-09-12]. DOI: 10.1097/00007632-200012150-00008. ISSN 0362-2436. 

Dostupné z: https://insights.ovid.com/crossref?an=00007632-200012150-00008 

 

89. WARE, John E, Mark KOSINSKI a Barbara GANDEK. SF-36 health survey: manual 

[and] interpretation guide. [1st ed.]. Lincoln: QualityMetric Incorporated, 2003. 

ISBN 1-891810-06-5. 

 

90. World Health Organization. Division of Mental Health and Prevention of Substance 

Abuse. (1997). WHOQOL : measuring quality of life. Geneva : World Health 

Organization. http://www.who.int/iris/handle/10665/63482 

 

91. ZACEK, Pavel, T. HOLUBEC, M. VOBORNIK, J. DOMINIK, J. TAKKENBERG, J. HARRER 

a J. VOJACEK. Quality of life after aortic valve repair is similar to Ross patients and 

superior to mechanical valve replacement: a cross-sectional study. BMC 

Cardiovascular Disorders [online]. 2016, 16(1), - [cit. 2018-03-26]. DOI: 

10.1186/s12872-016-0236-0. ISSN 1471-2261.Dostupné z: http://bmccardiova 

scdisord.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12872- 016-0236-0 

 

 

http://www.prolekare.cz/prakticky-lekar-archiv-cisel
https://insights.ovid.com/crossref?an=00007632-200012150-00008
http://www.who.int/iris/handle/10665/63482


70 
 

92. ŽELÍZKO, Michael, Bronislav JANEK, Marek HRNČÁREK, Jiří MALÝ, Ivan NETUKA a 

Lucia BARČIAKOVÁ. Aortální stenóza a nové indikace katetrizační implantace 

aortální chlopně. Intervenční a akutní kardiologie. 2016, 15(1), 19-25. ISSN 1213-

807X. Dostupné také z: http://www.iakardiologie.cz/archiv.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iakardiologie.cz/archiv.php


71 
 

Seznam zkratek 

ACEi - inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu 

AF-QOL- Quality of Life guestionnaire for Pacients with Atrial Fibrillation 

AFEQT- Atrial Fibrillation Effect on QualiTY-of-Life 

APACHE - Acute Physiological and Chronic Health Evaluation System  

APQLQ - Angina Pectoris Quality of Life Questionnaire 

AS - aortální stenóza  

AVA - aortic valve area 

AVR - náhrada aortální chlopně 

BNP - mozkový natriuetický peptid 

BP - Bodily Pain 

CDC - Centers of Disease Controla and Prevention 

ČR – Česká republika  

DALY - Disability Adjusted Life Years 

DDRS - Distress and Disability Rating Scale 

ESC - European Society of Cardiology 

GH - General Health 

HADS - Hospital Anxiety a Depression Scale 

HRQoL – health related quality of life 

ICHS - ischemická choroba srdeční 

INR - mezinárodní normalizovaný poměr 

ISOQOLS - International Society for Quality of Life Research 

kol. - kolektiv 

LK - levá komora 

LSS - Life Satisfaction Scale 

MANSA - Manchester Short Assessement of Quality of Life 

MDCT - multidetektorová výpočetní tomografie 

MH - Emotional Well-being 

MIDAS - Myocardial Infarction Dimensional Assessment Scale 

mmHg - milimetr rtuti 



72 
 

N – celková četnost 

např. – například 

NHP- Nottingham Health Profile 

ni – absolutní četnost   

NT- proBNP-terminální fragment natriuretického peptidu 

NYHA - New York Heart Association 

pi – relativní četnost PSI- Performance Status Index 

PF - Physical Functioning 

QALY- Quality Adjusted Life Years 

RHB - rehabilitace 

RP - Role Limitations Due To Physical Problems 

SAQ - Seattle Angina Qustionnaire 

SEIQoL - Schedule for the Evaluation of Individual Quality of Life 

SF - Social Functioning 

SF - 36 – short form - 36 

SIP - Sickness Impact Profie 

SWB - Subjective Well-Being 

SWLS - Satisfaction with Life Scale 

Tab. - tabulka 

TAVI - transkatetrální implantace aortální chlopně 

tj. - to je 

TK - krevní tlak 

Tzv.- takzvaný 

ÚZIS - Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR 

VT - Vitality 

WHO – World health organization 

WHOQOL - Word Health Organization Quality of Life 

 



 

73 
 

Seznam tabulek a grafů 

Tabulka č. 1 Čtyři typy kvality života 

Tabulka č. 2 Koncepční model dle Quality of life Research Unit 

Tabulka č. 3 Stadia aortální stenózy 

Tabulka č. 4 Celkový počet dotazníků zařazených do výzkumu 

Tabulka č. 5 Počet pacientů zařazených do skupiny dimise a lázně 

Tabulka č. 6 Zastoupení pohlaví v jednotlivých skupinách 

Tabulka č. 7 Četnost péče a věkových skupin 

Tabulka č. 8 Četnost péče a typu chlopně 

Tabulka č. 9 Popisná charakteristika obou skupin před operací 

Tabulka č. 10 Popisná charakteristika obou skupin po operaci 

Tabulka č. 11 Popisná charakteristika skupiny s kardiovaskulární rehabilitací v lázních 

Tabulka č. 12 Popisná charakteristika skupiny s kardiovaskulární rehabilitací v lázních 

Tabulka č. 13 Popisná charakteristika celkové kvality života 

Tabulka č. 14 Popisná charakteristika bodových rozdílů kvality života 

 

Graf č. 1 Celkový počet dotazníků 

Graf č. 2 Rozdělení jednotlivých skupin 

Graf č. 3 Zastoupení pohlaví v obou skupinách 

Graf č. 4 Četnost věkových skupin 

Graf č. 5 Četnost typu chlopně 

Graf č. 6 Kvalita života obou skupin před operací 

Graf č. 7 Kvalita života obou skupin po operaci 

Graf č. 8 Psychická oblast kvality života 

Graf č. 9 Fyzické zdraví 

Graf č. 10 Kvalita života před a po operaci 

Graf č. 11 Bodové rozdíly kvality života 



 

74 
 

Seznam obrázků   

Obrázek č. 1 Dimenze dotazníku SF - 36 

Obrázek č. 2 Vzorec pro výpočet skóre dimenze  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

75 
 

Seznam příloh 

Příloha A Dotazník 

Příloha B Žádost o poskytnutí informací v souvislosti s vypracováním diplomové práce 

Příloha C Souhlas náměstkyně pro ošetřovatelskou péči  

Příloha D Informační leták pro pacienty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Přílohy 

Příloha A 

Vážená paní, vážený pane, 

jsem studentkou navazujícího magisterského programu Specializace ve zdravotnictví, obor 

Intenzivní péče. Dovoluji si Vás požádat o spolupráci na výzkumném projektu, který je součástí mé 

diplomové práce. Cílem výzkumu je zhodnotit kvalitu života pacientů před a po operaci aortální 

chlopně. Dotazník je anonymní a výsledky budou použity jen pro zpracování diplomové práce.  

Dostal(a) jste do ruky dvě stejné verze dotazníku, jeden prosím vyplňte před operací a vhoďte do 

uzavřené schránky na oddělení a druhý prosím vyplňte až přijdete na kontrolu do ambulance. A 

vhoďte do připravené schránky. 

Předem děkuji za spolupráci a za Váš čas strávený vyplňováním dotazníku. 

                                                                                                                                     Bc. Ludmila Vyskočilová 

Část A 

V následující části dotazníku jsou otázky týkající se Vašeho zdraví. Vaše odpovědi pomohou 

zhodnotit, jak se cítíte a jak se Vám daří zvládat běžné činnosti. 

 1. Řekl/a byste, že Vaše zdraví je celkově: 

  

 

 

 

2. Jak byste hodnotil/a své zdraví dnes ve srovnání se stavem před rokem. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

  3. Trpěl/a jste některým z dále uvedených problémů při práci nebo běžné denní činnosti 

v posledních 4 týdnech kvůli zdravotním potížím?                                                                                                              

                                                                                        (zakroužkujte jedno číslo na každé řádce) 

 

 

 

 

 

 

4. Následující otázky se týkají činností, které vykonáváte během svého typického dne. 

Omezuje Vaše zdraví nyní tyto činnosti? Jestliže ano, do jaké míry?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

5. Vyskytl se u Vás některý z dále uvedených problémů při práci nebo běžné denní 

činnosti v posledních 4 týdnech kvůli nějakým emocionálním potížím (například pocit 

deprese nebo úzkosti).   

 

 

 

 

 

 

6. Uveďte, do jaké míry bránily Vaše tělesné nebo emocionální potíže Vašemu 

normálnímu společenskému životu v rodině, mezi přáteli, sousedy, nebo v širší 

společnosti v posledních 4 týdnech. 

 

 

 

 

7. Jak velké bolesti jste měl/a v posledních 4 týdnech? 

 

  

 

 

 

 

8. Do jaké míry Vám bolesti bránily v práci (v zaměstnání i doma) v posledních 4 týdnech? 

 

 

 



 

 
 

9. Následující otázky se týkají Vašich pocitů a toho, jak se Vám dařilo v předchozích 

týdnech. U každé otázky označte prosím takovou odpověď, která nejlépe vystihuje, jak 

jste se cítil/a. 

Jak často v předchozích 4 týdnech ……… 

                                                                                              (zakroužkujte jedno číslo na každé řádce) 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Uveďte, jak často v předchozích 4 týdnech bránily Vaše tělesné nebo 

emocionální obtíže Vašemu společenskému životu (jako např. návštěvy 

přátel, příbuzných atp.)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

11. Zvolte prosím takovou odpověď, která nejlépe vystihuje, do jaké míry pro 

Vás platí každé z následujících prohlášení? 
 

                                                                                         Jistě    Spíše   Nejsem si jist    Spíše      Určitě 

                                                                                          ano     ano                                        ne             ne         

a. Zdá se, že onemocním 

(jakoukoliv nemocí) snadněji než jiní lidé           1           2                    3               4                5 

 

b. Jsem stejně zdráv/a jako kdokoliv jiný                1           2                    3               4                5 

 

c. Očekávám, že se mé zdraví zhorší                       1            2                     3              4                5 

  

d. Mé zdraví je perfektní                                            1           2                     3               4                5 

 

 

ČÁST B 

Vhodnou odpověď označte křížkem – x 

1. Pohlaví                                          muž                         žena  

  

2. Věk:                            méně jak 40 let  41-50 let                   

                                               

                                               51-60 let                           61-70 let 

                                              

                                               71-80 let                                81 let a více 

 

 

 

3. Rodinný stav:                  svobodný/á                            ženatý/vdaná      

                                                      

                                                        rozvedený/á                           vdovec/vdova 

 

4. Zaměstnán/a:                              ANO                                               NE 

                                                                                                   

                                                                                                  v důchodu 

 

5. Vzdělání:                                  základní                                   vyučen/a     

                                        

                                         středoškolské                          vysokoškolské   

 



 

 
 

6. Aortální chlopeň                 biologická                             mechanická 

 

 

7. Rozhodl/a jste se navázat na hospitalizaci pobytem v lázních? 

 

                                                        ANO                                              NE 

                                                                                                           

8. Pokud jste odpověděl(a) NE, jaký je váš důvod?   

.....................................................................................................................................      

 

 

Děkuji za ochotu a za Váš čas při vyplňování dotazníku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Příloha B 

11. Žádost o poskytnutí informací v souvislosti s vypracováním 

bakalářské / diplomové / jiné práce 

12. – FN …... 

(určeno pro nelékařské zdravotnické pracovníky) 

 

Jméno a příjmení studentky/a: Ludmila Vyskočilová 

Úplný název vysoké / vyšší odborné školy:  KARLOVA UNIVERZITA  

Fakulta / katedra: 1. Lékařská fakulta 

Studijní obor / ročník: nMgr. Intenzivní péče 

*Název diplomové práce: Kvalita života pacienta před a po operaci aortální chlopně 
 
 

*Vedoucí práce – jméno, příjmení, ak. titul, pracoviště: Mgr. Ivana Trávníčková 
 

Kontakt na vedoucího práce (e-mail, telefon): travnickovaiv@gmail.com                       
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

*vyberte vhodnou variantu – viz níže 

*Jsem zaměstnancem FN …..:  

ZOK:  kardiochirurgie, pooperační JIP            

Pracovní pozice: všeobecná sestra 

 

Cíl mé bakalářské / diplomové / jiné práce – popsat stručně:  

Cílem mé práce je porovnat kvalitu života pacientů s aortální vadou před a po operačním 
výkonu. Zjistit, do jaké miry ovlinila operace jejich životní styl. Porovnat kvalitu života a 
zdravotní stav pacientů po absolvování lázeňské terapie s těmi, kteří ji odmítli. Prokázat 
pozitivní vliv časné lázeńské terapie na zdravotní stav a kvalitu života po operaci aortální 
chlopně 
 

Termín přípravy ve FN …. pro empirickou část práce / období odborné praxe na 

zdravotnickém oddělení / klinice FN …..: červenec -říjen 

mailto:travnickovaiv@gmail.com


 

 
 

Kontaktní pracoviště FN ….. pro empirickou část (uvedení konkrétního ZOK FN…., 

na kterém chci sbírat informace k mé práci): kardiochirurgická ambulance, 

kardiochirurgie standardní oddělení 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---- 

Metoda empirické části práce 

*Vyberte jednu nebo více variant – dle zaměření vaší práce: např. budu psát kazuistiku a 
současně dávat dotazník všeobecným sestrám, vyberu si tedy z nabídky č. 1 a 2 a zřetelně 
označím 

 

*1.  Pomocí dotazníku / rozhovoru - zaslat v příloze konkrétní 

obsah  

Pro sběr informací, pomocí dotazníku  oslovím: 

*Pacienty  

Plánovaný počet respondentů z FN …..? …………100………………………………… 

 

v rámci přípravy podkladů pro vypracování mé  diplomové práce.  

 

• Informace mě bude poskytovat oprávněný zdravotnický pracovník FN…, 

kterým je: ……Jméno…….., Kch Ambulance  

• Kontaktní telefon, e-mail a pracoviště oprávněného zdravotnického 

pracovníka FN : ….. 

 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 
Žádost podává student (jméno, příjmení, telefon, e-mail): Ludmila Vyskočilová ,  

                                                                                      dne: 19.09.2017 

 

 

 



 

 
 

Příloha  C 

Vážená paní 

Ludmila Vyskočilová, Bc. 

Studentka oboru Intenzivní péče 

Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 

Univerzita Karlova – 1. Lékařská fakulta 

 

Povolení sběru informací ve FN …… 

Na základě Vaší žádosti Vám jménem Útvaru náměstkyně pro ošetřovatelskou péči FN…… povoluji 

Vaše dotazníkové šetření u pacientů Kardiochirurgického oddělení (KCH) FN……., v souvislosti 

s vypracováním Vaší diplomové práce s názvem „Kvalita života pacienta před a po operaci aortální 

chlopně“.  

Podmínky, za kterých Vám bude umožněna realizace Vašeho šetření ve FN …….: 
 

• Vrchní sestra osloveného pracoviště souhlasí s Vaším šetřením. 

• Osobně povedete svoje šetření. 

• Vaše šetření nenaruší chod pracoviště ve smyslu provozního zajištění dle platných směrnic 
FN, ochrany dat pacientů a dodržování Hygienického plánu FN. Vaše šetření bude 
provedeno za dodržení všech legislativních norem, zejména s ohledem na platnost 
zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, 
v platném znění. 

• Údaje, které se týkají pacientů či jejich zdravotního stavu, musí být před zveřejněním ve vaší 
bakalářské práci zcela anonymizovány. 

• Pacienty / respondenty KCH budete oslovovat prostřednictvím paní…Jméno., všeobecné 
sestry KCH FN…...  

• Po zpracování Vámi zjištěných údajů poskytnete zdravotnickému oddělení / klinice či 
organizačnímu celku FN…. závěry Vašeho šetření, pokud o ně projeví oprávněný pracovník 
ZOK / OC zájem a budete se aktivně podílet na případné prezentaci výsledků Vašeho šetření 
na vzdělávacích akcích pořádaných FN ……….. 
 
 

 
Toto povolení nezakládá povinnost pacientů / respondentů či zdravotnických pracovníků s Vámi 
spolupracovat, pokud by spolupráci s Vámi pacient / respondent pociťoval jako újmu či 
s dotazováním nevyslovil souhlas nebo pokud by spolupráce s Vámi narušovala plnění pracovních 
povinností zaměstnanců FN……... Účast respondentů i zaměstnanců na Vašem šetření je 
dobrovolná.  
 
 
Přeji Vám hodně úspěchů při studiu. 
 
Jméno 
manažerka pro vzdělávání a výuku NELZP 
zástupkyně náměstkyně pro oš. péči 

 

27. 9. 2017 

 

 

 



 

 
 

Příloha D 

 

 

 

 

 

 

Několik důvodů, proč si zvolit kardiorehabilitaci: 

1. Návyk správného dýchání a odkašlávání. 

2. Možnost okamžité odborné konzultace při potížích. 

3. Prokazatelné zlepšení fyzické zdatnosti. 

4. Podpora v úspěšném zvládnutí pooperačního období. 

5. Obnovení sebedůvěry, zvýšení soběstačnosti a nezávislosti. 

Benefitem pro Vás bude schopnost vyšší tělesné námahy bez únavy,  

návrat do zaměstnání a hlavně, zlepšení kvality života! 

Vaší možností jsou lázeňská zařízení Poděbrady, Lázně Libverda, Teplice na Bečvou, Konstantinovy 

lázně, nebo Františkovy Lázně. 

Byla pro Vás hospitalizace dlouhá, potřebujete být se svou 

rodinou, nebo se o někoho staráte a nemůžete jet do lázní, i když 

byste chtěli. I pro Vás jsou možnosti!  

 Ambulantní řízená rehabilitace: Kardioambulance Prosek, FN-Brno, Nemocnice Frýdek-Místek, 

Nemocnice Jablonec nad Nisou p. o., Rehabilitační nemocnice Beroun 

 

Péče je hrazená ze zdravotního pojištění. 

Více informací žádejte u svého ošetřujícího lékaře.  

 Je pro Vás obtížné zavázat si boty, 

přinést nákup, oblékat se, chodit do 

kopce, nebo do schodů? 

 

Váháte, zda zvolit rehabilitaci po 

ukončení hospitalizace? 



 

 

 

Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta 

Kateřinská 32, Praha 2 

Prohlášení zájemce o nahlédnutí do závěrečné práce absolventa studijního programu 

uskutečňovaného na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. 

Jsem si vědom/a, že závěrečná práce je autorským dílem a že informace získané nahlédnutím do 

zpřístupněné závěrečné práce nemohou být použity k výdělečným účelům, ani nemohou být 

vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. 

Byl/a jsem seznámen/a se skutečností, že si mohu pořizovat výpisy, opisy nebo kopie závěrečné 

práce, jsem však povinen/a s nimi nakládat jako s autorským dílem a zachovávat pravidla uvedená 

v předchozím odstavci. 

Příjmení, jméno  

(hůlkovým písmem) 

číslo dokladu totožnosti 

vypůjčitele  

(např. OP, cestovní pas) 

Signatura 

závěrečné práce 

Datum Podpis 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 


