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Abstrakt 

 

Východiska: Práce se zabývá porovnáním strachu z bolesti, intenzitou bolesti, citovou 

vazbou, úzkostí a depresí u pacientů po popáleninovém traumatu a zdravými jedinci. 

Cíle práce: Cílem práce bylo porovnat strach z bolesti u pacientů po popáleninovém 

traumatu se zdravými jedinci a najít prediktory bolesti; nalézt signifikantní prediktory 

intenzity bolesti a strachu z bolesti u pacientů po popáleninovém traumatu. Zaměřuje se také 

na zhodnocení vztahů mezi intenzitou bolesti, strachem z bolesti a sociodemografickými 

proměnnými (věk, zaměstnanost, premorbidní intelekt) a klinickými parametry 

popáleninového traumatu (rozsah popálení, délka hospitalizace, lokalizace popálení, 

psychiatrické komorbidity); zhodnocení vztahů mezi intenzitou bolesti, strachem z bolesti a 

citovou vazbou v multiregresi u pacientů a u zdravých kontrol; zhodnocení vztahů mezi 

intenzitou bolesti, strachem z bolesti a úzkostí/depresí u pacientů a zdravých jedinců a také 

zhodnocení vztahů mezi intenzitou bolesti, strachem z bolesti a vnímáním zdraví u pacientů 

a zdravých jedinců.  

Metodika: Sběr dat pro tuto bakalářskou práci probíhal na Klinice popáleninové medicíny 

3.LF a Fakultní nemocnici Královské Vinohrady v Praze. Statistický soubor tvoří celkem 204 

respondentů splňujících inkluzivní a exkluzivní kritéria – z toho 102 pacientů po 

popáleninovém traumatu s vyšším procentem plochy popálení vyšetřených pomocí 

dotazníku těsně před propuštěním a 102 zdravých kontrol. Výzkum byl schválen Etickou 

komisí EK 3.LF UK a FNKV. 

Výsledky: V této práci byly potvrzeny některé výsledky předchozích zahraničních studií, 

týkající se souvislostí mezi výše uvedenými proměnnými. 

Závěr: Rozsáhlé popáleninové trauma patří z medicínského i ošetřovatelského hlediska 

k nejzávažnějším traumatům vzhledem k bolestivosti, dlouhodobému průběhu léčení, 

možným komplikacím v průběhu léčení, kosmetickým a funkčním následkům a sociálnímu 

dopadu. Na tato rizika je důležité upozornit pro následnou klinickou ošetřovatelskou praxi, 

aby bylo dosaženo co nejefektivnější léčby. Bylo by tedy přínosné pokračovat v dalším 

zkoumání spojitostí mezi proměnnými, které by nám mohly pomoci objasnit prediktory 

vnímané bolesti v popáleninové medicíně. Včasné odhalení rizik vede k lépe 

individualizované cílené léčbě a prevenci negativních jevů. 
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Abstract 

 

Background: The thesis follows up the comparison of fear of pain, pain intensity, emotional 

attachment, anxiety and depression in patients with after burn trauma and healthy individuals. 

Aim of thesis: The aim of the work was to compare the fear of pain in patients with after 

burn trauma with healthy individuals and to find predictors of pain; to find significant 

predictors od pain intensity and fear of pain in patients with after burn trauma. It also focuses 

on the evaluation of the relationships between pain intensity, fear of pain and 

sociodemographic variables (age, employment, premorbid intellect) and clinical parametrs 

of burn trauma (extent of burns, lenght of hospital stay, location of burns, psychiatric 

comorbidities); evaluation of the relationships between pain intensity, fear of pain end 

emotional attachment in multi regressin in patients and in health controls; evaluation of the 

relationships between pain intensity, pain fear and anxiety / depression in patients and healthy 

individuals, as well as evaluation of the relationships between pain intensity, pain fear and 

health perception in patients and healthy individuals. 

Methods: The collection of data for this bachelor´s thesis took place at the Department of 

Burn Medicine, 3rd Faculty of Medicine and Hospital Královské Vinohrady in Prague. The 

statical sample contains 204 respondents in total who meet inclusive and exclusive criteria – 

of which 102 patients with after burn trauma of higer percetage of burn area axamined using 

a questionnaire just before discharge and 102 healthy controls. The reasearch was approved 

by the Ethics Comittee of the 3rd Faculty of Medicine and Hospital Královské Vinohrady in 

Prague. 

Results: In this thesis some of results of previous international studies have been confirmed, 

regarding relations among already mentioned variables. 

Conslusion: Extensive burn trauma is one of the most serious traumas from a medical and 

nursing point of view due to pain, long-term treatment, possible complications during 



 
 

treatment, cosmetic and functional consequences and social impact. It is important to pay 

attention to these risks for subsequent clinical nursing practice in order to achieve the most 

effective treatment. It would therefore be beneficial to continue to further investigate the 

relationships between variables that could help us elucidate the predictors of perceived pain 

in burn medicine. Early detection of risks leads to better individualized targeted treatment 

and prevention of adverse events.  

 

Keywords 

Pain, burn trauma, burn, fear of pain, anxiety, depression 
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1 ÚVOD 

 

Tématem této práce je bolest a popáleninové trauma v ošetřovatelství. Toto téma jsme 

propojili s teorií citové vazby (attachmentu). Můžeme to považovat za oblast poskytující 

širokou škálu teoretického i praktického využití, která je již několik let intenzivně zkoumána. 

Lidé s nejistou citovou vazbou mají problémy s navazováním zdravých vztahů a problémy v 

rodinných vazbách. Většina dokonce nemá rodinné zázemí vůbec, jelikož pochází z dětských 

domovů a jiných výchovných zařízení. Často se mezi popálenými objevují lidé bez domova, 

ze sociálně slabých skupin a osoby závislé na drogách či alkoholu. Rozsáhlé popáleninové 

trauma patří z medicínského i ošetřovatelského hlediska k nejzávažnějším traumatům 

vzhledem k bolestivosti, dlouhodobému léčení, možným komplikacím v průběhu léčení, 

kosmetickým a funkčním následkům a sociálnímu dopadu. Léčba je dlouhodobá a 

ekonomicky náročná. Pacienta nepostihuje jen po fyzické stránce, ale podepisuje se i na jeho 

psychice. Následky bývají celoživotní. Jsou jak v podobě jizev na těle, tak můžeme říct, že i 

jizev na duši. Je tedy nesmírně důležitá holistická péče. Měli bychom se snažit zajistit 

pacientovi profesionální a kvalitní ošetření. To znamená, že bychom se měli soustředit jak 

na tělesné, tak psychosociální potřeby člověka. Rozsáhlejší popáleniny směřují přímo do 

popáleninových center, jako je Fakultní nemocnice Ostrava, Fakultní nemocnice Brno a 

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.  Péče by měla obsahovat emocionální podporu 

pacienta i jeho blízkých osob. Chtěla bych zdůraznit důležitost edukace pacienta 

ošetřovatelským personálem. Právě následná péče a sledování může v pozitivním slova 

smyslu změnit kvalitu pacientova života. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

 

2.1 BOLEST 

 

2.1.1 Charakteristika bolest 

Sama o sobě je bolest velmi komplikovanou záležitostí a bývá procítěna nejen 

subjektivně, ale také individuálně velice rozdílně. Na vnímání bolesti působí mnoho 

okolností: životní situace, během které se bolest objeví, věk pacienta, jeho pohlaví, vzdělání, 

způsob života, rodinné zázemí i víra. Je možně, že se za bolestí skrývají jiné příčiny, jako je 

stres, těžkosti v povolání a problémy v partnerském životě (Gerhard, 2001). Bolest může být 

způsobena chemickými, biologickými nebo fyzikálními noxami, ale také psychickými 

poruchami na úrovni vnímání bolesti (psychogenní bolest). V posledních dvou desetiletích 

na sebe přitáhla pozornost ve výzkumu bolesti a v praxi úloha kvality citové vazby. Procesy 

citové vazby mohou ovlivnit způsob, jakým jedinci prožívají a signalizují bolest. 

Mezinárodní asociace pro studium bolesti (IASP) definovala bolest jako nepříjemný pocit a 

emoční zkušenost, která je spojena se skutečným nebo potenciálním poškozením tkáně nebo 

ekvivalentem takového poškození (Merskey a Bogduk, 1994). Bolest se tradičně dělí na 

akutní a chronickou.  

Funkcí akutní bolesti je upozornit subjekt a motivovat k tomu, aby nedošlo k 

poškození tkáně; zatímco chronická bolest je definována jako bolest trvající alespoň 3 měsíce 

(Romeo et al., 2017). Na bolest se váže nejistá teorie vazby. Například jedna studie zkoumala 

souvislost mezi citovou vazbou a různými stavy bolesti od dětství po dospívání. Dva 

nezávislí výzkumníci hledali ve vědeckých databázích relevantní dokumenty. Celkem bylo 

zařazeno 17 článků. Výsledky zdůrazňují následující: a) děti a mladiství s chronickou 

idiopatickou bolestí vykazovaly nízkou míru citové vazby ve srovnání s kontrolními 

skupinami; b) bolestivé stavy jsou soustavně spojovány se zvýšenou mírou rizikového 
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charakteru citové vazby a zpracováním informací a c) přítomnost nevyřešeného traumatu 

nebo ztráty je vyšší u dětí a dospívajících, kteří prodělali bolest, v porovnání se zdravými 

kontrolami. Navzdory významu těchto empirických důkazů je dopad prostředí péče a 

mezilidských souvislostí na zkušenosti s bolestí v kojeneckém a předškolním věku ve 

srovnání s dospělostí nedostatečně zkoumán. Výzkum bolesti a citové vazby je třeba rozšířit, 

protože většina studií je omezena na specifické bolestivé stavy. Budoucí výzkum by měl 

zkoumat roli úzkostné citové vazby na procedurální bolest a přechod od akutní k chronické 

bolesti i testování nových koncepčních modelů. Tato zjištění osvětlují význam vztahových 

faktorů a psychosociálních zranitelností v klinické praxi bolesti. Je nezbytné řádně používat 

specifické definice, aby bylo možné rozpoznat a řešit různé druhy bolesti. V tomto ohledu 

Varni et al., (1995) navrhli užitečnou klasifikaci čtyř kategorií: a) bolest spojená s lékařskými 

a zubními zákroky (např. lumbální punkce, aspirace kostní dřeně, operace, injekce a 

extrakce); b) bolest související s pozorovatelnými fyzickými zraněními nebo traumaty (např. 

popáleniny, tržné rány a zlomeniny); c) bolest spojená s chronickými nemocemi (např. 

artritida, srpkovitá anémie a rakovina) a d) bolest nespojená s přesně definovaným nebo 

specifickým chronickým onemocněním, jakož i identifikovatelným fyzickým zraněním 

(např. migréna a tenzní bolesti hlavy a syndrom opakující se bolesti břicha). 

Existují také společné důvody vnímání bolesti. Hlavně je to bolest v ontogenezi, tzn. 

během vývoje člověka od narození až po smrt. První bolestivé reflexy vznikají již u plodu. 

Na některé podněty reaguje plod už v děloze. Jinou bolest pociťují novorozenci, malé děti, 

adolescenti a velkou změnou je bolest ve stáří. Ve stáří se otupují receptory bolesti, takže by 

se bolest měla vnímat méně. Starší organismus může mít ale i omezené některé reakce 

tlumení bolesti, takže bolest může být dokonce větší než v produktivním věku. Právě u 

starších lidí bývá vnímání bolesti velmi individuální (Rokyta, 2018). 

 Připojení je relevantním konstruktem ve vývojové psychologii, který nabízí robustní 

koncepční a metodický rámec pro studium mezilidských vztahů člověka napříč celým 

životem. Je definován jako vrozená predispozice k vytvoření trvalého, selektivního a 

láskyplného pouta s primárním pečovatelem, který je požádán, aby rozeznával, tlumočil a 

reagoval na signály dítěte (Ainsworth, 1974; Bowlby, 1982). Dyadický průběh interakce a 

vzájemné ovlivňování kojenců u dospělých ovlivňuje i výraz a zvládání bolesti dítěte. 

(Blanchette, 2009; Palermo a Chambers, 2005; Palermo, 2012). Rodina je navíc zodpovědná 
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za počáteční hodnocení bolesti a za vyhledání odpovídajícího zhodnocení a péče o dítě 

(Birnie, 2014). 

 

 

2.1.2 Akutní bolest 

 

Během popálenin trpí pacienti akutní bolestí, která vzniká dostatečně dlouhým, 

přímým nebo nepřímým působením tepelné energie, která je nad prahová. 

Akutní bolest obvykle přichází náhle a je způsobena něčím specifickým. Má tedy známou 

příčinu a je krátkodobá. Délkou svého trvání by neměla překročit 3 měsíce. Vzniká po 

vyvolávající příčině a místo výskytu odpovídá místu příčiny. Akutní bolest odeznívá, když 

je odstraněna příčina bolesti. Bolest bývá ostrá a ohraničená. Akutní bolest chrání organismus 

před poškozením, považujeme ji za varovný a svým způsobem i prospěšný signál k obraně 

organismu proti vnějším vlivům. (Ferrante a Grichnik, 1991). Akutní bolest aktivuje 

sympatikus, neuroendokrinní, imunitní a zánětlivé reakce, katabolismus, imunosupresi, 

zvyšuje spotřebu kyslíku myokardem, snižuje motilitu gastrointestinálního traktu a podílí se 

na další řadě změn. Ve výsledku pozorujeme zvýšení morbidity a mortality, které jsou již 

ovlivněny vlastní nemocí, úrazem nebo operací (Hakl, 2011).  

Mezi příčiny akutní bolesti patří například operace, zlomenina kosti, zubař, 

popáleniny, řezné rány a porod. Na akutní bolest máme adekvátní léčbu. Když bolest 

vyléčíme, bolest odezní a nevrací se, kromě opakujících se akutních bolestí. Přechodně může 

akutní bolest omezit pohyb, zájem a komunikaci. Je emočně spojená se strachem a obavami. 

U akutní bolesti je velké riziko, že přejde v bolest chronickou. 

 

 

2.1.3 Bolestivé chování 

 

Dle Fordyce, Lanskyho et at., (1991) a následně Rokyty (2009) je projevem pacienta 

dlouhodobě trpícího bolestí bolestivé chování. Bolestivé chování je nevědomé a můžeme ho 
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považovat za objektivně pozorovatelný a kvalifikovaný projev bolesti. Je reflexivní a není 

tedy výsledkem záměrného rozhodování – postrádáme vědomí o tom, kdy budeme bolest 

cítit ( McAllister, 2017). Mezi projevy, které jsou zjevné, řadíme grimasy, pláč, vzdychání, 

kulhání, úlevové polohy, ale můžeme sem řadit i návštěvu lékaře, nákupy léků, 

zdravotnických přístrojů a zdravotnické literatury. Tyto způsoby chování jsou označovány 

jako bolestivé (Fordyce, 1976). 

Mimo tělesné utrpení prožívá nemocný i problémy duševní, duchovní a sociální. 

Bolest je dobře definovatelná, ale jejím dalším problémem je utrpení. Utrpení je vnitřní 

prožitek pacienta nebo člověka, který má trápení. Důležitý je práh psychologické bolesti a 

ten je individuální (Rokyta, 2018). Je třeba vnímat konkrétní osobu, která má určité zdroje, 

možnosti, hodnoty a osobní zaměření, ale také je třeba vidět nemoc, která na člověka klade 

určité požadavky a působí na něj řadou vlivů. Každý člověk reaguje na svůj stav ve své 

jedinečnosti a dle svých možností – aktuálních i osobnostních (Hakl, 2013). 

Doprovodnými příznaky bolesti jsou například i poruchy spánku a chování, poruchy 

libida, zácpa, agorafobie, zhoršení kvality života a v některých případech i ztráta zaměstnání. 

To vše ovlivňuje psychiku nemocného, kdy může dojít ke změnám osobnosti a těžkým 

depresím s nebezpečím suicidia (Rokyta 2009). 

Pro pacienta je důležité, aby mu ošetřovatelský personál srozumitelně vysvětlil 

princip a provedení ošetření. Kromě pochopení postupu se snažíme u pacienta vzbudit důvěru 

a vytvořit tak podmínky pro afektivní oporu a redukci strachu.  

 

2.1.4 Vztah teorie citové vazby a bolesti 

 

Citová vazba je dalším aspektem, který dle studií souvisí s bolestí. Nejistota citové 

vazby 

bývá spojena s maladaptivním přizpůsobením se mnoha chronickým zdravotním problémům. 

Teorie citové vazby byla vytvořena Bowlbym (1969), aby poskytla biologický rámec 

psychickému vývoji a vysvětlila úzké a pečující vztahy. Mít a udržovat úzké sociální vazby 

je zásadní pro zdraví, pohodu a normální fungování člověka (Bowlby, 1988; Taylor, 2010; 
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Uchino, 2004). Citová vazba byla označena jako základní potřeba, stejně jako potřeba 

potravy a vody (Baumeister a Leary, 1995). 

Podle Bowlbyho se lidské bytosti rodí s vrozeným psychobiologickým systémem 

(behaviorální systém), který je motivuje hledat blízkost ostatních v době nouze. Orientace 

citové vazby je popsána jako relativně stabilní schéma, které ovlivňuje regulaci emocí a naši 

odpověď na stresory a zdravotní stav (Maunder a Hunter, 2001). Orientace citových vazeb 

dospělých, které získávají z osobních sebehodnocení, odhalují dva rozměry citové vazby, a 

to úzkostnou citovou vazbu (týkající se odloučení, přístupnosti a pozitivního přístupu k 

ostatním) a vyhýbavou citovou vazbu (týkající se intimity, emoční expresivity a závislosti na 

ostatních) (Mikulincer a Shaver, 2007). Postoj člověka s úzkostnou citovou vazbou 

naznačuje, do jaké míry se obává, že partner nebude k dispozici v době nouze. Může být 

pojat jako model sebe sama (pozitivní vs. negativní). Postoj člověka s vyhýbavou citovou 

vazbou naznačuje, do jaké míry nedůvěřuje dobré vůli partnerských vztahů a snaží se 

zachovat si behaviorální nezávislost, soběstačnost a emocionální odstup. Můžeme ho 

pojmout jako model ostatních (pozitivní vs. negativní).  Bartholomew a Horowitz (1991) 

navrhli, aby tyto dva rozměry citové vazby mohly být konceptualizovány podle Bowlbyho 

(1969; 1997) schémat citové vazby sebe sama a ostatních. U matek se směrem k dítěti 

předpokládá takzvaný „bonding“, tj. vývoj vztahu k plodu a později k dítěti, čemuž zřejmě 

napomáhají také hormonální změny, např. hormon oxytocin. Podle způsobu, jak se konkrétní 

pečující osoba (nejčastěji matka) k dítěti chová, můžeme rozlišit 4 typy citového pouta. První 

typ je jistý / zdravý / bezpečný. Matka reaguje na potřeby dítěte rychle a citlivě. Dítě důvěřuje 

tomu, že jeho potřeby budou naplněny a cítí se v bezpečí. Nejistý typ dělíme na vyhýbavý, 

dezorganizovaný a ambivalentní neboli úzkostný. U vyhýbavého typu si matka drží 

emocionální odstup. Dítě očekává, že jeho potřeby nebudou naplněny a musí se spoléhat jen 

samo na sebe. Tím pádem se dítě také naučí držet si emocionální odstup a své potřeby 

potlačuje. V interakcích s matkou vykazuje menší míru úzkosti a agrese, lépe toleruje matkou 

stanovené hranice a má větší ochotu ke spolupráci. U dezorganizovaného typu je matka 

vyděšená, bez zájmu a pasivní. Dítě neví, jak dosáhnout uspokojení svých potřeb, a chová se 

zmateně. Dítě samo sebe vnímá, že si nezaslouží, aby ho měl někdo rád. Je depresivní a 

neempatické. U ambivalentního typu je matka nekonzistentní ve svém chování. Někdy se k 

dítěti chová láskyplně a někdy dítě zanedbává. Dítě se nemůže spolehnout, že jeho potřeby 
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budou vždy naplněny. Zlobí se na sebe i na druhé. Je úzkostné a necítí se bezpečně. Poruchy 

citového pouta můžeme vnímat jako poruchy chování. Jedinec s nejistou citovou vazbou 

neumí zvládat stres. Jeho chování může být impulzivní, agresivní, opoziční. Jedinec může 

mít problémy se zneužíváním návykových látek. Existuje silný vztah mezi časnou nejistou 

vyhýbavou citovou vazbou a pozdější značnou agresivitou a nevhodným sociálním chováním 

s negativními afekty i mezi časnou nejistou odmítavou citovou vazbou a pozdější úzkostí.  

V jednotlivých studiích lze vysledovat významné rizikové symptomy manifestující 

se v dětství a jejich prohlubování se až do adolescence a dospělosti. Kolb (1982) byl první, 

kdo přímo aplikoval teorii citové vazby v souvislosti s bolestí ve snaze vysvětlit chování u 

pacientů s chronickou bolestí. Kolb (1982) se domníval, že stěžování si na přetrvávající 

bolest může být interpretováno jako chování dle stylu citové vazby, a to volání po bezpečí. 

Porucha vztahové vazby často vede k obtížím v sociálním kontaktu a interakci, tím porucha 

sama sebe svým způsobem podporuje (Brisch, 2011). 

 

 

2.1.5 Citová vazba zdraví a nemoc 

 

 

Hunter a Maunder (2001) uvádí, že nemoc a bolest působí jako stresory, které aktivují 

individuálně charakteristické vztahové chování, které je výsledkem vrozeného vztahově 

vazebného systému. Na základě interakcí s primárními pečovateli se předpokládá, že se u 

dětí vyvinou trvalá kognitivní schémata, která pokračují až do dospělosti a řídí chování a 

očekávání v jiných vztazích. Odpovědná péče má tendenci vést k rozvoji pohodlí s 

mezilidskou blízkostí a ochotou spoléhat se na druhé, což je označováno jako bezpečné 

pouto. Nejistá vazba se rozvíjí v reakci na nekonzistentní nebo nereagující péči a může 

zahrnovat tendenci k úzkosti ohledně možného odmítnutí, nepohodlí s blízkými vztahy nebo 

obojí. Vyvinuly se dva přístupy k výzkumu vazeb pro dospělé (Bartholomew a Shaver, 

1998).  Teorie citové vazby se stále více používá k pochopení nemocí a chronických 

onemocnění. Velká část této práce byla založena na patoplastickém modelu (Clark, et al., 

1994), který naznačuje, že proměnná (viz nejistá citová vazba) ovlivňuje průběh nemoci. 
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Například pomocí průzkumu u pacientů s diabetem (Ciechanowski et al., 2004) byly 

nalezeny důkazy, že sebehodnocení nejisté citové vazby bylo spojeno s horším sebeřízením 

diabetu (např. nižší dodržování doporučení týkajících se diety, cvičení, péče o nohy, 

perorálních hypoglykemických léků a kouření) a negativními výsledky (např. zvýšené 

hladiny glykovaného hemoglobinu). Tento výzkum se nezabýval otázkou příčinné 

souvislosti, ale spíše naznačoval, že citová vazba ovlivňuje zvládání reakcí na diabetes a 

možná i závažnost poruchy. Podobně bylo zjištěno, že v souvislosti s chronickou bolestí je 

hodnocení nejistého vztahu dospělých pozitivně spojeno s úrovní postižení (McWilliams, 

2000) a s depresivními symptomy (Ciechanowski, et al., 2003; Meredith, et al., 2007). 

Predispoziční modely ukazují, že faktory zranitelnosti hrají příčinnou roli v rozvoji poruchy 

(Clark et al., 1994).  

V souvislosti s těmito modely vymezili Maunder a Hunter (2001) tři mechanismy, 

které by mohly vést u osob s nejistou citovou vazbou ke zvýšenému výskytu onemocnění. 

Za prvé, osoby s nejistým poutem mají zvýšenou náchylnost ke stresu, jako je tendence 

vnímat více stresu, a mít extrémnější fyziologické reakce na stres. Za druhé, osoby s nejistou 

citovou vazbou mají větší tendenci používat vnější metody regulace vlivu, jako je užívání 

návykových látek a nezdravý životní styl, což by mohlo vést ke zdravotním problémům. A 

konečně, osoby s nejistým vztahem mají méně účinné chování při hledání pomoci, jako je 

nedostatečné využívání sociální podpory, a potíže s účinným využíváním lékařské pomoci. 

Tento model má rostoucí podporu. Bylo například zjištěno, že vlastní zprávy o vyhýbání se 

připevnění jsou spojeny se změněným autonomním fungováním (Maunder, et al., 2006). Je 

však důležité poznamenat, že tyto mechanismy by mohly hrát roli jak při rozvoji poruchy, 

tak při přizpůsobování se této poruše. Očekávalo by se například, že neochota řídit se 

lékařskými doporučeními týkajícími se stravy a cvičení ovlivní vývoj stavů, jako jsou srdeční 

choroby a cukrovka, a přizpůsobení se těmto stavům. 

 

2.1.6 Citová vazba a chronické onemocnění 

 

Vztahy mezi chronickou bolestí a psychologickými aspekty jsou dosti artikulované a 

komplexní (Castelnuovo et al., 2016a,b). Nejistá vztahová vazba jako prediktor vyšší 
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citlivosti na stres může být považována za rizikový faktor vzniku řady onemocnění, včetně 

chronické bolesti. Literatura nabízí různé psychologické modely chronické bolesti k 

vysvětlení úlohy psychologických a sociálních faktorů ve vzniku a trvání chronické bolesti 

(Romeo et al., 2017). Mechanismy spojující nejistou vazbu jak s nástupem nemoci, tak s 

obtížemi při jejím zvládání byly užitečně pojaty v modelu Maunder a Hunter (2001). Později, 

v návaznosti na rozsáhlou recenzi literatury týkající se vazby dospělých a chronické bolesti, 

Meredith et al. (2018), formulovala Attachment-Diathesis Model of Chronic Pain 

(ADMoCP) neboli vazbově-diatetický model chronické bolesti. Tyto dva zmíněné modely 

do značné míry informovaly o klinické a empirické práci v oblasti citové vazby a chronického 

onemocnění a jsou krátce přezkoumány před projednáním klinických důsledků a 

doporučených pokynů pro výzkum související s chronickým onemocněním. Složitost a 

různorodost chronických onemocnění vede k problémům při léčbě, a i když současná 

psychosociální léčba vykazuje určitá zlepšení, mnozí účastníci uvádějí omezenou účinnost. 

Bylo prokázáno, že lidé s nejistou citovou vazbou mají méně optimální výsledky po 

obvyklých léčebných protokolech ve srovnání s bezpečně citově založenými lidmi. Zatímco 

například lidé, kteří navštěvují programy léčby chronické bolesti, obvykle vykazují zlepšení 

po léčbě, ti, kteří mají nejisté vzorce citové vazby, s větší pravděpodobností hlásí 

přetrvávající klinickou úroveň tísně (Ciechanowski PS, et al., 2003). Maunder a Hunter 

(2001) zdůraznili hypotézu, že nejistá citová vazba může přispět k fyzickému onemocnění 

pomocí tří mechanismů: změněné fyziologie stresu, zvýšené využití vnějších regulátorů 

afektu a změna chování v oblasti ochrany vlastního zdraví. Jako prediktor ohrožení stresem 

proto může být nejistá citová vazba považována za rizikový faktor, včetně chronické bolesti 

(Romeo et al., 2017). Důležitá je i komunikace mezi pacientem a lékařem. Je stále více 

upřednostňována v lékařském vzdělávání a zlepšení klinických výsledků koreluje s úsilím o 

odbornou přípravu (Zolnierek, Dimatteo, 2009).  

Ačkoli přesné mechanismy, které stojí za spojením mezi vzory citové vazby a zátěží 

nemocí, jsou špatně pochopeny, biopsychosociální a behaviorální modely mohou 

demonstrovat způsoby, jak nejistý styl citové vazby vede ke špatným lékařským výsledkům. 

Maunder a Hunter (2001) nabízejí elegantní zobrazení toho, jak může nejistá citová vazba 

vést ke zvýšené fyziologické stresové reakci (prostřednictvím vnímaného stresu a dalších 

mechanismů), zvýšeným známým rizikovým faktorům onemocnění (určité stravovací 
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chování, kouření nebo rizikové sexuální chování) jako špatným regulátorům stresu a 

dysfunkčnímu nadužívání ochranných faktorů, včetně zdravotnických služeb. Ačkoli se již 

dlouho konstatuje, že rodina a intimní sociální podpora zmírňují určité dopady na fyzické 

zdraví, neblahou skutečností pro mnoho pacientů trpících chronickými onemocněními je 

nedostatek právě takové podpory. 

 

2.1.7 Strach z bolesti 

 

Strach může být definován jako nepříjemný, krátkodobý emocionální stav během 

aktuálního nebo pouze očekávaného podnětu, který daný člověk kognitivně zpracovává jako 

podnět, který ho ohrožuje, který je pro něj výhledově nebezpečný, nebo už ho přímo 

poškozuje a působí utrpení. Zpravidla je člověk schopen identifikovat příčinu svého strachu, 

jako je například nějaká konkrétní situace, osoba, předmět nebo výkon (Knotek et al., 2015). 

Nemoc a bolest vytváří emociální tíseň, působí stres a vedou k široké škále negativních 

emocionálních reakcí (Janáčková, 2007). Vnímání bolesti je individuální. Liší se u mužů i 

žen, mění se s věkem i etnikem. Je natolik individuální, že je ovlivněno i tím, jak jedinec 

bolest kognitivně vyhodnocuje, jaká je jeho nálada nebo momentální psychický stav (Case 

et al., 2016; Rokyta, 2017). Jeden z modelů uvádí, že primární je strach, který bolesti 

předchází. Když už bolest nastane, tak její prožitek zesiluje. Tím pádem strach způsobuje 

výraznější a intenzivnější vnímání bolesti. Naopak jiný model poukazuje na to, že primární 

je bolest. Člověk musí prožít opakovanou bolest a postupem času se mu navodí strach z každé 

další situace, která bolest navozuje. Poslední model definuje vazbu mezi bolestí a strachem 

jako oboustrannou. Existují situace, kdy bolesti předchází strach a kdy je tomu naopak. Dále 

se ukázalo, že jedinci s „nejistým“ stylem citové vazby pro dospělé pociťují více bolesti než 

lidé s jistou vazbou. Navzdory význačnosti modelů chronické bolesti, které se vyhýbají 

strachu, existuje nedostatek výzkumů o původu strachu souvisejícího s bolestí. Na základě 

předpokladu, že nejistý vzor citové vazby by mohl být vývojově podloženým původem 

zvýšeného strachu z bolesti, byly zkoumány asociace mezi rozměry citové vazby pro dospělé 

a konstrukty zahrnutými do modelů chronické bolesti, které se vyhýbají strachu.  
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Mnoho studií podpořilo názor, že úzkost a strach související s bolestí vedou k 

chronické bolesti a zvýšené invaliditě (Asmundson et al., 2004a). Osoby s nejistou citovou 

vazbou provádějí negativnější hodnocení bolesti. Například Meredith et al. (2005) zjistili, že 

úzkost z přilnutí (podobná negativnímu modelu sebe sama) byla pozitivně spojena s 

měřítkem vyhodnocujícím hodnocení bolesti jako ohrožující. Nejistá citová vazba 

představuje predispozici k rozvoji chronické bolesti a koreluje s různými psychosociálními 

proměnnými, které se podílejí na bolesti: lidé s nejistou citovou vazbou uvádí více 

depresivních symptomů, maladaptivní strategie zvládání a horší zvládání bolesti než ti s 

jistou citovou vazbou. Obzvláště úzkostná citová vazba je spojena se strachem z vážné 

nemoci nebo přesvědčením, že člověk vážnou nemocí trpí (Romeo et al., 2017). 

Práce (Ainswortha et al., 1978) poskytla empirickou podporu tomuto modelu 

prostřednictvím „strange situation“. Při tomto cvičení byly děti odděleny od svých matek za 

přítomnosti cizích osob a byly sledovány s ohledem na reakce, a to jak u cizince, tak u matky 

po návratu. Z koncepčního hlediska matka funguje jako „bezpečná základna“, ze které může 

dítě epizodicky odcházet na průzkum okolního světa a spoléhat se na trvalý přístup k této 

základně. To je ohroženo, když matka opustí místnost, což vytváří úzkost z odloučení nebo 

úzkost z adaptivního a normálního druhu pro tuto vývojovou úroveň. V tomto paradigmatu 

byly rovněž zkoumány úrovně průzkumu dítěte mimo „bezpečnou základnu“/matku. Studie 

na zvířatech podpořily neurobiologický základ teorie vazeb. Snížené dendritické větvení 

kortikální (Struble a Riesen, 1978) bylo popsáno u primátů, u kterých se vyvinuly 

dezorganizované vzorce uchycení po izolaci od matky během kojeneckého věku. U potkanů 

vykazovaly vztahy mezi matkou a dítětem složitý regulační tanec, při němž matky nabízejí 

výživu, kontrolní teplotu a vyvažují úrovně aktivity u mláďat prostřednictvím kolísajících 

stupňů fyzického kontaktu; například ztráta matky během kojeneckého věku má za následek 

sníženou samoregulaci, o čemž svědčí zvýšená vokalizace, zvýšená motorická reakce a 

změněné chování při krmení (Hoffer, 1995). 
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2.1.8 Bolest a vyšší míra úzkosti a deprese 

 

 

Nejistá vztahová vazba byla spojena s mírou depresí, úzkostí, nižší vnímanou sebe 

účinností, maladaptivními strategiemi (Meredith, 2006; Romeo et al., 2017), strachem z 

bolesti, hypervigilancí k bolesti a katastrofizací (McWilliams a Asmundson, 2007). Vyšší 

hladina úzkosti, deprese a vyšší míra intenzity bolesti je podle Andersena (2012) spojena s 

úzkostnou citovou vazbou. Dále také předpokládal, že jedinci s nejistým vzorcem citové 

vazby méně profitují z programu léčby bolesti. Lidé s nejistou citovou vazbou uvádějí více 

depresivních symptomů a horší zvládání bolesti než ti s jistým vzorem citové vazby. Studie 

podpořily názor, že úzkost a strach související s bolestí vedou k chronické bolesti a zvýšené 

invaliditě (Asmundson et al., 2004a). Hlavní příznaky deprese jsou snížení zájmu nebo 

radosti z každodenních činností, narušení spánkové rutiny, narušení chuti k jídlu, únava, 

ztráta schopnosti se soustředit a nadměrné pocity viny a bezcennosti (Americká psychiatrická 

asociace, 2013). V současné době řadíme deprese mezi hlavní příčiny zdravotního postižení 

u lidí ve věku 15-44 let ve Spojených státech (Greenberg et al., 2015). Vzhledem k 

devastujícímu dopadu deprese na jednotlivce i společnost je nezbytné lépe porozumět 

faktorům, které mohou souviset s depresivními symptomy, neboť tyto poznatky mohou být 

podkladem pro klinické hodnocení, prevenci a intervenční úsilí. Jedinci trpící depresí často 

pociťují různorodou škálu sociálních a behaviorálních obtíží, které brzdí jejich schopnost 

vytvářet a udržovat vztahy (Hames et al., 2013). Teorie citové vazby je důležitá pro 

pochopení etiologie a rozvoje depresivních syndromů v průběhu celého života. Jedinci s 

jistou citovou vazbou mají potřebnou sebedůvěru k volnému zkoumání svého prostředí. 

Naopak u nejistého vzorce citové vazby může dojít kvůli negativnímu znázornění sebe sama 

ke konfliktu v mezilidských vztazích a snižuje se dostupnost sociální podpory. Nejistý vzorec 

citové vazby tak může vyvolávat stres z navazování vztahů a tím se může vyvíjet deprese. 

Zkušenost z rané interakce s pečující osobou, případně rodiči, reprezentovaná celou řadou 

implicitních behaviorálních strategií, vzorců emocionálních reakcí a kognitivních schémat, 

má klíčový vliv na rozvoj sociálně úzkostného prožívání a chování v životě jedince (Holmes, 

1993). 
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Emoce úzkost je zaměřená na budoucí stav a pacienta nutí ke zvýšené ostražitosti. 

Nastává tehdy, když člověk předvídá ohrožení nebo nebezpečí, často velmi neurčité a obecné. 

U pacientů, kteří trpí chronickou bolestí, může být pravděpodobnější, že část z nich bude mít 

diagnostikovanou jednu nebo více úzkostných poruch. Úzkost způsobuje, že je pacient 

citlivější na bolest. Dále způsobuje také vyhýbání se strachu, tudíž vyhýbání se aktivitám, 

které u pacientů vyvolávají bolesti (Raudenská a Javůrková, 2011). 

M. W. Eysenck (1997) předložil čtyřfaktorovou kognitivně-behaviorální teorii úzkosti a 

strachu. Podle něho mají psychické stavy tyto čtyři dimenze: 1. jedincovo kognitivní 

hodnocení nebezpečnosti situace, 2. jedincův stupeň fyziologické vzrušivosti, 3. jedincovy 

tendence a akční chování, 4. jedincovo dosavadní poznání, kognice, které se opírají o 

dlouhodobou paměť. 

Dnešní doba je taková, že nás tlačí do vyřešení zdravotních potíží nejen co nejrychleji, 

ale také co nejpohodlněji, abychom se již „problémem“ nemuseli zabývat. Řada odborníků 

zastává názor, že je třeba bolest procítit, naslouchat jí, bojovat s ní, hněvat se na ní anebo si 

někdy ulevit ve formě pláče. Nechat vystoupit na povrch své emoce (Sarno, 2006). 

Někdy se zdravotní problém vyřeší, když úzkost opadne, protože opadnou i chemické 

pochody v těle. Člověk se uvolní a bolest tělo opustí. Není to jen regulování bolesti, někteří 

lidé skončí opravdu úplně bez bolesti (Mareš, 2002). 

2.1.9 Komorbidita s psychiatrickými onemocněními 

 

Pacienti trpící bolestí mohou současně trpět psychiatrickým onemocněním. 50 % 

pacientů, kteří trpí depresí, udávají somatické potíže a nejméně v 60 % se jedná o bolestivé 

stavy (Clark a Treisman, 2011). Psychiatrická onemocnění jsou často reaktivním stavem na 

komplexní biopsychosociální problematiku bolesti. Pacient je kvůli bolesti omezen v aktivitě 

jak pracovní, tak sociální. Tento stav vede emočně k iracionálnímu vyhodnocení nemoci a 

bolesti. Pacient má tendenci k negativnímu sebepojetí, negativnímu pohledu na svět a na 

budoucnost. To vede k pocitům beznaděje, bezmoci a ke zhoršení příznaků. 

U pacientů s chronickou bolestí je komorbidita deprese, úzkostných poruch a 

fobických poruch vysoká (Raudenská a Javůrková, 2003a). Za zhoršením prognózy deprese 

může být bolest, a naopak deprese a úzkost zhoršují prožívání bolesti (Dávila et al., 2018). 
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Deprese se vyskytuje u 19–54 % pacientů s chronickou bolestí jako důsledek dlouhodobé 

frustrace bolestí (Geisser et al., 2000). Vznik deprese u pacientů trpící bolestí je projevem 

osobnosti, které se vyvíjela pod tlakem konfliktu, viny a vzteku. Podle Rudy et al. (1988) se 

stává pacient depresivním postupně. Záleží na vztahu chronické bolesti a deprese. Když se 

snižuje aktivita v důsledku bolesti, pacient nezvládne chodit do práce, aktivně využívat svůj 

čas, nedojde nakoupit, nevyjde do schodů atd. Somatické symptomy deprese a somatické 

symptomy chronické bolesti se často překrývají. Kvůli tomu byly specifikovány pro pacienty 

s chronickou bolestí například v Beckově škále deprese (1999) alternativní somatické 

symptomy deprese: depresivní vzhled, sociální izolace, polehávání, posedávání, anhedonie, 

neschopnost těšit se z aktivit a snížená reaktivita na příjemné události (Wilson et al., 2001).  

Kritéria fobických úzkostných poruch, zejména specifických fobií, splňuje 17–30 % 

pacientů s chronickou bolestí (Frombach et al., 1999). Mezi typické fobie řadíme obecný 

strach z bolesti (algofobie, odynofobie), strach z pohybu (kinezifobie) a strach z krve a 

eventuelně hrozící operace. Strach z bolesti má mnohem větší intenzitu než bolest samotná. 

Když se pacient setká s obávanou situací nebo činností, může to u něho vyvolat paniku. Vyšší 

úroveň úzkosti potom může ovlivňovat intenzitu bolesti a bolestivé chování (Raudenská, 

2003). 

Obecně je známo, že bolest a deprese na sebe navzájem působí nepříznivě. Bolest zhoršuje 

depresi a deprese zhoršuje prožívání bolesti (Greden, 2003). 

Některé mechanismy vzniku mají bolest a deprese společné, například ty, které úzce 

souvisí se serotoninem a noradrenalinem. Toho se dá využít k léčbě obou poruch současně. 

Lékem první volby jsou antidepresiva. 
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2.2 POPÁLENINOVÉ TRAUMA 

2.2.1 Úvod 

 

Popáleniny jsou stresujícím a komplikovaným poraněním. Popáleninové trauma patří 

k nejzávažnějším poraněním, se kterými se může člověk setkat. Popáleninový úraz má 

dynamický vývoj, vyvolává v organismu patologickou reakci a vede k rozvoji patologického 

šoku. Léčba je velice bolestivá, dlouhodobá a finančně náročná. Způsobuje psychickou zátěž 

nejen pro postiženého, ale i pro jeho okolí. Následky jsou mnohdy doživotní. 

Důležitým objevem byla kniha “De Combustionibus” autora a lékaře Wilhelma Fabricia, ve 

které byla poprvé uvedena klasifikace popálenin do tří stupňů. I. Gradus levis, II. Gradus 

mediocris, III. Gradus insignis (Fabricius, 1787). Je zde uvedeno, že je důležitá i hloubka 

postižení, která je závislá na výšce teploty, době působení termické noxy, stavu pacienta a 

jeho věku. 

Nejrizikovější a nejčastější skupina, která je vystavěna popáleninám, jsou děti do 3 

let, které se nejčastěji opaří. Na popáleniny je v České republice léčeno v průměru 1 % 

obyvatel ročně. Další rizikovou skupinou jsou občané nad 60 let. To souvisí se zhoršenou 

mobilitou, ztíženou koordinací pohybů, zhoršeným viděním a také sníženou schopností 

předvídat a rychle reagovat na ohrožující situaci (Tymonová, 2002). 

 

2.2.2 Historie popálenin 

Mezi nejstarší a nejsložitější úrazy, které postihovaly lidstvo, patří popáleninové 

trauma. Nejvýznamnější poznatek přichází ve středověku, kdy se k léčbě popálených ploch 

začala používat studená voda. V roce 1957 M. Algöwer (imunolog z Pratteln ve Švýcarsku) 

označil za hlavní příčinu všech kritických zvratů tzv. burn toxin, to poukazuje na to, že 

popáleninové trauma se projevuje systémovou odpovědí (systemic inflammatory response 

syndrome – SIRS = syndrom systémové zánětové odpovědi) a výraznou imunodeficiencí. V 

roce 1952 Evans z Richmondu vytvořil k výpočtu náhrady tekutin vztah založený na 
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hmotnosti pacienta a rozsahu postižení. První klasifikace přišla v roce 1607 od Wilhelma 

Fibricia. Důležité bylo poznání, že léčba závisí na hloubce poranění, a že mimo výši teploty 

rozhoduje i doba působení termické noxy, stav pacienta a hlavně věk. Také se zjistilo, že čím 

bolestivější je zranění, tím se lépe zhojí bez jizvení za předpokladu dobré péče (Königová, 

1999). V roce 1953 bylo díky Františku Burianovi v Česku založeno první popáleninové 

centrum a od roku 1991 má toto centrum statut kliniky (3. lékařská fakulta Univerzity 

Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady) (Königová, 2010). 

 

2.2.3 Patofyziologie 

 

Lidská kůže je bariéra mezi vnitřním prostředím organismu a zevním okolím. 

Poškození kožního krytu je úraz charakterizovaný velkou bolestí. Kůže obsahuje totiž nejvíce 

volných nervových zakončení – chemoreceptorů zprostředkujících čití bolesti. Teplo, které 

dopadá na lidské tělo, přechází nejdříve přes vrchní část kůže, poté se dostává do hlubších 

vrstev kůže. U popálenin se hlavně zaměřujeme na množství přenesené tepelné energie na 

živou tkáň. K tomu, aby vzniklo popálení, musí energie překročit hraniční mez, která je dána 

pevností a funkčností makromolekul živého organismu. Důležitou roli hraje i časový 

faktor.  Při teplotě nad 45 °C je vyvolávána postupná smrt buněk, teplota nad 60 °C vyvolává 

smrt téměř okamžitě. Vše je závislé na čase. Čím déle vysoká teplota působí, tím hlubší 

struktury jsou postiženy (Konigová et al., 2010). Teplo je také rozvedeno do okolních tkání 

a způsobuje zánětlivé poranění. Takovýto zánět se projevuje zvýšenou kapilární propustností 

a ztrátou tekutin z intravaskulárního prostoru. Časné chlazení může zmenšit míru místní 

zánětlivé reakce. Klinický dopad zánětu se rozvíjí několik hodin a je v přímém vztahu k 

celkovému objemu zasažené tkáně. Vyjadřuje se v procentech popálení z celkového 

tělesného povrchu (% Total Body Surface Area Burned – TBSAB = celková plocha 

popálenin na povrchu těla). Popálenina nad 25 % tělesného povrchu může způsobit život 

ohrožující systémový zánět (SIRS). Většina povrchových popálenin způsobuje pouze erytém 

bez účinku na propustnost kapilár (Hrdličková, 2014). 
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2.2.4 Prevence popáleninového úrazu 

 

Prevence je nejdůležitější opatření, jak se chránit před, tak bolestivým a 

komplikovaným úrazem. Důležitá je výchova veřejnosti, jak úrazům předcházet. Dochází 

k značnému pokroku ve snižování počtu úmrtí způsobených popáleninami právě díky 

kombinaci prevence a zlepšení péče o osoby postižené popáleninami (WHO, 2018). Aby se 

stal úraz popálením, stačí jen chvilka nepozornosti nebo podcenění rizika, proto při každé 

manipulaci s ohněm, horkou vodou, horkými předměty nebo chemikáliemi je důležité dbát 

zvýšené opatrnosti. Jak už jsem zmiňovala v předchozím odstavci, nejrizikovější skupina 

jsou děti do tří let věku (Königová, 2010) 

 

 

2.2.5 Klasifikace popálenin 

 

Popáleniny můžeme klasifikovat dle mnohých kritérií. Nejčastěji popáleniny 

klasifikujeme podle mechanismu úrazu, rozsahu popálenin, stupně popálení (Brychta, Franců 

et al., 2007). Podle mechanismu úrazu rozdělujeme popáleniny termické – kontaktní, 

elektrické, radiační a chemické postižení. Rozsah vyjadřujeme procenty celkového tělesného 

povrchu. Palmární plocha ruky představuje přibližně 1 % celkového tělesného povrchu. Pro 

stanovení rozsahu můžeme také využít tzv. Pravidlo devíti, to znamená, že tělesný povrch je 

rozdělen na oblasti, které zaujímají 9 % celkového povrchu těla nebo násobek devíti (hlava 

+ krk = 9 %, přední plocha trupu = 18 %, zadní plocha trupu 18 %, jedna horní končetina = 

9 %, dolní končetina = 18 % a genitál 1 %). Dále můžeme vycházet z Lundovy a Browderovy 

tabulky, která je přizpůsobena různým věkovým kategoriím. Podle hloubky dělíme na 

popáleniny I. stupně, které jsou charakterizovány zarudnutím neboli erytémem. U popálenin 

II. stupně dochází k poškození epidermis a části dermis. U III. stupně popálenin je kůže 

devitalizovaná v celé tloušťce a vzniká nekróza.  
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2.2.6 Popáleninové trauma 

 

Z předchozího odstavce vyplývá, že popáleninové trauma vzniká dostatečně 

dlouhým, přímým nebo nepřímým působením tepelné energie nebo též elektrické energie 

radiace nebo působením některých chemických látek. Závažnost popáleninového traumatu 

určují hlavně tyto faktory (Königová, 1999): 

1. mechanismus úrazu, ev. přidružená poranění či polytrauma 

2. rozsah postižení 

3. věk postiženého 

4. hloubka postižení (povrchní X hluboké) 

5. lokalizace postižení 

6. anamnéza postiženého (choroby předchozí či probíhající) 

 

Závažnost traumatu určují základní terapeutický postup a ukazují i prognózu 

postiženého. Klinicky můžeme u poraněného pozorovat bolest na dotyk, zčervenání kůže, 

dále se objevují puchýře a při popálenině, která je větší než dlaň, může nastat šok. Obecně 

dochází k poklesu krevního tlaku, zrychlení srdeční frekvence v důsledku hypovolémie a 

akutní poplachové reakce. Zvyšuje se glykemie a postupně se rozvíjí generalizovaný edém, 

který se objevuje i ve tkáních nepopálených (American Burn Association, 2014; Brychta, 

2014). 

 

2.2.7 Popáleninová nemoc 

Popáleninovou nemoc můžeme rozdělit do tří časových úseků. První fáze je 

neodkladné období (1.–5. den), které je doprovázeno popáleninovým šokem, může vést k 

ireverzibilnímu rozvratu vnitřního prostředí a smrti pacienta. Charakteristické znaky jsou 

hypovolemie, vazodilatace, oběhová nestabilita, otok a bolest. Zahájeno je chlazení, infuzní 

terapie a analgetizace. Druhé je akutní období, které končí vytvořením úplného kožního 

krytu, tedy definitivní uzávěr zraněných ploch. Může trvat týdny, ale i měsíce. Důležitá je 

péče o popálené plochy. Také hrozí respirační intoxikace, prohloubení postižené plochy a 

multiorgánové selhání. Třetí fáze je pak rehabilitační a rekonstrukční. Tato fáze trvá několik 
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měsíců, někdy i roky. Pacient musí dodržovat zvýšenou hygienu kůže a promašťování. Je 

důležitá psychologická podpora a příprava na život za jiných podmínek (Brychta 2014; 

Sheridan, 2012; Ševčík 2014).  

 

 

2.2.8 Popáleninový šok  

 

Začíná v okamžiku úrazu a trvá asi do 3. až 5. dne od zranění. Jelikož k nástupu šoku 

dochází těsně po popálení, je důležitá okamžitá intenzivní péče. V tomto období pacientovi 

hrozí především hypovolemie a komplikace s ní související (Franců et al., 2011). Časný 

popáleninový šok vzniká z bolesti a přesunu tělních tekutin na popálené místo. Dochází k 

poplachové reakci organismu. Je velmi obtížné předvídat, u kterého pacienta a v jaké míře 

se šok rozvine (Bláha, 2010; Seidlová 2014). Důležité je zahájení léčby co nejdříve, 

protahování může zvýšit morbiditu a mortalitu nebo prodloužit hospitalizaci (Jandová, 

2011).  

 

 

2.2.9 Bolest u popáleninového úrazu 

 

Jako definici bolesti můžeme brát smyslový a emoční zážitek spojený se skutečným 

nebo potenciálním poškozením tkáně. Vždy se jedná o subjektivní vjem. Popáleniny patří k 

velmi bolestivým traumatům. U dospělých pacientů s popáleninami je bolest i nadále 

důvodem k obavám. Nedostatečné posouzení bolesti brání smysluplnému výzkumu a 

zabraňuje optimálnímu zvládnutí popáleninové bolesti. Vnímání bolesti souvisí především s 

hloubkou poranění, rozsahem a dobou od vzniku popáleninového traumatu. K nejvíce 

bolestivým se řadí popáleniny I. a II. stupně kvůli největšímu postižení nervových zakončení. 

Nejvíce bolestivé jsou popáleniny hlavně v první fázi, tedy těsně po popálení. Jelikož 

hodnocení bolesti je subjektivní, využíváme analogové či kategoriální stupnice. Hodnotíme 

škálami VAS (Visual analogue scale = vizuální analogová stupnice). Kategoriální stupnicí 
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pacient vyjadřuje sílu a druh bolesti pomocí číselné stupnice: 0 = žádná bolest, 1 = lehká 

bolest, 2 = obtížná bolest, 3 = rušivá bolest, 4 = strašná bolest, 5 = mučivá bolest. Analogová 

stupnice (VAS) v podobě pravítka je dělená po 1 cm od 0 do 10, kdy 0 = vůbec žádná bolest 

a hodnota 10 = nejsilnější představitelná bolest. 

 

 

2.2.10 První pomoc u popálenin 

 

Důležitá je správně poskytnutá první pomoc, která může nemocnému zmírnit hloubku 

popálení, délku rekonvalescence a také míru trvalých následků. Prvně by mělo dojít k 

technické pomoci, tj. uhašení hořícího oděvu, odpojení od elektrického proudu, vyproštění 

pacienta z hořícího prostředí. U popálenin I. stupně je nejdůležitějším úkonem chladit 

popálené místo, abychom zamezili šíření tepla v tkáni, a tím zvětšení místa poškození. 

Lokálně je nejlepší používat co nejčistší tekoucí vodu do doby, než pocítíme úlevu od bolesti. 

U závažnějších popálenin voláme ZZS, zraněného položíme a přikládáme studené obklady. 

Plochy sterilně pokryjeme pomocí obvazů, popáleninových roušek, nepřilnavých obvazů a 

čisté tkaniny. Nikdy nechladíme ledem přiloženým přímo na postižené místo. Nemažeme 

místo tukem, tuk v tkáni teplo ještě více udrží. Puchýře nepropichujeme, jelikož brání vstupu 

infekce do rány. (American Burn Association, 2014). Cílem je zamezit prohloubení 

popáleninového šoku.   

 

 

2.2.11 Léčba popálenin 

 

Rozsáhlé popáleniny jsou spojené s bolestivou, dlouhou a náročnou léčbou 

doprovázenou vysokou mortalitou a trvalými následky. Musí být neprodleně poskytnuta 

úleva od bolesti a strachu. Jako prevence prohloubení poplachové reakce se používají 

analgetika, opiáty a sedativa (Clinical Practice Guidelines, 2013). Dále je nezbytně nutné 

ošetření okolí popálených ploch a dezinfekce okolí kůže, ke které se používá Betadine mýdlo 
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nebo roztok. Poté přiložíme speciální obvaz (Königová, 2010). Důležité je také zajistit 

objemovou náhradu, udržet iontovou rovnováhu, systémový a onkotický tlak. Mezi další 

intervence patří primární ošetření, které zahrnuje: vstupní ošetření, zajištění kvalitního 

žilního vstupu, zavedení močového katétru a nasogastrické sondy, zajištění dýchacích cest, 

dezinfekci popálených ploch, sterilní krytí ploch a eventuálně chlazení (Seidlová, 2014). K 

dosažení optimálního vzhledu jizvy je používána metoda trvalého mírného pružného tlaku, 

kterého je dosahováno aplikací elastických trikotů. Ty jsou šity na míru protetickým 

pracovištěm. Konečný výsledek rehabilitace však závisí na dobré spolupráci s pacientem 

samotným, protože na něm záleží, nakolik ukázněně bude rehabilitovat a nosit doporučenou 

tlakovou pomůcku. Zdravotnický personál musí postižené plochy ošetřovat za aseptických 

podmínek. Indikací k převazu je ordinace lékaře, prosakování obvazu nebo známky infekce. 

Významnější výkony jsou prováděny s využitím celkové anestezie nebo alespoň v analgezii 

(Bláha, 2010). Fakultní nemocnice Hradec Králové doporučuje provádět toaletu popálených 

ploch roztokem Betadine nebo přípravkem Dermacyn Wound Care. Výhodou Dermacynu je 

jeho fyzikální účinek na všechny typy agens (bakterie, viry i plísně). Znamená to, že 

nezpůsobuje vznik rezistence a nealergizuje. Navíc je bezbarvý a při aplikaci nepůsobí 

bolesti. 

 

 

2.2.12 Ošetřovatelská péče o popáleného pacienta 

 

Nedílnou částí vedle profesionálního chirurgického výkonu a výběru nejúčinnější 

léčby je i nezastupitelná ošetřovatelská péče zaměřená na uspokojování všech potřeb 

pacienta. U kvalitní ošetřovatelské péče se zabýváme péčí o prostředí pacienta, péčí o lůžko, 

celkovou osobní hygienu pacienta, zabezpečení čistoty osobního a ložního prádla, 

polohování pacienta, prevenci dekubitů, prevenci nozokomiálních nákaz, péčí o stravu, 

krmení a hydrataci, při otevřené léčbě zabezpečení dostatku tepla, péčí o pravidelné 

vyprazdňování a péčí o nerušený spánek (Morovicsová, 2009).  Sestra vede záznamy o stavu 

pacienta, fyziologických funkcích a sleduje celkový stav. Do celkové ošetřovatelské péče 

patří i péče o popálené plochy, kdy sestra kontroluje popálenou ránu a okolí i její změny, 
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prosaky, těsnost obvazů a polohování. Sestra by měla mimo jiné dbát i na komunikaci s 

pacientem a sledovat celkový psychický stav. U pacientů můžeme využívat i prvky bazální 

stimulace (Lehečková a Lisová, 2011). Sesterská péče zahrnuje po stabilizaci pacienta 

tlumení bolesti, sledování jejího charakteru a intenzity. Sestra také sleduje projevy jakýchkoli 

infekcí. Nejvíce volenou polohou u popáleného pacienta je Fowlerova poloha, kdy se 

maximalizují pohyby hrudníku a tím se zlepšuje dýchání. Je nezbytná antidekubitní péče. 

Důležité je dobře zvolené lůžko, které usnadní polohování. Jedním z typů lůžka může být 

takzvané vzdušné lůžko, které má antidekubitní a antibakteriální funkci. Zajišťuje suché 

prostředí a tím pádem brání rozvoji infekce. Aby zabránilo ztrátám tepla a energie, reguluje 

teplotu podle potřeb pacienta (Píblová, 2008). Mimo jiné se v rámci ošetřovatelské péče 

provádí také laboratorní vyšetření. Mezi důležité u popálených pacientů patří odběr arteriální 

krve ASTRUP a sledování hodnot karboxyhemoglobinu, které upozorňují na přítomnost 

oxidu uhelnatého. Dále je také důležitý krevní obraz, kdy sledujeme snížení hemoglobinu v 

důsledku hemolýzy a často se objeví leukocytóza, která poukáže na rozvoj zánětlivé reakce 

či sepse. Hyponatremii a hyperkalemii (přestup tekutin) objeví hodnoty iontů a elektrolytů. 

Pokud došlo k poškození svalů, budou zvýšeny hodnoty myoglobinu a kreatinkynázy. Pokud 

je myoglobin přítomný v moči, může dojít k tubulární nekróze (Lehečková, 2011). 

 

 

 

2.2.13 Psychologická péče 

 

Nedílnou součástí ošetřování popáleného pacienta je psychologická péče. Na rozdíl 

od jiných traumat je popáleninové specifické tím, že si pacient v mnoha případech pamatuje, 

jak k popáleninám přišel. Vzpomínky na se mu vrací ve formě posttraumatických flashbacků, 

které většinou bývají doprovázeny silnými úzkostmi. Proto je psychologická práce velmi 

obtížná a dlouhodobá. Psychologický přístup se zaměřuje na budování důvěry ve svou 

identitu, sílu a zdroje osobní kompetence. Důraz je kladen na zakotvení v realitě pomocí 

kvalitních vztahů a dobrého pracovního uplatnění. Pomocí kognitivně behaviorální terapie 

může probíhat nácvik konkrétních sociálních situací. Důležitá je spolupráce s rodinou a 
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blízkými pacienta (Adams et al., 1999; Mauer 2009). Tím v následujícím odstavci navazuji i 

na vztah citové vazby. 

 

2.2.14 Nejistá citová vazba spojena se zvýšenými psychologickými příznaky při 

časné adaptaci na těžké popálení 

 

Výzkum zotavení po popáleninovém zranění ukázal souvislost mezi 

psychopatologickými symptomy, včetně traumatického stresu, úzkosti, deprese a úzkosti a 

horšími psychosociálními a fyzickými následky. Závažnost psychologických symptomů ne 

vždy koreluje s popáleninovým poraněním a symptomy mohou přetrvávat u některých 

pacientů po dlouhou dobu, což vede k nutnosti včasného screeningu u pacientů s 

popáleninami na psychickou zranitelnost. Jedním z možných faktorů ovlivňujících zotavení 

s psychologickým dopadem zranění popálení je citová vazba u dospělých, konkrétně 

bezpečná a nejistá citová vazba. To popisuje, jak jednotlivec organizuje svou stresovou 

regulaci. Tento výzkum naznačuje, že styl citové vazby může hrát důležitou roli v 

psychosociálním zotavení z těžkého popáleninového zranění. Výzkum psychosociálního 

přizpůsobení po těžkém popáleninovém zranění ukazuje, že časně po zranění jsou příznaky 

deprese, úzkosti, stresu a traumatu spojeny s pozdějším psychosociálním poškozením, 

sníženou kvalitou života a opožděným fyzickým zotavením (Fauerbach et al., 2005).  

Psychologické faktory a faktory související s popáleninami a léčbou se vzájemně 

ovlivňují a určují výsledky úpravy/zotavení (Gilboa, 2001). Psychosociální faktory přispívají 

k opožděné rekonvalescenci několika možnými cestami, včetně špatného dodržování léčby 

a opožděného propuštění z nemocnice (Wisely et al., 2010). Mason et al. (2010) zjistili, že 

pacienti se závažnými příznaky úzkosti se během dvou let neustále zhoršovali; zatímco u 

pacientů s mírnou nebo nízkou tísní se příznaky traumatické stresové poruchy (PTSD) ve 

12měsíční studii pacientů s popáleninami mírně zlepšili. Bylo zjištěno, že vyšší psychická 

tíseň měřená během počáteční hospitalizace byla spojena s fyzickým i psychosociálním 

poškozením při měření po 6 a 12 měsících po úrazu. Naopak odolnost, definovaná jako 

schopnost „psychosociálního comebacku za nepříznivého stavu“ (Kadner, 1999), byla 

označena jako životně důležitá pozitivní schopnost ovlivňující zotavení z těžkého 
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popáleninového zranění (Kornhaber, 2016). Možným faktorem ovlivňujícím časnou úzkost 

a psychopatologii a podporou nebo potlačením odolnosti při traumatickém zranění, jako je 

těžké popálení, je styl citové vazby. Modely citové vazby pro dospělé nastiňují vývojový 

průběh upevňovacích vzorů, které se interaktivně učí s upevňovacími postavami, jako jsou 

rodiče, a vytvářejí strategie sebeochrany pro regulaci stresu a zvládání stresujících životních 

událostí (Hesse, 2008). Studie představuje průřezovou kvantitativní analýzu časného 

přizpůsobení s popáleninami. Hypotéza navrhovala, že by existoval inverzní vztah mezi 

bezpečným stylem citové vazby dospělých a psychopatologií po těžkém popáleninovém 

zranění, což naznačuje potenciální ochranný vztah mezi bezpečnou citovou vazbou a 

zvládáním traumatu.  

Studie může rovněž pomoci lékařům a případně rodinám a pečovatelům najít 

způsoby, jak podpořit adaptivnější zvládání a pohodlnější zotavovací cestu a najít způsoby, 

jak se vypořádat se stylem jednotlivce a optimalizovat jej. Studie také zjistila, že vyšší věk 

odpovídá horší fyzické funkci a zhoršení vitality a emocionální role (Edgar et al., 2013). 

 

2.2.15 Psychologické aspekty po těžkém popáleninovém zranění 

 

Popáleninové trauma vystavuje pacienty extrémním fyziologickým a 

psychologickým stresorům. Nese riziko rozvoje psychosociální a psychopatologické 

odpovědi, jako jsou deprese a úzkost. Popáleniny vedou často ke změnám fyzického vzhledu, 

poruchy pohybu a omezení v činnostech, která následně vyvolávají problémy v oblasti 

sociálního fungování (Loey et al., 2003). V posledních dvou desetiletích roste počet 

výzkumů kvality života po popáleninovém zranění, zejména v souvislosti s depresí a úzkostí 

(Fauerbach et al., 2005; Fauerbach et al., 2007; Loey et al., 2003; Ptáček et al., 2002; 

Tedstone a Tarrier, 1997; Thombs et al., 2006). Ptáček et al. (2002) zjistil 6.6 % prevalenci 

závažných depresivních symptomů 10. den po zranění, zatímco po 1 měsíci to bylo 12.5 %. 

Tedstone et al. (1997) zase zjistil, že prevalence klinicky významných depresivních 

symptomů 2 týdny po popálení byla 2.2 % a po 3 měsících 13.3 %. 
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Psychologický výzkum u pacientů s popáleninami se více zaměřuje na posouzení 

jejich stavu a vnímání života po určité době (např. 6 a 12 měsíců), spíše než v akutní fázi 

léčby (; Baur et al., 1998; Loey et al., 2003; Ptáček et al., 2002). Během akutní léčby 

popálenin se u pacientů mohou objevit příznaky akutní stresové poruchy, posttraumatické 

stresové poruchy nebo deprese (Davydow et al., 2009). Hojení popáleninových ran může 

způsobovat svědění, které může přispívat k problémům jako jsou poruchy spánku, úzkost 

nebo deprese (Low et al., 2012; Mayer et al., 2012). K rozvoji psychiatrického onemocnění 

může také přispívat vysoká míra stresu a úzkosti během hospitalizace. Akutní stresová 

porucha a přítomnost vyhýbavých symptomů během akutní fáze zotavení je predikcí pro 

chronické posttraumatické poruchy u pacientů s popáleninami (Low et al., 2012).  

Dalším psychologickým faktorem ovlivňujícím prožitek úzkosti a psychologické 

přizpůsobení se traumatu, jako je těžké popáleninové zranění, je styl vazby. Způsob citové 

vazby poskytuje jedinci určitý pocit bezpečí. Očekávání a reakce na mezilidské situace 

naučené v raných vztazích (u rodičů) poskytují šablonu pro pozdější vzorce chování 

(Ainsworth et al., 1978; Kidd et al., 2011). Doposud se výzkum citové vazby pro dospělé 

zaměřoval především na subjektivní popis úzkosti. Výzkum ukazuje, že nejistá vazba je 

spojena s vyšší přítomností psychopatologických symptomů po popáleninovém traumatu 

(Kretchy et al., 2019). Holt et al. (2019) zařadil do studie 104 pacientů s popáleninami během 

akutní fáze zotavení a uvádí, že nejistý styl vazby byl spojen se zvýšenými 

psychopatologickými příznaky deprese, úzkosti a stresu. Naopak jistá vazba může působit 

proti psychopatologii a souvisí s nižší úzkostí a lepší emocionální regulací. Nejistá vazba je 

také spojována s vyšší náchylností k užívání alkoholu, cigaret nebo drog jako prostředek 

regulace stresu a horšímu přístupu k léčbě (Holt et al., 2019; Maunder a Hunter, 2001). 

 

2.2.16 Implikace do ošetřovatelství 

 

Poznatky z výzkumu citové vazby hledají souvislosti mezi prožíváním úzkosti, 

strachu z bolesti, deprese, intenzity bolesti a jistou nebo nejistou citovou vazbou u pacientů 

s popáleninovým traumatem. Teorie citové vazby má mimo jiné také využití v identifikaci 

rizikových faktorů u pacientů s bolestivými stavy. Správné pochopení vede k 
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individualizované cílené léčbě. V procesu léčby pacienta je velmi důležitá úloha edukace. Ve 

zdravotnických zařízeních vyhledává pacient pomoc, když potřebuje změnit svůj aktuální 

zdravotní stav k lepšímu a toto zlepšení udržet, pokud je to v silách medicíny a fyzických 

předpokladech pacienta. Začátkem cesty léčebného procesu je přesně stanovená diagnóza, 

také informace, jak může pacient sám přispět k léčbě a podpořit proces uzdravování. Tyto 

informace a podporu získává kvalitní a komplexní edukací ze strany zdravotnického 

personálu. Všichni mají společný cíl, což je zlepšení stavu nebo úplné uzdravení pacienta. K 

tomu je třeba určit odpovídající léčebný postup. Tento postup zahrnuje medikaci, operační 

výkon, krátkodobý nebo dlouhodobý pobyt v nemocničním zařízení, rehabilitaci, změnu 

životního stylu a životosprávy. Změny zasahují do pacientova života a mohou způsobovat 

celoživotní následky v oblasti sociální i psychické. Pacient si většinou na vznik popálenin 

pamatuje a vzpomínky u něj mohou vyvolat silné úzkosti. U popálenin může být následná 

péče někdy i obtížnější než první pomoc. I přes veškerou snahu a péči totiž hluboké 

popáleniny zanechávají na kůži jizvy. Proto je nutné, aby byla věnována dostatečná 

pozornost následné péči, a to převážně rehabilitacím. Ty spočívají v každodenním 

promazávání postižené kůže a jizev. Provádí se tlaková masáž, kdy se na přibližně 10 sekund 

stlačí poškozená plocha až do jejího zbělání. Velmi významná je role rehabilitace především 

během prvního roku po popálení, protože může zabránit rozvoji znetvoření nebo zkřivení 

poškozených tkání. Také tím sníží počet případných nápravných operací. Jako zdroj 

nepostradatelných informací se tedy stává kvalitní edukace, která je přínosná jak pro 

pacienta, tak pro jeho nejbližší okolí. U některých pacientů je snaha k pozitivním výsledkům 

společná. Někteří pacienti naopak jednají pasivně. V tomto případě pak následná léčba 

popálenin spočívá spíše v léčbě psychické stránky pacienta. U pacientů s popáleninami jsou 

časté psychické komorbidity, proto je zapotřebí, aby se na jejich léčbě kromě plastických 

chirurgů podíleli i psychologové nebo psychiatři. Dále bychom měli zjistit možné příčiny 

dosavadního nezájmu o vlastní zdraví. Zjistit, zda se jedná o nevědomost, nebo postoj, který 

vychází z rodinného prostředí. Dále se může jednat o nemožnost uvědomovat si svůj 

zdravotní stav z důvodu mentální retardace, následkem úrazu, z důvodu omezení intelektu, 

depresivních stavů, ztráty motivace k vlastnímu životu nebo stavu vyčerpání. Ošetřovatelský 

personál, který pacienta edukuje, by se měl snažit změnit pacientův přístup k sobě a k jeho 

léčbě. Měli bychom pacientovi zdůraznit, že pokud se rozhodne spolupracovat, povede to k 
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rychlejšímu uzdravení a odejmutí části zátěže, kterou s sebou onemocnění přináší. Změnou 

přístupu se dále můžou zlepšit i vztahy v rámci rodiny, finanční situace a sociální vztahy. 

Každý přístup ošetřovatelského personálu k pacientovi by měl být proto individuální. Je 

důležité pacienta přimět k pozitivnímu myšlení, pomoci mu pochopit závažnost jeho 

onemocnění a naučit jej žít s určitým omezením. Během těžkých chvil bychom měli být jak 

pro pacienta, tak pro jeho rodinu oporou. Aktivně naslouchat a sledovat, jak pacient reaguje 

na probírané téma. Měli bychom pacienta přivést na myšlenku výhodnosti spolupráce se 

zdravotnickým personálem. Poznatky z oblasti teorie vztahové vazby je možné využít v 

ošetřovatelství zejména pro lepší vztah pacienta a zdravotníků. Slouží nám také jako ukazatel 

pro včasnou intervenci. Pacientovi bychom měli umět poskytnout emoční podporu, aby 

dokázal projevit své emoce a strach. Brát vážně všechny pacientovy obavy i strach a 

adekvátně na ně reagovat, což je jedna z klíčových kompetencí sestry pro péči. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

3 PRAKTICKÁ ČAST 

 

3.1 Cíle a hypotézy 

 

3.1.1 Cíle 

 

• Porovnat strach z bolesti u pacientů po popáleninovém traumatu se zdravými jedinci 

a najít prediktory bolesti. 

• Zhodnotit vztahy mezi intenzitou bolesti, strachem z bolesti a sociodemografickými 

proměnnými (věk, zaměstnanost, vzdělání, premorbidní intelekt) a klinickými parametry 

popáleninového traumatu (rozsah popálení, délka hospitalizace, lokalizace popálení, 

počet rekonstrukcí, farmaka-opioidy, psychiatrické komorbidity). 

• Zhodnotit vztahy mezi intenzitou bolesti, strachem z bolesti a citovou vazbou v 

multiregresi u pacientů a u zdravých jedinců. 

• Zhodnotit vztahy mezi intenzitou bolesti, strachem z bolesti a úzkostí / depresí u 

pacientů a u zdravých jedinců. 

• Zhodnotit vztahy mezi intenzitou bolesti, strachem z bolesti a vnímáním zdraví u 

pacientů a u zdravých jedinců. 

• Nalézt signifikantní prediktory intenzity a strachu bolesti u pacientů po 

popáleninovém traumatu. 
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3.1.2 Hypotézy 

 

Hypotéza č.1 

 Skupina pacientů se liší od zdravých v 

a) v sociodemografických proměnných (pohlaví, věk, počet let vzdělání, zda pracuje 

ano/ne, sociálním statusu) 

b) strachu z bolesti: FPQ-III HS, FPQ MB, FPQ VB, FPQ LV 

c) v míře attachmentové ECR úzkostnosti a ECR vyhýbavosti 

d) v četnosti jistý / nejistý attachment 

e) v typu 4 druhů attachmentu 

f) v bondingu PBI péče matka, PBI kontrola matka 

g) v bondingu péče otec, PBI kontrola otec 

h) v četnosti optimální / neoptimální bonding matka, optimální / neoptimální bonding otec 

i) v subjektivním vnímáním zdraví ZDR 

j) v afektivních proměnných: deprese BDI-II, úzkost BAI, GAD 7 

 

Hypotéza č.2 

 Pacienti s jistým a nejistým attachmentem se liší v  

a) v sociodemografických proměnných proměnných (pohlaví, věk, počet let vzdělání, 

zda pracuje ano/ne, sociálním statusu) 

b) klinických proměnných (rozsah popálení TSBA%, délka hospitalizace, pracovní 

úraz, hlava + krk+ paže A/N) 

c) bolest VAS intenzita, VAS nepříjemnost, FPQ-III HS, FPQ MB, VB a LV 

d) v míře attachmentové ECR úzkostnosti a ECR vyhýbavosti 

e) v četnosti optimální / neoptimální bonding matka, optimální / neoptimální bonding 

otec 

f) v bondingu PBI péče matka, PBI kontrola matka 

g) v bondingu péče otec, PBI kontrola otec 

h) afektivní proměnné: deprese BDI-II, úzkost BAI, GAD 7, psychiatrické komorbidity 

dle M.I.N.I. ano/ne 

i) subjektivní vnímání zdraví 
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Hypotéza č.3 

Zdravá skupina s jistým a nejistým attachmentem se liší v  

a) v sociodemografických proměnných proměnných (pohlaví, věk, počet let 

vzdělání, zda pracuje ano/ne, sociálním statusu) 

b) bolesti: FPQ-III HS, FPQ MB, VB a LV 

c) v míře attachmentové ECR úzkostnosti a ECR vyhýbavosti 

d) v četnosti optimální / neoptimální bonding matka, optimální / neoptimální 

bonding otec 

e) v bondingu PBI péče matka, PBI kontrola matka 

f) v bondingu péče otec, PBI kontrola otec 

g) afektivní proměnné: deprese BDI-II, úzkost BAI  

h) Subjektivní vnímání zdraví ZDR 

 

Hypotéza č.4 

 Koreluje u pacientů VAS intenzita, VAS nepříjemnosti, strach z bolesti FPQ-HS, 

FPQ-MB, FPQ-VB, FPQ-LV, deprese BDI-II, BAI, GAD 7, subjektivní vnímání zdraví ZDR 

s ECR úzkostností, ECR vyhýbavostí, PBI kontrola matka, PBI Kontrola otec, PBI Péče 

matka, PBI Péče otec 

 

Hypotéza č.5 

 Koreluje u zdravých strach z bolesti FPQ-HS, FPQ-MB, FPQ-VB, FPQ-LV, deprese 

BDI-II, BAI, subjektivní vnímání zdraví ZDR s ECR úzkostností, ECR vyhýbavostí, PBI 

kontrola matka, PBI Kontrola otec, PBI Péče matka, PBI péče otec 

 

 

 

Hypotéza č.6 

 Depresi (BDI-II) ve skupině pacientů predikují 

a) sociodemografické proměnné (pohlaví, věk, počet let vzdělání, zda pracuje ano/ne, 

sociálním statusu) 
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b) klinické proměnné popálenin (rozsah popálení TSBA%, délka hospitalizace, 

pracovní úraz, hlava + krk + paže A/N), VAS intenzita bolesti, VAS nepříjemnost 

bolesti 

c) afektivní proměnné: deprese BDI-II, úzkost BAI, GAD 7, psychiatrické komorbidity 

dle M.I.N.I. ano/ne 

d) optimální / neoptimální bonding matka, optimální / neoptimální bonding otec 

e) jistý / nejistý attachment 

f) 4 druhy attachmentu 

 

Hypotéza č.7 

 Úzkost (výše úzkosti je operacionalizovaná jako součet BAI + GAD 7) u pacientů 

predikují 

a) sociodemografické proměnné (pohlaví, věk, počet let vzdělání, zda pracuje ano/ne, 

sociálním statusu) 

b) klinické proměnné popálenin (rozsah popálení TSBA%, délka hospitalizace, 

pracovní úraz, hlava + krk + paže A/N), VAS intenzita bolesti, VAS nepříjemnost 

bolesti 

c) afektivní proměnné: BDI-II, strach z bolesti FPQ a psychiatrické komorbidity ano/ne 

d) optimální / neoptimální bonding matka, optimální / neoptimální bonding otec 

e) jistý / nejistý attachment 

f) 4 druhy attachmentu 

 

Hypotéza č.8 

 Psychiatrické komorbidity dle DSM-IV ve skupině pacientů predikují 

a) sociodemografické proměnné (pohlaví, věk, počet let vzdělání, zda pracuje ano/ne, 

sociálním statusu) 

b) klinické proměnné popálenin (rozsah popálení TSBA%, délka hospitalizace, 

pracovní úraz, hlava + krk + paže A/N), VAS intenzita bolesti, VAS nepříjemnost 

bolesti 

c) afektivní proměnné: BDI-II, úzkost BAI, úzkost GAD 7, strach z bolesti FPQ-HS 

d) optimální / neoptimální bonding matka, optimální / neoptimální bonding otec 
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e) jistý / nejistý attachment 

f) 4 druhy attachmentu 

 

 

Hypotéza č.9 

 Depresi ve skupině zdravých predikují 

a) sociodemografické proměnné (pohlaví, věk, počet let vzdělání, zda pracuje ano/ne, 

sociálním statusu) 

b) afektivní proměnné: úzkost BAI, úzkost GAD 7, strach z bolesti FPQ-HS 

c) optimální / neoptimální bonding matka, optimální / neoptimální bonding otec 

d) jistý / nejistý attachment 

e) 4 druhy attachmentu 

Hypotéza č.10 

 Úzkost (BAI) u zdravých predikují 

a) sociodemografické proměnné (pohlaví, věk, počet let vzdělání, zda pracuje ano/ne, 

sociálním statusu) 

b) afektivní proměnné: BDI, strach z bolesti FPQ-HS 

c) optimální / neoptimální bonding matka, optimální / neoptimální bonding otec 

d) jistý / nejistý attachment 

e) 4 druhy attachmentu 
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3.2 Metodika 

 

Sběr dat pro tuto bakalářskou práci probíhal na Klinice popáleninové medicíny 3.LF 

a ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady v Praze. Jedná se o průřezovou studii, do které 

byli zařazeni všichni pacienti, kteří splňovali inkluzivní kritéria popáleninového traumatu, 

věk vyšší než 18 let, schopnost porozumět sebepercepčním dotazníkům, exkluzivními kritérii 

byly jiný než český jazyk, neschopnost psát. Zkoumaný vzorek tvoří celkem 204 

respondentů. Z toho 102 pacientů po popáleninovém traumatu s vyšším procentem plochy 

popálení než 30 %, které doporučil k vyšetření lékař, kteří byli vyšetřeni pomocí dotazníků 

těsně před propuštěním z Kliniky popáleninové medicíny 3.LF a FNKV a 102 zdravých 

kontrol. Pacienti byli vyšetřeni v rámci klinicko-psychologického vyšetření od 1/2017 do 

3/2020. Všichni respondenti podepsali informovaný souhlas. Dotazníky se zaměřily na 

zjištění subjektivní intenzity / nepříjemnosti bolesti (VAS), na strach z bolesti (FPQ-II-CZ), 

depresi a úzkost (BDI-II, BAI, GAD7), na hodnocení citové vazby (PBI, ECR) a vnímání 

zdraví (ZDR/DŽS). Pro zdravé dobrovolníky platila exkluzivní kritéria psychiatrické či 

neurologické komorbidity, abúzus alkoholu v anamnéze, poté byli vypárováni dle věku, 

vzdělání a pohlaví. Výzkum byl schválen Etickou komisí EK FNKV. Data byla 

anonymizována, vytříděna a vložena do datového listu. 

 

3.2.1 Analýza dat 

 

K popisu veličin byla použita popisná statistika (průměr, směrodatná odchylka, 

medián, absolutní a relativní četnosti). Pro analýzu spolehlivosti dotazníkových škál byl 

použit Cronbachův alfa koeficient. Srovnání mezi skupinami pro diskrétní veličiny bylo 

provedeno chí-kvadrát testem, v případě malých očekávaných četností Fisherovým 

testem.  Pro spojité veličiny jsme použili t-test v případě normálně rozložených veličin, jinak 

byl použit Wilcoxonův dvouvýběrový test. Vztah mezi spojitými veličinami byl měřen 



46 
 

Spearmanovým korelačním koeficientem. K predikci spojitých veličin jsme použili 

krokovou mnohočetnou lineární regresi.  Predikce diskrétních veličin byla provedena pomocí 

krokové logistické regrese. Výsledné modely byly odhadnuty pouze pro statisticky 

významné prediktory. Všechny užité testy byly dvoustranné a hladina významnosti menší 

než 5 % byla považována za statisticky významnou. K výpočtu effect size byl použit effect 

size kalkulátor, který je dostupný na stránkách  

https://www.psychometrica.de/effect_size.html#transform. 

K výpočtům byl použit statistický program JMP® 15.2.0, 2019 SAS Institute Inc.  

 

 

3.2.2 Dotazníky použité v této práci 

 

• AMNESTICKÉ ÚDAJE 

 

Obsahuje demografické a klinické proměnné, jako: pohlaví, věk, dosažené vzdělání, 

zaměstnání, sociální status, místo bolesti spojené s popáleninou, intenzita bolesti, 

nepříjemnost bolesti. Proměnné klinické byly zjišťovány ze zdravotnické dokumentace, 

lokalizace TBSA v % provedl lékař. Všichni pacienti užívali analgetika. 

 

 

 

 

● EXPERIENCES IN CLOSE RELATIONSHIPS: MĚŘENÍ VAZBY VYCHÁZEJÍCÍ Z 

DOTAZNÍKU ECR 

 

Metoda ECR byla Brennanovou, Clarkovou a Shaverem publikována v anglickém 

jazyce v roce 1998. V různých modifikacích se stala jedním z nejrozšířenějších 

sebeposuzovacích nástrojů ke zjišťování typů vazby v dospělosti. Vychází z analýzy položek 

60 subškál 14 sebeposuzovacích metod měřících různé konstrukty související s vazbovým 

chováním. Ve finální verzi byly identifikovány dva dominantní faktory, které koncepčně 

odpovídají konstruktům vazbové úzkostnosti a vazbové vyhýbavosti, přičemž každý z nich 

je sycen 18 položkami, tj. celkem má škála ECR 36 položek (Brennan, Clark, & Shaver, 
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1998). Položky jsou jednotlivě hodnoceny na sedmistupňové škále Likertova typu (1 = 

rozhodně nesouhlasím, 2 = nesouhlasím, 3 = spíše nesouhlasím, 4 = nevím, 5 = spíše 

souhlasím, 6 = souhlasím, 7 = rozhodně souhlasím). Liché položky měří vyhýbavost a sudé 

položky úzkostnost. Na základě kombinace úzkostnosti a vyhýbavosti byly pacienti rozděleni 

do 4 skupin attachmentu; dismissive, preoccupied, fearful-avoidant. Všichni pacienti mimo 

secure (jistý attachment) byli označeni jako nejistá vazba pro další zpracování. 

 

• PBI – PARENTAL BONDING INSTRUMENT 

 

Parental Bonding Instrument (PBI; Čikošová a Preiss, 2011) je českou adaptací 

dotazníku autorů G. Parkera, H. Tuplinga a L. B. Browna (1979). Tento dotazník je zaměřen 

na posouzení rodičovské vazby vnímané během prvních 16 let života a vychází z toho, že 

citové vazby v rodině jsou vysoce významné pro následný vývoj. Dotazník je určen pro 

dospělé. Obsahuje 25 položek, kde jsou ve 4stupňové škále hodnoceni rodiče, matka a otec 

zvlášť. Tato metoda má dvě subškály. Škála péče (míra přátelskosti, blízkosti), obsahuje 12 

položek a škála kontroly (míra ponechání samostatnosti), které obsahuje 13 položek. 

Dotazník se vyplňuje formou tužka-papír a celkově i s vyhodnocením trvá 10 minut. 

Výsledkem je hodnocení vazby k matce (optimální, kontrolující byť s láskou, chybějící až 

slabá, slabá až chybí) a vazby k otci matce (optimální, kontrolující byť s láskou, chybějící až 

slabá, slabá až chybí). 

 

 

● VIZUÁLNÍ ANALOGOVÁ ŠKÁLA (VAS) 

 

Vizuální analogová škála je v podobě přímky dlouhé 10 cm. Na každém jejím konci 

vidíme označení míry bolesti od „žádná bolest“ do „nejhorší možná bolest“. Cílem této 

analogové škály je, aby pacient zakreslil značku na místě, které odpovídá jeho intenzitě a 

nepříjemnosti bolesti spojené s popáleninou. Poté se pravítkem změří míra bolesti u pacienta 

v cm (Hawker et al., 2011). Tato škála nebyla administrována skupině zdraví. 
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● DOTAZNÍK STRACHU Z BOLESTI – Fear of Pain Questionnaire (FPQ-III) 

 

Slouží k měření míry strachu z bolesti (McNeil a Rainwater, 1998). Obsahuje 30 

položek a má 3 škály: Strach z velké bolesti, Strach z malé bolesti a Strach z lékařských 

výkonů. Každá otázka představuje situaci související s bolestí a účastníci jsou požádáni, aby 

vyhodnotili FOP na pětibodové Likertově škále (1 = vůbec se nebojí, 5= extrémně se bojí). 

Strach z bolesti (FOP angl. Fear of pain) je spojen s emočními reakcemi, které se objevují 

v očekávání bolesti nebo bolestí. Dotazník prošel dlouhým vývojem a sérií opakovaných 

výzkumů. Byl přeložen do češtiny (Mareš, 2002). V upravené české verzi byl dotazník 

zkrácen na 23 položek. Hodnocení české verze probíhá v rozdělení položek dle typů bolesti 

– strach z malé bolesti, strach z velké bolesti a strach z léčebných výkonů a jejich následný 

součet. Následně se hodnotí, zda je to strach podprůměrný, průměrný nebo nadprůměrný 

(Mareš et al., 2002). 

 

● BECKOVA ŠKÁLA DEPRESE BDI-II 

 

Beckova škála deprese (1988) je diagnostickým nástrojem určeným ke zjišťování 

přítomnosti a závažnosti depresivních symptomů za posledních 14 dnů. Skládá se z 21 

položek, jejichž odpovědi jsou zaznamenávány na čtyřbodové škále 0-3. Celkové skóre, které 

může dosahovat hodnot v rozmezí 0-63, získáme sečtením všech skóre. Jednotlivé položky 

v dotazníku se týkají afektivních, kognitivních, motivačních a fyziologických symptomů 

deprese, korespondujících s příznaky deprese uvedenými v DSM-IV. 

 

● GAD – 7 – GENERALIZED ANXIETY DISORDER 7 

 

GAD 7 je sedmi položková škála k měření generalizované úzkostné poruchy. U každé 

otázky se označí možnost, která nejlépe vystihuje současnou situaci dotazovaného. Výsledek 

se vypočítává přirazením skóre 0, 1, 2, 3 ke kategoriím odpovědí „vůbec ne“, „několik dní“, 
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„více než polovinu dní“ a „skoro každý den“. Celkové skóre GAD-7 pro 7 položek se 

pohybuje od 0 do 21, s tím, že 0-4 je minimální míra úzkosti, 5-9 mírná míra úzkosti, 10-14 

střední míra úzkosti, 15-21 vysoká míra úzkosti. Byl navržen jako pomůcka pro odborné 

zdravotníky při identifikaci pacientů s generalizovanou úzkostnou poruchou (Spitzere, 

Williamsi, Kroenke at et., 2006). Dotazník byl administrován jen skupině pacient. Celková 

úzkostnost pro prediktivní statistiku byla operacionalizovaná jako součet BAI a GAD-7 ve 

skupině pacient. 

 

 

● BAI – BECK ANXIETY INVENTORY 

 

Beckův inventář úzkosti byl sestaven v roce 1988 Aaronem T. Beckem. Jde o 

sebeposuzující dotazník hodnotící zastoupení somatických a psychických příznaků úzkosti u 

dětí a dospělých. Byl vytvořen k tomu, aby dokázal rozlišit úzkost od deprese. Obsahuje 21 

otázek, přičemž každá odpověď je hodnocena na stupnici od 0 (vůbec) do 3 (těžce). Vyšší 

celkové skóre poukazuje na závažnější příznaky úzkosti. Standardizované mezní hodnoty 

jsou: 0-7 minimální, 8-15 mírné, 16-25 středně težká, 26-63 vážná. Pacient má za úkol u 

každé otázky označit na škále 0 až 3, jak moc ho popsaný příznak obtěžoval v průběhu 

minulého týdne.  

 

• M.I.N.I – MINI INTERNATIONAL NEUROPSYCHIATRIC INTERVIEW 

 

Je krátký strukturovaný diagnostický rozhovor, který byl vypracovaný psychiatry a 

kliniky ve Spojených Státech Amerických a v Evropě (Baker a Dunbar a Herqueta a Janavs 

a Lecrubier a Sheehan et. al., 1998) pro DSM-IV a ICD-10 psychiatrické poruchy. Byl 

přeložen do 70 jazyků. Standardní M.I.N.I. hodnotí 17 nejčastějších poruch duševního 

zdraví. Poruchy byly vybrány na základě aktuální prevalence 0,5 % a vyšší. Odpovídá se 

pouze „ano“ nebo „ne“. M.I.N.I. poskytuje spolehlivé diagnózy DSM-IV v krátkém časovém 

období. Interview trvá kolem 10-15 minut a pacient má za úkol odpovídat „ano“ či „ne“.  
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• SUBJEKTIVNÍ ŠKÁLA ZDRAVÍ – ZDR Z DOTAZNÍKU DŽS 

 

Dotazník životní spokojenosti byl sestaven autory Fahrembergem, Myrtekem, 

Schumacherem a Brahlerem a do češtiny ho přeložili a upravili Rodná a Rodný (2001).  

Dotazník je určen k objektivnímu posuzování celkové životní spokojenosti a životní 

spokojenosti v deseti významných oblastech, které utvářejí tuto spokojenost. Obsahuje 10 

škál – zdraví, práce a zaměstnání, finanční situace, volný čas, manželství a partnerství, vztah 

k vlastním dětem, vlastní osoba, sexualita, přátelé, známí, příbuzní a bydlení. Každá z 10 

škál obsahuje 7 položek po sedmi otázkách, na které se odpovídá v rozmezí od velmi 

nespokojen po velmi spokojen. Do výpočtu celkové životní spokojenosti se nezapočítává 

práce a zaměstnání, vztah k dětem, vlastní osoba, sexualita, přátelé, známí, příbuzní a 

bydlení, protože na ně nemusejí všichni respondenti být schopni odpovědět. Vysoké hodnoty 

ve škále zdraví (ZDR) ukazují spokojenost s celkovým zdravím, kondicí, odolností vůči 

nemocem včetně prožívání pocitů bolesti. 
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3.3 Výsledky výzkumu 

 

3.3.1 Popisná statistika 

 

Do studie bylo zařazeno 204 respondentů (n = 204). Ve skupině Pacienti bylo n=34 

(33.33 %) žen a n=68 (66.67 %) mužů. Průměrný věk skupiny Pacienti byl 46 let (±15.14). 

Ve skupině Zdraví bylo n=53 (51.96 %) žen a n=49 (48.04 %) mužů. Průměrný věk skupiny 

Zdraví byl 45 let (±17.88). Proměnná práce byla zastoupena takto: ve skupině Pacienti bylo 

n=6 pacientů v invalidním důchodu (5.88 %), n=6 (0.98 %) nezaměstnaných, n=2 (0.98 %) 

pacienti byli v pracovní neschopnosti, n=2 (0.98 %) pacienti na rodičovské dovolené, n=2 

(1.96 %) pacienti byli studenti, n=20 (19.61 %) pacientů ve starobním důchodu a n=64 (62.75 

%) pacientů bylo zaměstnaných. Ve skupině Zdraví byl n=1 (0.98 %) respondent 

nezaměstnaný, n=9 (8.82 %) studentů, n=19 (18.63 %) respondentů ve starobním důchodu a 

n=73 (71.57 %) respondentů zaměstnaných. Ve skupině Pacienti odpovědělo n=64 (62.75 

%) pacientů, že pracují a n=38 (37 %) pacientů, že nepracují. Ve skupině Zdraví odpovědělo 

n=62 (60.78 %) respondentů, že pracují a n=40 (39 %) respondentů, že nepracují. Průměrný 

počet let dosaženého vzdělání ve skupině Pacienti byl 12.59 roku (±2.39). Ve skupině Zdraví 

byl průměrný počet let vzdělání 12.54 roku (±1.86). Ohledně sociálního zázemí v proměnné 

Sociální status uvedlo ve skupině Pacienti n=18 (17.56 %) pacientů, že jsou rozvedení, n=36 

(35.29 %) pacientů/ek svobodných, n=4 (3.92 %) pacienti/ky vdovec/vdova, n=44 (43.14 %) 

pacietů/ek bylo ženatých/vdaných. Ve skupině Zdraví bylo n=12 (11.76 %) pacientů/ek 

rozvedených, n=40 (39.22 %) pacientů/ek svobodných, n=5 (4.90 %) pacientů/ek bylo 

vdovec/vdova a n=45 (44.12 %) pacientů/ek ženatých/vdaných. Průměrný rozsah popálení 

byl ve skupině Pacienti 20 % (±15.99). Ve skupině Pacienti jsme se tázali, zdali měli pacienti 

popáleniny na různých částech těla. Na hlavě a krku n=54 (53 %) pacientů odpovědělo ano 

a n=48 (47 %) pacientů odpovědělo ne. Na horní části hrudníku odpovědělo n=22 (22 %) 

pacientů ano a n=80 (78 %) pacientů odpovědělo ne. Na horní části zad odpovědělo n=20 

(20 %) pacientů ano a n=82 (80 %) pacientů odpovědělo ne. Na horní levé končetině 

odpovědělo n=66 (65 %) pacientů ano a n=36 (35 %) pacientů ne. Na horní pravé končetině 
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mělo popáleniny n=64 (63 %) pacientů a n=38 (37 %) pacientů nemělo. Na břiše mělo 

popáleniny n=20 (20 %) pacientů a n=82 (80 %) nemělo. Na dolní části zad bylo popáleno 

n=30 (29 %) pacientů a nebylo n=72 (71 %) pacientů. Na levém stehně odpovědělo n=46 (45 

%) pacientů ano a n=56 (55 %) pacientů ne. Na pravém stehně je popáleno n=44 (43 %) 

pacientů a n=58 (57 %) pacientů není. Na bérci levé nohy odpovědělo n=30 (29 %) pacientů 

ano a 72 (71 %) pacientů ne. Na bérci pravé nohy bylo popáleno 30 (29 %) pacientů a 72 (71 

%) pacientů nebylo. Pohlavní orgány mělo popáleno 6 (6 %) pacientů a 96 (94 %) pacientů 

nemělo. Zajímalo nás, jestli byli pacienti popáleni na hlavě, krku a paži; n=88 pacientů (86 

%) mělo lokalizováno popáleniny na hlavě a krku a n=14 (14 %) pacientů mělo popáleniny 

v ostatních lokalizacích. Ve skupině Pacienti utrpělo n=32 (31 %) pacientů úraz v práci a 

n=70 (69 %) pacientů neutrpělo pracovní úraz. Průměrná délka hospitalizace byla 34.5 dnů 

(± 41.24). Sociodemografická, klinická a další anamnestická data potřebná pro naši studii 

ukazuje Tabulka 1 a Tabulka 1.2. 

Tabulka 2 zahrnuje data PBI péče matka, péče otec. PBI kontrola matka, kontrola 

otec, vazba k matce, otci. Optimální bonding k matce a otci. ECR vyhýbavost, ECR 

úzkostnost. 4 druhy attachmentu. Jistý/nejistý attachment. VAS intenzita v cm.  Subjektivní 

vnímaní zdraví. VAS nepříjemnosti. FPQ-III (VB, MB, LV), FPQ-HS. BAI HS, GAD 7 a 

BDI HS.  

Psychiatrické komorbidity – M.I.N.I. ve skupině Pacienti jsou zobrazeny v Tabulce 1.1. 

 

 Tabulka 1.1 

Psychiatrické komorbidity dle M.I.N.I. u pacientů 

Proměnná Pacienti     n=102 

 n (%) 

Psychiatrická komorbidita M.I.N.I.   

Velká depresivní epizoda 16 (16.3) 

Suicidalita 8 (8.1) 

Manická epizoda 0 

Hypomanická epizoda 0 

Bipolární porucha 0 

Panická porucha 2 (2.0) 

Agorafobie 0 

Sociální fobie 0 
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OCD 0 

PTSD 2 (2.0) 

Alkoholová závislost 2 (2.0) 

Abuzus alkoholu 4 (4.1) 

Drogová závislost 2 (2.0) 

Drogový abuzus 0 

Porucha nálady s psychotickými rysy 0 

Mentální anorexie 0 

  

Mentální bulimie 0 

Generalizovaná úzkostná porucha 0 

Poznámky: N=Celkový počet; n=počet; OCD= obsedantně kompulzivní porucha; PTSD= posttraumatická stresová porucha 

 

 

 

 

 

 

 
Tabulka 1.2 

Klinické proměnné ve skupine Pacienti 

 Pacienti     

 n=102 

 M ±SD  

/ n (%) 

TSBA% 20.97 ±15.99 

Lokalizace popálenin   

Hlava a krk 54 (52.94) 

Horní část hrudníku 22 (21.57) 

Horní část zad 20 (19.61) 

HK levá 66 (64.71) 

HK pravá 64 (62.74) 

Břicho 20 (19.61) 

Dolní část zad 30 (29.41) 

Stehno levé 46 (45.09) 

Stehno pravé 44 (43.13) 

Bérec levé noha 30 (29.41) 

Bérec pravá noha 30 (29.41) 

Pohlavní orgány 6 (5.88) 
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Hlava + krk +paže   

Ano 88 (86.27) 

Pracovní úraz  

Ano 32 (31.37) 

Délka hospitalizace (dny) 34.47 ±41.23 

Poznámky: M=Průměr; SD=Směrodatná odchylka; N=Celkový počet; n=počet; HK= horní končetina 

 

 

 

 

3.3.2 Výsledky hypotéz 

 

Hypotéza č.1: Skupina pacientů se liší od zdravých v 

 

a) v sociodemografických proměnných (pohlaví, věk, počet let vdělání, zda pracuje 

ano/ne, sociálním statusu) 

b) strachu z bolesti: FPQ-III HS, FPQ MB, FPQ VB, FPQ LV 

c) v míře attachmentové ECR úzkostnosti a ECR vyhýbavosti 

d) v četnosti jistý / nejistý attachment 

e) v typu 4 druhů attachmentu 

f) v bondingu PBI péče matka, PBI kontrola matka 

g) v bondingu péče otec, PBI kontrola otec 

h) v četnosti optimální / neoptimální bonding matka, optimální / neoptimální bonding 

otec 

i) v subjektivním vnímáním zdraví ZDR 

j) v afektivních proměnných: deprese BDI-II, úzkost BAI, GAD 7 

 

 

 

Na základě chí kvadrátu byl zjištěn signifikantní rozdíl v proměnné Pohlaví (chi2=7.235; 

p=0.0071). Ve skupině Pacienti bylo více mužů (66.67 %) než ve skupině Zdraví (48.04 %). 

Dále byl zjištěn chí kvadrátem statisticky významný rozdíl v proměnné Práce (chi2= 18.643; 
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p=0.0048). Ve skupině Zdraví se neobjevují respondenti s invalidním důchodem, v pracovní 

neschopnosti, na rodičovské dovolené. Naopak byla ve skupině Zdraví vyšší četnost studentů 

(8.82 %) a zaměstnaných (71.57 %). Dále jsme neprokázali odlišnosti proměnných –věk, 

počet let vzdělání, zda pracuje nebo v sociálním statusu. Výsledky ukazuje tabulka 1. 

 

 
Tabulka 1 

Sociodemografický popis a komperace skupin 

 Pacienti     
 n=102 

 Zdraví        
   n=102 

Chi2/ 
t-test 

p 

 M ±SD  

/ n (%) 

M ±SD  

/ n (%) 

  

Pohlaví   7.235b 0.0071 

Muži    68 (66.67)   49 (48.04)   

Ženy    34 (33.33)   53 (51.96)   

Věk 46.29 ±15.14 45.56 ±17.88 -0.3169a 0.7516 

Vzdělání (roky) 12.59 ±2.39 12.55 ±1.86 -0.1308a 0.8961 

Zaměstnán  -   

Ano 64 (62.75) 62 (60.78) 0.083b 0.7732 

Sociální status   7.205b 0.2059 

R 18 (17.65) 12 (11.76)   

S 36 (35.29) 40 (39.22)   

V 4 (3.92) 5 (4.90)   

Ž/V 44 (43.14) 45 (44.12)   

Poznámky: M=Průměr; SD=Směrodatná odchylka; N=Celkový počet; hodnoty tučně=p statisticky signifikantní na hladině p<0,05; 

n=počet; Ž/V=Ženatý/vdaná; R=Rozvedený/á; S=Svobodný/a, V=Vdovec/va; a=t-test; b=chí kvadrát 

 

 

 

 

 

Na základě t-testu byl nalezen signifikantní rozdíl v PBI Kontrola matka (t=2.394; 

p=0.0177) a to tak, že skupina Zdraví měla vyšší četnost Kontroly matky (10.87 %) než 

skupina Pacienti. Dále pomocí t-testu nebyl nalezen statisticky významný rozdíl v PBI Péče 

matka mezi skupinami Pacienti a Zdraví (t=-0.18552; p=0.5735). Nalezli jsme pomocí 

Wilcoxon/Kruskal-Wallis testu signifikantní rozdíl v PBI Péče otec mezi skupinami Pacienti 

a Zdraví (chi2=8.8581; p=0.0029), přičemž vyšší míru Péče otce PBI měla skupina Pacienti 

(M=27.16; SD=8.55). U Kontroly otec PBI nebyl nalezen statisticky významný rozdíl mezi 
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skupinami Pacienti a Zdraví (t=-0.8148; p=0.4166). Pomocí Chí kvadrátu nebyl zjištěn 

signifikantní rozdíl v četnosti optimálního a neoptimálního bondingu matky (chi2=2.032; 

p=0.1540) a otce (chi2=3.411; p=0.0648). 

 

Pomocí chí kvadrátu byl nalezen rozdíl v četnosti vazby otce PBI (chi2=9.129; 

p=0.0276), přičemž ve skupině Zdraví byla vyšší četnost respondentů s chybějící vazbou (29 

%) než ve skupině Pacienti (9 %). Ve skupině Pacienti byla vyšší četnost respondentů 

s Optimální vazbou (66 %) než ve skupině Zdraví (50 %). Dále nebyl prokázán pomocí chí 

kvadrátu rozdíl v četnosti Vazby matky PBI (chi2=4.120; p=0.3900). 

 

Pomocí t-testu nebyl nalezen signifikantní rozdíl v míře vazbové Vyhýbavosti ECR 

(t=-1.3360; p=0.1831) a vazbové Úzkostnosti ECR (t=-0.9178; p=0.3598) mezi skupinami 

Pacienti a Zdraví. 

 

Na základě t-testu byl prokázán signifikantní rozdíl v míře strachu z Velké bolesti 

FPQ-III (t=5.3699; p=0.0001), míře strachu z Malé bolesti FPQ-III (t=7.2435; p=0.0001) a 

Hrubého skóre strachu z bolesti FPQ-III (t=4.7873; p=0.0001); S tím, že ve skupině Zdraví 

byla vyšší míra strachu z Velké bolesti FPQ-III (M=17.31; SD=5.36), strachu z Malé bolesti 

FPQ-III (M=14.15; SD=4.87) a bylo u nich vyšší Hrubé skóre strachu z bolesti FPQ-III 

(M=49.07; SD=11.82) FPQ-III. Naopak bylo zjištěno, že ve skupině Pacienti měli 

respondenti vyšší míru strachu z bolesti z Lékařských výkonů FPQ-III (M=16.14; SD=6.72), 

strach z bolesti z Lékařských vyšetření FPQ-III však nebyl signifikantní (t=-0.6670; 

p=0.7472). Výsledky nám ukazuje graf 1.H.a; 1.H.b; 1.H.c. 
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Graf 1.H.a 

Rozdíl ve strachu z velké bolesti FPQ-III mezi skupinami 

 

 

Graf 1.H.b 

Rozdíl ve strachu z malé bolesti FPQ-III mezi skupinami 

 
Graf 1.H.c 

Rozdíl strachu z bolesti hrubé skóre FPQ-III mezi skupinami 

 

 

Na základě Chí kvadrátu (chi2=0.020; p=0.8867) rozdíly v četnosti jistá a nejistá 

vazba měřená ECR mezi skupinami Pacienti a Zdraví nebyly signifikantní. Nezjistili jsme 

signifikantní rozdíly (chi2=0.026; p=0.9989) ani v četnosti typu 4 druhů attachmentu mezi 

skupinami Zdraví a Pacienti: dismissive, secure, preoccupied, fearful-avoidant. 
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U afektivních proměnných jsme pomocí t-testu nenašli statisticky významný rozdíl 

v míře Deprese BDI-II (t=-1.6989; p=0.0909), Úzkosti BAI (t=-0.1017; p=0.9191). 

Dle t-testu jsme nezjistili statisticky významný rozdíl v Subjektivním vnímáním zdraví 

měřeného pomocí ZDR (t=1.3394; p=0.1820). 

 

Veškeré výsledky jsou zobrazeny v tabulce 2. 

 

 
Tabulka 2 

Attachment, bolest, deprese, bonding 

 Pacienti     

n=102 

Zdraví       

n=102 

Chí2 

t-test 

p Effect size 

 M ±SD 

 / n (%) 

M ±SD / n (%) 

 

   

PBI matka      

Péče matka 28.60 ±7.78 28.4 ±7.16 -0.1855a 0.8530 -0.027f 

Kontrola matka 8.98 ±5.51 10.87 ±5.25 2.3941a 0.0177 0.351f 

Vazba k matce   4.120b 0.3900 0.1480g 

Chybějící nebo slabá 6 (6.98) 15 (14.7)    

Kontrolující s láskou 6 (6.98) 6 (5.88)    

Nelaskavá kontrola 7 (8.14) 10 (9.80)    

Optimální 67 (77.91) 71 (69.61)    

PBI otec      

Péče otec 27.16 ±8.55 25.06 ±22.36 8.8581d 0.0029 -0.124f 

Kontrola otec 9.91 ±6.38 9.09 ±6.06 -0.8148a 0.4166 -0.132f 

Vazba k otci   9.129b 0.0276 0.2359g 

Chybějící nebo slabá 6 (9.37) 29 (29.00)    

Kontrolující s láskou 10 (15.62) 12 (12.00)    

Nelaskavá kontrola 6 (9.37) 9 (9.00)    

Optimální 42 (65.62) 50 (50.00)    

Optimální bonding k matce      

Ano 67 (77.91) 70 (68.63) 2.032b 0.1540 0.1039g 

Optimální bonding otec      

Ano 42 (64.62) 50 (50.00) 3.411b 0.0648 0.1438g 

ECR vyhýbavost 60.69 ±16.13 57.90±13.52 -1.3360a 0.1831 -0.187f 
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ECR úzkostnost 54.21 ±16.93 52.22 ±14.06 -0.9178a 0.3598 -0.128f 

Attachment   0.026b 0.9989 0.0112g 

Dismissive 36 (35.29) 37 (36.27)    

Fearful-avoidant 16 (15.69) 16 (15.69)    

Preoccupied 8 (7.84) 8 (7.84)    

Secure 42 (41.18) 41 (40.20)    

Jistý/nejistý att   0.020b 0.8867 0.0099g 

ano 42 (41.18) 41 (40.20)    

ZDR 4.04 ±1.61 4.36 ±1.68 1.3394a 0.1820 0.194f 

VAS intenzita 1.86 (1.74)     

VAS nepříjemnosti 3.09 (2.96)     

FPQ-III VB 13.68 ±3.52 17.31 ±5.36 5.3699a <0.0001 0.801f 

FPQ-III MB 11.68 ±3.25 16.15 ±4.87 7.2435a <0.0001 1.08f 

FPQ-III LV 16.14 ±6.72 15.60 ±4.07 -0.6670a <0.7472 -0.097f 

FPQ – HS 41.09 ±10.81 49.07 ±11.82 4.7873a <0.0001 0.705f 

BAI HS 6.82 ±6.61 6.74 ±5.75 -0.1017a 0.9191 -0.013f 

GAD 7 2.98 ±3.34     

BDI HS 6.55 ±3.34 5.36 ±4.44 -1.6989a 0.0909 -0.303f 

Psychiatrická komorbidita dle DMS IV      

Ano    21 (21.4)     

Součet BAI + GAD 7 9.80 ±8.45     

Poznámky: M=průměr; SD=Směrodatná odchylka; N=Celkový počet; n=Počet; hodnoty tučně=p statisticky signifikantní na hladině 

p<0,05;MB=Malá bolest; VB=Velká bolest; LV=Lékařské výkony; HS=Hrubé skóre; a=t-test; b=chí kvadrát; d=Wilcoxon/Kruskal-
Wallis; e= Fisher´s Exact test; f=Cohenovo d; g=Cramerovo V; 

 

 

 

 

 

Hypotéza č.2: Pacienti s jistým a nejistým attachmentem se liší v 

 

a) v sociodemografických proměnných (pohlaví, věk, počet let vzdělání, zda pracuje 

ano/ne, sociálním statusu) 

b) klinických proměnných (rozsah popálení TSBA%, délka hospitalizace, pracovní úraz, 

hlava + krk+ paže A/N) 
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c) bolest VAS intenzita, VAS nepříjemnost, FPQ-III HS, FPQ MB, VB a LV 

d) v míře attachmentové ECR úzkostnosti a ECR vyhýbavosti 

e) v četnosti optimální / neoptimální bonding matka, optimální / neoptimální bonding otec  

f) v bondingu PBI péče matka, PBI kontrola matka 

g) v bondingu péče otec, PBI kontrola otec 

h) afektivní proměnné: deprese BDI-II, úzkost BAI, GAD 7, psychiatrické komorbidity 

dle MINI ano/ne 

i) Subjektivní vnímání zdraví 

 

Pomocí chí kvadrátu jsme nenašli rozdíl v prevalenci pohlaví ve skupinách s vazbou 

Jistá a Nejistá (chi2=0.729; p=0.3933). Dle chí kvadrátu byl prokázán statisticky významný 

rozdíl v četnosti proměnné Práce mezi pacienty ve skupinách s vazbou Jistá a Nejistá 

(chi2=13.098; p=0.0415), s tím, že ve skupině s vazbou Nejistá pracuje méně lidí (53.33 %) 

než ve skupině s vazbou Jistá (76.19 %). Dále se ve skupině s vazbou Nejistá objevují 

proměnné Pracovní neschopnost (3.33 %), Student (3.33 %), Rodičovská dovolená (3.33 %). 

Také byla ve skupině s vazbou Nejistá vyšší četnost pacientů ve Starobním důchodu (23.33 

%) než ve skupině s vazbou Jistá (14.29). Také byl nalezen signifikantní rozdíl v četnosti 

proměnné Pracuje A/N mezi pacienty s vazbou Jistá a Nejistá (chi2=5.522; p=0.0188) s tím, 

že ve skupině s vazbou Nejistá byla vyšší četnost nezaměstnaných (46.67 %) a ve skupině 

s vazbou Jistá byla vyšší četnost zaměstnaných (76.19 %). Na základě t-testu nebyl nalezen 

signifikantní rozdíl v proměnných Věk (t=-0.4932; p=0.6229), Počet let vzdělání (t=-

0.61536; p=0.5399) a Sociálním statusu (chi2=2.868; p=0.7203) mezi pacienty ve skupinách 

s vazbou Jistá a Nejistá. 

Na základě Chí kvadrátu byl zjištěn signifikantní rozdíl v četnosti proměnné Pracovní 

úraz mezi pacienty ve skupinách s vazbou Jistá a Nejistá (chi2=4.374; p=0.0365), přičemž 

méně pacientů s vazbou Nejistá mělo pracovní úraz (23.33 %) oproti skupině s vazbou Jistá, 

kde byla četnost pracovního úrazu vyšší (42.86 %). Dále nebyl nalezen signifikantní rozdíl 

v četnosti proměnných Popálenina hlava + krk + paže (chi2=0.019; p=0.8906), Rozsahu 

popálenin TSBA % (chi2=0.6350; p=0.4255) ani v Délce hospitalizace (chi2=0.8814; 

p=0.3478) mezi pacienty ve skupinách s vazbou Jistá a Nejistá.  



61 
 

Na základě Wilcoxon / Kruskal – Wallis Testu nebyl nalezen signifikantní rozdíl 

v Intenzitě bolesti měřené VAS (chi2=0.0047; p=0.9456) a Nepříjemnosti bolesti měřené 

VAS (chi2=0.0365; p=0.8485). Pomocí t-testu nebyl nalezen statisticky významný rozdíl i ve 

Strachu z malé bolesti FPQ-III (t=-0.2174; p=0.8289), Strachu z velké bolesti FPQ-III (t=-

0.7563; p=0.4516), Strachu z lékařských výkonů FPQ-III (t=0.5114; p=0.6102) a Hrubého 

skóre FPQ – III (t=-0.3641; p=0.7165) mezi pacienty ve skupinách s vazbou Jistá a Nejistá. 

Na základě t-testu byl zjištěn signifikantní rozdíl v míře Vyhýbavosti měřené ECR 

mezi pacienty s vazbou Jistá a Nejistá (t=10.9504; p=0.0001). Pacienti s vazbou Nejistá měli 

vyšší míru Vyhýbavosti ECR (M=70.13; SD=13.73) než pacienti s vazbou Jistá (M=47.19; 

SD=7.24). Dále jsme zjistili signifikantní rozdíl v míře Úzkostnosti měřené ECR mezi 

pacienty s vazbou Jistá Nejistá (t=3.2515; p=0.0016). Pacienti s vazbou Nejistá měli vyšší 

míru Úzkostnosti ECR (M=58.16; SD=19.63) než pacienti s vazbou Jistá (M=48.57; 

SD=9.79). Výsledky ukazuje Graf 2.H.a; 2.H.b. 

 

Graf 2.H.a 

Rozdíl ECR vyhýbavosti u pacientů ve skupinách s jistou a nejistou vazbou 

 

Graf 2.H.b 

Rozdíl ECR úzkostnosti u pacientů ve skupinách s jistou a nejistou vazbou 
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Pomocí Fisher´s Exact Testu nebyl nalezen statisticky významný rozdíl v četnosti 

Optimálního a Neoptimálního bondingu otce u pacientů Jistá a Nejistá vazba (f=0.0659; 

p=0.0659). Pomocí chí kvadrátu nebyl nalezen statisticky významný rozdíl v četnosti 

optimálního a neoptimálního bondingu matky u pacientů ve skupinách Jistá a Nejistá vazba 

(chi2=0.646; p=0.4216). 

Zjistili jsme pomocí Wilcoxon / Kruskal – Wallis Testu signifikantní rozdíl 

v intenzitě Kontroly matky měřené PBI mezi pacienty ve skupinách s vazbou Jistá a Nejistá 

(chi2=4.5194; p=0.0335), přičemž pacienti ve skupině Nejistá vazba měli vyšší míru 

Kontroly matky PBI (M=9.81; SD=5.39) než skupina s vazbou Jistá (M=7.71; SD=5.52). 

Výsledek ukazuje Graf 2.H.c. 

 

Graf 2.H.c 

Rozdíl u kontroly matky PBI u pacientů ve skupinách s jistou a nejistou vazbou 

 

Pomocí t-testu nebyl zjištěn signifikantní rozdíl v míře Péče matka měřené PBI mezi 

pacienty ve skupinách s vazbou Jistá a Nejistá (t=-0.9143; p=0.3634).  

Pomocí t-testu nebyl zjištěn statisticky významný rozdíl v míře Péče otec měřené PBI mezi 

pacienty ve skupinách s vazbou Jistou a Nejistou (t=-1.2456; p=0.2179) a PBI Kontrola otec 

(t=1.1474; p=0.2562). 

Na základě Wilcoxon /Kruskal – Wallis Testu byl nalezen signifikantní rozdíl v míře 

Deprese BDI mezi pacienty s vazbou Jistá a Nejistá (chi2=6.2497; p=0.0124), přičemž 

pacienti s vazbou Nejistá měli vyšší míru Deprese BDI (M=7.9; SD=6.38) než pacienti ve 

skupině s vazbou Jistá (M=4.62; SD=3.09). Výsledek ukazuje Graf 2.H.d. 
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Graf 2.H.d 

Rozdíl v míře deprese BDI u pacientů ve skupinách s jistou a nejistou vazbou 

 

 

Dále jsme zjistili pomocí Anova Oneway testu signifikantní rozdíl v míře úzkosti 

měřené GAD 7 mezi pacienty s vazbou Jistá a Nejistá (chi2=4.0633; p=0.0438) s tím, že 

skupina pacientů s vazbou Nejistá má vyšší míru úzkosti měřené GAD 7 (M=3.43; SD=3.31) 

než skupina s vazbou Jistá (M=2.33; SD=3.32). Výsledky ukazuje Graf 2.H.e. 

 

Graf 2.H.e 

Rozdíl v míře bolesti GAD 7 u pacientů ve skupinách s jistou a nejistou vazbou 

 

 

Pomocí Wilcoxon / Kruskal – Wallis testu nebyl zjištěn statisticky významný rozdíl 

v četnosti Úzkosti měřené BAI mezi skupinami pacientů s vazbou Jistá a Nejistá 

(chi2=1.5090; p=0.2193). Nebyl zjištěn ani signifikantní rozdíl v četnosti Psychiatrických 

komorbidit dle M.I.N.I. mezi pacienty ve skupinách s vazbou Jistá a Nejistá (chi2=0.046; 

p=0.8300). 

Na základě t-testu jsme zjistili statisticky významný rozdíl v míře Subjektivního 

vnímání zdraví DŽS mezi skupinami pacientů s vazbou Jistou a Nejistou (t=-2.81837; 
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p=0.0059, přičemž vyšší míru Subjektivního vnímání zdraví DŽS měla skupina s vazbou 

Jistou (M=4.55; SD=1.29) než skupina s vazbou Nejistou (M=3.68; SD=1.71). Výsledky 

ukazuje Graf 2.H.f. 

 

Graf 2.H.f 

Rozdíl v míře subjektivního vnímání zdraví u pacientů ve skupinách s jistou a nejistou vazbou 

 

Effect size variuje mezi 0.2070 a 4.358, přičemž nejmenší je u pracovního úrazu a největší 

je u Vyhýbavosti ECR. 

 

Veškeré údaje zobrazuje tabulka 2.H. 

 

 

Tabulka 2.H 

Rozdíly ve skupině Pacientů s jistou a nejistou vazbou 

Proměnné Jistá 

N=42 

Nejistá 

N=60 

   

 M (SD) / n 
(%) 

M (SD) / n 
(%) 

Chí2 

t-test 

p Effect size 

      

Pohlaví   0.729b 0.3933 0.0845g 

Žena 16 (38.10) 18 (30.00)    

Muž 26 (61.90) 42 (70.00)    

Práce   13.098b 0.0415 0.3583g 

SD 6 (14.29) 14 (23.33)    

ID 4 (9.52) 2 (3.33)    

NZ 0 (0.00) 6 (10.00)    

PN 0 (0.00) 2 (3.33)    

S 0 (0.00) 2 (3.33)    
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RD 0 (0.00) 2 (3.33)    

Z 32 (76.19) 32 (53.33)    

Počet let vzdělání 12.76 

±2.35 
12.46 ±2.42 -0.61536a 0.5399 -0.126f 

Pracuje    5.522b 0.0188 0.2326g 

Ano 32 (76.19) 32 (53.33)    

Ne 10 (23.81) 28 (46.67)    

Věk 47.14 

±12.88 

45.7 ±16.61 -0.4932a 0.6229 -0.097f 

      
Sociální status   2.868b 0.7203 0.1676g 

R 8 (19.05) 10 (16.67)    

S 12 (28.57) 24 (40.00)    

V 2 (4.76) 2 (3.34)    

Ž/V 20 (47.62) 24 (40.00)    

Pracovní úraz   4.374b 0.0365 0.2070g 

Ano 18 (42.86) 14 (23.33)    

Ne 24 (57.14) 46 (76.67)    

Hlava + krk + paže    0.019b 0.4216 0.0136g 

Ano 36 (85.71) 39 (75.00)    

Ne 6 (17.65) 13 (25.00)    

TSBA % 18.02 

±11.37 
23.03 ±18.35 0.6350d 0.4255 0.328f 

Délka hospitalizace 28.52 

±23.59 

38.63 ±49.81 0.8814d 0.3478 0.259f 

VAS Intenzita 1.75 ±1.46 1.92 ±1.92 0.0047d 0.9456  

VAS Nepříjemnost 3.01 ±2.92 3.15 ±2.98 0.0365d 0.8485 0.047f 

FPQ-III Strach z bolesti      

MB 11.76 

±3.04 

11.62 ±3.41 -0.2174a 0.8283 -0.043f 

VB 14 ±3.78 13.44 ±3.32 -0.7563a 0.4516 -0.157f 

LV 15.76 

±4.91 
16.41 ±7.81 0.5114a 0.6102 0.1f 

HS 41.52 

±8.07 

40.77 ±12.43 -0.3641a 0.7165 -0.072f 

ECR vyhýbavost 47.19 

±7.23 

70.13 ±1.77 10.9504a <0.0001 4.358f 

ECR úzkostnost 48.57 

±9.79 
58.16 ±19.63 3.2515a 0.0016 0.618f 
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Optimální bonding matka   0.646b 0.4216 0.0866g 

Ano 28 (82.35) 20 (54.05)    

Ne 6 (17.65) 17 (45.95)    

Optimální bonding otec   0.0659e 0.0659 0.0318g 

Ano 22 (78.57) 20 (54.05)    

Ne 6 (21.43) 17 (45.95)    

PBI péče matka 29.52 

±7.18 
28 ±8.15 -0.9143a 0.3634 -0.198f 

PBI kontrola matka 7.71 ±5.52 9.81 ±5.39 4.5194d 0.0335 0.385 

PBI péče otec 28.57 

±5.92 

26.05 ±10.08 -1.2456a 0.2179 -0.305f 

PBI kontrola otec 8.85 ±6.74 10.72 ±6.05 1.1474a 0.2562 0.292f 

BDI-II deprese 4.61 ±3.09 7.9 ±6.37 6.2497d 0.0124 0.657f 

BAI úzkost 5.23 ±4.27 7.93 ±7.68 1.5090d 0.2193 0.435f 

GAD 7 2.33 ±3.32 3.43 ±3.31 4.0633c 0.0438 0.332f 

Psychiatrické komorbidity dle MINI   0.046b 0.8300 0.0216g 

Ano 9 (22.50) 12 (20.69)    

Ne 31 (77.50) 46 (79.31)    

Subjektivní vnímání zdraví 4.55 ±1.29 3.68 ±1.71 -2.81837a 0.0059 -0.574f 

Poznámky: M=průměr; SD=Směrodatná odchylka; N=Celkový počet; n=Počet; hodnoty tučně=p statisticky signifikantní na hladině 

p<0,05; ID=Invalidní důchod; SD=Starobní důchod; S=Studující; Z=Zaměstnaní; RD=rodičovská dovolená; PN=Pracovní neschopnost; 

Ž/V=Ženatý/vdaná; R=Rozvedený/á; S=Svobodný/a, V=Vdovec/va ;MB=Malá bolest; VB=Velká bolest; LV=Lékařské výkony; 
HS=Hrubé skóre; a=t-test; b=chí kvadrát; d=Wilcoxon/Kruskal-Wallis; e= Fisher´s Exact test; f=Cohenovo d; g=Cramerovo f 

 

 

 

 

 

Hypotéza č.3: Zdravá skupina s jistým a nejistým attachmentem se liší v (skupina Zdraví) 

 

a) v sociodemografických proměnných proměnných (pohlaví, věk, počet let 

vzdělání, zda pracuje ano/ne, sociálním statusu) 

b) bolesti: FPQ-III HS, FPQ MB, VB a LV 

c) v míře attachmentové ECR úzkostnosti a ECR vyhýbavosti 

d) v četnosti optimální / neoptimální bonding matka, optimální / neoptimální 

bonding otec 
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e) v bondingu PBI péče matka, PBI kontrola matka 

f) v bondingu PBI péče otec, PBI kontrola otec 

g) afektivní proměnné: deprese BDI-II, úzkost BAI  

h) Subjektivní vnímání zdraví ZDR 

 

Na základě Chí kvadrátu byl zjištěn signifikantní rozdíl v proměnné Pracuje A/N 

mezi zdravými ve skupinách s vazbou Jistá a Nejistá (chi2=4.144; p=0.0418) s tím, že ve 

skupině s vazbou Nejistou byla vyšší četnost (68.85 %) pracujících než ve skupině s vazbou 

Jistou (48.78 %). V ostatních sociodemografických jsme nezjistili statisticky významný 

rozdíl – Pohlaví (chi2=0.867; p=0.3517); Věk (t=0.9539; p=0.3432); Počet let vzdělání 

(t=1.0999; p=0.2740); Sociální status (chi2=3.259; p=0.3533).  

Pomocí t-testu nebyl potvrzen rozdíl v míře Strachu bolesti FPQ-III mezi zdravými 

ve skupinách s vazbou Jistá s Nejistá – FPQ-III Hrubé skóre (t=0.3095; p=0.7581); Velká 

bolest (t=-0.2585; p=0.7969); Malá bolest (t=-0.1008; p=0.9200); Lékařské výkony 

(t=1.4332; p=0.1567). 

 

Na základě t-testu byl zjištěn statisticky významný rozdíl v míře Úzkostnosti ECR 

mezi zdravými ve skupinách s vazbou Jistá a Nejistá (t=3.8996; p=<0002), přičemž vyšší 

míru Úzkostnosti ECR měla skupina s vazbou Nejistou (M=56.19; SD=14.52) a nižší míru 

měla skupina s vazbou Jistou (M=46.29; SD=11.07). Dále byl zjištěn signifikantní rozdíl 

v míře Vyhýbavosti ECR mezi zdravými ve skupinách s vazbou Jistá a Nejistá (t=8.9895; 

p=<0001), s tím, že ve skupině s vazbou Nejistou byla vyšší míra Vyhýbavosti ECR 

(M=64.91; SD=12.05) než ve skupině s vazbou Jistou (M=47.46; SD=7.54). Výsledky 

ukazuje Graf 3.H.a; 3.H.b. 
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Graf 3.H.a 

Rozdíl v míře vyhýbavosti ECR u zdravých ve skupinách s jistou a nejistou vazbou 

 
Graf 3.H.b 

Rozdíl v míře úzkostnosti ECR u zdravých ve skupinách s jistou a nejistou vazbou 

 

 

 

Pomocí Chí kvadrátu jsme nezjistili signifikantní rozdíl v četnosti Optimálního a 

neoptimálního bondingu k matce (chi2=0.245; p=0.6206) a Optimálního a neoptimálního 

bondingu otec (chi2=0.667; p=0.4142) mezi zdravými ve skupinách s vazbou Jistou a 

Nejistou 

 

Na základě t-testu jsme nenašli statisticky významný rozdíl ve škále Péče matka měřená PBI 

(t=-0.2018; p=0.8405) a Kontrola matka měřená PBI (t=0.0268; p=0.9787) mezi zdravými 

ve skupinách s vazbou Jistou a Nejistou.  

Dále jsme nenašli statisticky významný rozdíl intenzitě Péče otec měřené PBI 

(ch2=0.3296; p=0.5659) a Kontrola otec měřená PBI (chi2=0.3761; p=0.5397) mezi zdravými 

ve skupinách s vazbou Jistá a Nejistá.  
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V afektivních proměnných nebyl nalezen pomocí Wilcoxon/Kruskal-Wallis testu 

statisticky významný rozdíl v míře Deprese BDI-II (chi2=2.7413; p=0.0978) a Úzkosti BAI 

(chi2=2.8645; p=0.0906) mezi zdravými ve skupinách s Jistou a Nejistou vazbou.  

Pomocí t-testu nebyl nalezen signifikantní rozdíl v Subjektivním vnímáním zdraví 

DŽS mezi zdravými ve skupinách s vazbou Jistou a Nejistou (t=-0.5083; p=0.6125). 

Výsledky 3. hypotézy ukazuje tabulka 3.H. 

 

Effect size variuje mezi 0.767 a 1.736, s tím, že nejmenší u ECR úzkostnosti a nejvyšší u 

ECR úzkostnosti. 

 

 

Tabulka 3.H 

Rozdíly ve skupině Zdraví s jistou a nejistou vazbou 

Proměnné Jistá 

N=42 

Nejistá 

N=60 

   

 M ±SD) / n (%) M ±SD / n (%) Chí2 

t-test 

P Effect Size 

      

Pohlaví   0.867b 0.3517 0.0921g 

Žena 19 (46.34) 34 (55.74)    

Muž 22 (53.66) 27 (44.26)    

Věk 43.41 ±20.00 47 ±2.08 0.9539a 0.3432  0.252f 

Práce   4.777b 0.1889 0.2164g 

SD 8 (19.51) 11 (18.03)    

NZ 1 (2.44) 0 (0.00)    

S 6 (14.63) 3 (4.92)    

Z 26 (63.41) 47 (77.05)    

Počet let vzdělání 12.76 ±2.35 12.46 ±2.42 1.0999a 0.2740 -0.126f 

Pracuje    4.144b 0.0418 0.2015g 

Ano 20 (48.78) 42 (68.85)    

Ne 21 (51.22) 19 (31.15)    

      

Sociální status   3.259b 0.3533 0.1787g 

R 3 (7.32) 9 (14.75)    

S 19 (46.34) 21 (34.43)    

V 3 (7.32) 2 (3.28)    
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Ž/V 16 (39.02) 29 (47.54)    

FPQ-III Strach z bolesti      

MB 16.22 ±5.46 16.10 ±4.54 -0.1008a 0.9200 -0.024f 

VB 17.51 ±5.51 17.2 ±5.32 -0.2585a 0.7969 -0.057f 

LV 14.77 ±4.02 16.07 ±4.05 1.4332a 0.1567 0.322f 

HS 48.51 ±13.14 49.38 ±11.11 0.3095a 0.7581 0.072f 

ECR vyhýbavost 47.46 ±7.54 64.91 ±12.05 8.9895a     <0001 1.736f 

ECR úzkostnost 46.29 ±11.07 56.19 ±14.52 3.8996a      <0002 0.767f 

Optimální bonding matka   0.245b 0.6206 0.0490g 

Ano 27 (65.85) 43 (70.49)    

Ne 14 (34.15) 18 (29.51)    

Optimální bonding otec   0.667b 0.4142 0.0816g 

Ano 22 (55.00) 28 (46.67)    

Ne 18 (45.00) 32 (53.33)    

PBI péče matka 28.87 ±6.84 28.28 ±7.42 -0.2018a 0.8405 -0.083f 

PBI kontrola matka 10.85 ±5.83 10.88 ±4.86 0.0268a 0.9787 0.006f 

PBI péče otec 28.55 ±35.50 22.73 ±9.11 0.3296d 0.5659 -0.225f 

PBI kontrola otec 9.05 ±6.89 9.11 ±5.49 0.3761d 0.5397 0.01f 

BDI-II deprese 4.37 ±3.61 6 ±4.83 2.713d 0.0978 0.382f 

BAI úzkost 5.41 ±4.73 7.62 ±6.21 2.8645d 0.0906 0.4f 

Subjektivní vnímání zdraví 4.46 ±1.60 4.28 ±1.73 -0.5083a 0.6937 -0.108f 

Poznámky: M=průměr; SD=Směrodatná odchylka; N=Celkový počet; n=Počet; hodnoty tučně=p statisticky signifikantní na hladině 

p<0,05; ID=Invalidní důchod; SD=Starobní důchod; S=Studující; Z=Zaměstnaní; RD=rodičovská dovolená; PN=Pracovní neschopnost; 
Ž/V=Ženatý/vdaná; R=Rozvedený/á; S=Svobodný/a, V=Vdovec/va ;MB=Malá bolest; VB=Velká bolest; LV=Lékařské výkony; 

HS=Hrubé skóre; a=t-test; b=chí kvadrát; d=Wilcoxon/Kruskal-Wallis; e= Fisher´s Exact test; f=Cohenovo d; g=Cramerovo V 

 

 

 

Hypotéza č.4: Koreluje ve skupině Pacienti VAS intenzita, VAS nepříjemnosti, strach 

z bolesti FPQ-HS, FPQ-MB, FPQ-VB, FPQ-LV, deprese BDI-II, BAI, GAD 7, subjektivním 

vnímáním zdraví s 

 

a) ECR úzkostností, ECR vyhýbavostí 

Na základě Spearmanova korelačního koeficientu nebyla zjištěna signifikantní 

korelace mezi ECR vyhýbavostí a VAS intenzita, VAS nepříjemnost, FPQ-III Velká bolest, 
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Lékařské výkony, Hrubé skóre a míry Úzkosti BAI. Statisticky významná negativní korelace 

byla zjištěna mezi ECR vyhýbavosti a FPQ-III Malá bolest (r=-0.2164; p=0.0306), pozitivní 

korelace GAD 7 (r=0.1989; p=0.0450) a deprese měřená BDI (r=0.2909; p=0.0030). To 

znamená čím vyšší Vyhýbavost ECR, tím vyšší je strach z Malé bolesti FPQ-III, úzkost 

měřená GAD 7 a Deprese měřená BDI.  Na základě Spearmanova korelačního koeficientu 

nebyla zjištěna signifikantní korelace mezi mírou ECR Úzkostností a VAS Intenzitou, VAS 

Nepříjemností, FPQ-III Velká bolest, Malá bolest, Lékařské výkony, Hrubé skóre a mírou 

Deprese měřené BDI. Statisticky významná pozitivní korelace byla zjištěna mezi ECR 

Úzkostností a Úzkostí měřené BAI (r=0.2204; p=0.0260), úzkosti měřené GAD 7 (r=0.3193; 

0.0011) a negativní korelace Subjektivní vnímaní zdraví (r=-0.2151; p=0.0334). Výsledky 

ukazuje tabulka 4.H. To znamená, že čím větší je vztahová úzkostnost v ECR, tím vyšší je 

Úzkost měřená BAI, Úzkost měřená GAD 7 a nižší Subjektivní vnímání zdraví. 

 

b) PBI kontrola matka, PBI Kontrola otec 

Na základě Spearmanova korelačního koeficientu nebyla zjištěna signifikantní 

korelace mezi škálou Kontrola matka PBI a VAS intenzita, VAS nepříjemnost, strachem z 

bolesti FPQ-III Velká bolest, Malá bolest, Lékařské výkony a Hrubé skóre, GAD 7 a mírou 

Deprese BDI. Statisticky významná pozitivní korelace byla zjištěna mezi PBI kontrola matka 

a mírou Úzkosti BAI (r=0.2795; p=0.0091) a negativní korelace Subjektivní vnímání zdraví 

(r=-2625; p=0.0146). To znamená, že čím vyšší je kontrola matky, tím vyšší je úzkost BAI a 

tím nižší je subjektivní vnímání zdraví v DŽS. 

Na základě Spearmanova korelačního koeficientu nebyla zjištěna korelace mezi 

škálou Kontrola otec PBI a VAS Nepříjemností, VAS Intenzitou, FPQ-III Velká bolest, Malá 

bolest, Lékařské výkony a Hrubé skóre a BAI. Naopak byla zjištěna statisticky významná 

pozitivní korelace mezi škálou Kontrola otec PBI a GAD 7 (r=0.2894; p=0.0204), Depresí 

BDI (r=0.2902; p=0.0200) a negativní korelace mezi Subjektivním vnímáním zdraví DŽS 

(r=-0.2688; p=0.0317). To znamená, že čím vyšší je kontrola otce, tím vyšší je GAD 7, vyšší 

deprese BDI a nižší subjektivní vnímání zdraví. Výsledky ukazuje tabulka 4.H. 
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c) PBI Péče matka, PBI Péče otec 

Na základě Spearmanova korelačního koeficientu nebyla zjištěna signifikantní 

korelace mezi škálou Péče matka PBI a VAS Intenzitou a Nepříjemností bolesti, strachem 

z Velké bolesti, Malé bolesti, Lékařských výkonů a Hrubé skóre, GAD 7, Úzkosti BAI a 

Depresí BDI a Subjektivním vnímáním zdraví. Dále na základě Spearmanova korelačního 

koeficientu nebyla zjištěna signifikantní korelace mezi škálou Péče otec PBI a VAS 

Intenzitou a Nepříjemností bolesti, strachem z Malé bolesti a Lékařských výkonů, Úzkostí 

BAI, GAD 7, Depresí BDI a Subjektivním vnímáním zdraví DŽS. Byla zjištěna statisticky 

významná pozitivní korelace mezi škálou Péče otec PBI a strachem z Velké bolesti 

(r=0.2531; p=0.0436) a Hrubým skórem strachu FPQ-III (r=0.2713; p=0.0301). To znamená, 

že čím vyšší je péče otce, tím vyšší je strach z velké bolesti a vyšší hrubé skóre strachu 

z bolesti. Výsledky ukazuje tabulka 4.H. 

 

 

Tabulka 4.H Pacienti 

Korelace vyhýbavosti, úzkostnosti, péče matky, kontroly matky a kontroly otce s VAS intenzita, VAS 

nepříjemnosti, strach z bolesti FPQ-HS, FPQ-MB, FPQ-VB, FPQ-LV, deprese BDI-II, BAI, GAD 7, 

subjektivním vnímáním zdraví  

Proměnná ECR ECR PBI-II PBI-II PBI-II PBI-II 

 Vyhýbavost 

r                p 

Úzkostnost 

r                p 

Péče matka 

r                p 

Kontrola matka 

r                p 

Péče otec 

r                p 

Kontrola otec 

r                p 

VAS intenzita bolesti 0.0780      0.4361 0.0323      0.7471 0.1228      0.2600 0.1385      0.1732 -0.0265     0.8356 0.0672      0.5976 

VAS nepříjemnosti bolesti 0.0843      0.3994 0.1019      0.3083 0.1295      0.2345 0.1732      0.1108 0.0410      0.7478 0.0345      0.7864 

FPQ-III       

MB -0.2163     0.0306 -0.1869     0.0625 0.1596      0.1422 -0.0062     0.9578 0.1930      0.1265 0.1236      0.3306 

VB -0.1311     0.1935 -0.0927     0.3588 0.2043      0.0591 -0.0041     0.9703 0.2531      0.0436 0.1313      0.3012 

LV -0.0543     0.5916 -0.1032     0.3069 0.0142      0.8970 -0.0866     0.4278 0.1994      0.1142 0.0201      0.8748 

Celkový HS -0.1094     0.2760 -0.1862     0.0622 0.1007      0.3562 -0.0692     0.5268 0.2713      0.0301 0.1198      0.3457 

BDI-II deprese 0.2909      0.0030 0.1006      0.3145 0.0321      0.7691 0.0897      0.4116 -0.0528     0.6785 0.2902      0.0200 

BAI úzkost 0.0024      0.9812 0.2204      0.0260 0.0172      0.8753 0.2795      0.0091 -0.0475     0.7091 0.0992      0.4356 

GAD 7  0.1989      0.0450 0.3193      0.0011 0.1114      0.3073 0.1584      0.1451 -0.0677     0.5952 0.2894      0.0204 

ZDR -0.2328     0.0211 -0.2151     0.0334 -0.0706     0.5183 -0.2625     0.0146 -0.0372     0.7706 -0.2688     0.0317 

Poznámky: MB=Malá bolest; VB=Velká bolest; LV=Lékařské výkony; HS=Hrubé skóre; r=Spearman; p=statistická signifikance; hodnoty 

tučně=p statisticky signifikantní na hladině p<0.05; ZDR=subjektivní vnímání zdraví 
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Hypotéza č.5: Koreluje u zdravých strach z bolesti FPQ-HS, FPQ-MB, FPQ-VB, FPQ-LV, 

deprese BDI-II, BAI, ZDR s  

 

a) ECR úzkostností, ECR vyhýbavostí 

Na základě Spearmanova korelačního koeficientu nebyla zjistěna signifikantní korelace 

mezi ECR Vyhýbavostí a výše uvedenými proměnnými. Statisticky významná pozitivní 

korelace byla zjištěna Spearmanovým korelačním koeficientem mezi Úzkostností ECR a 

Úzkostí BAI (r=0.2730, p=0.0055). To znamená, že čím vyšší je vazbová úzkostnost, tím 

vyšší je úzkost měřená pomocí BAI. Dále nebyla zjištěna signifikantní korelace mezi 

Úzkostností ECR a výše uvedenými proměnnými. Výsledky ukazuje tabulka 5.H.  

 

b) PBI kontrola matka, PBI Kontrola otec 

Na základě Spearmanova korelačního koeficientu byla zjištěna statisticky významná 

negativní korelace mezi škálou Kontrola matka PBI a Úzkostí BAI (r=-0.2298; p=0.0208). 

To znamená, že čím vyšší je kontrola matky, tím nižší je úzkost měřená pomocí BAI. Dále 

mezi škálou Kontrola matka a výše uvedenými proměnnými nebyla zjištěna statisticky 

významná korelace. Pomocí Spearmanova korelačního koeficientu nebyla zjištěna 

signifikantní korelace škály Kontrola matka PBI a strachem z bolesti FPQ-III Hrubé skóre, 

Malá bolest, Velká bolest, Lékařské výkony, Depresí BDI, Úzkostí BAI a Subjektivním 

vnímáním zdraví. Výsledky ukazuje tabulka 5.H. 

 

c)  PBI Péče matka, PBI péče otec 

Na základě Spearmanova korelačního koeficientu nebyla zjištěna signifikantní korelace 

mezi škálou Péče matka PBI a strachem FPQ-III z Malé bolesti, Velké bolesti, Lékařských 

výkonů a Hrubého skóre, Depresí BDI, Úzkostí BDI a Subjektivním vnímáním zdraví. Byla 

ovšem zjištěna statisticky významná pozitivní korelace mezi škálou Péče otec a Depresí BDI 

(r=0.2717; p=0.0065). To znamená, že čím vyšší je péče otce, tím vyšší je deprese BDI. Dále 

mezi škálou Péče otec a strachem z bolesti FPQ-III Malé bolesti, Velké bolesti, Lékařských 

výkonů, Hrubého skóre, Úzkostí BAI a Subjektivním vnímáním zdraví nebyla DŽS nebyla 

zjištěna statisticky významná korelace. Výsledky ukazuje tabulka 5.H 
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Tabulka 5.H Zdraví 

Korelace vyhýbavosti, úzkostnosti, péče matky, kontroly matky a kontroly otce s VAS intenzita, VAS 

nepříjemnosti, strach z bolesti FPQ-HS, FPQ-MB, FPQ-VB, FPQ-LV, deprese BDI-II, BAI, subjektivním 

vnímáním zdraví  

Proměnná ECR ECR PBI-II PBI-II PBI-II PBI-II 

 Vyhýbavost 

r                p 

Úzkostnost 

r                p 

Péče matka 

r                p 

Kontrola matka 

r                p 

Péče otec 

r                p 

Kontrola otec 

r                p 

FPQ-III       

MB -0.0806     0.4606 0.1803     0.0968 0.0859      0.4371 0.0175      0.8737 -0.0057     0.9591 0.0427      0.6997 

VB -0.0555     0.6115 0.1507     0.1660 0.0583      0.5983 -0.0375     0.7332 0.0704      0.5244 -0.0912     0.4095 

LV -0.0654     0.5494 0.1185     0.2882 -0.1306      0.2362 0.1550      0.1567 -0.0639     0.5637 -0.0020     0.9857 

Celkový HS -0.0680     0.5339 0.1866     0.0854 0.0162      0.8837 0.0103      0.9257 0.0363      0.7432 -0.0384     0.7290 

BDI-II deprese 0.1155      0.2503 0.1530     0.1267 0.0003      0.9980 -0.1842     0.0666 0.2717      0.0065 0.0603      0.5532 

BAI úzkost 0.0069      0.9449 0.2730     0.0055 -0.0978      0.3331 -0.2298     0.0208 0.1897      0.0587 0.0135      0.8942 

ZDR -0.0679     0.5130 0.0666     0.5213 0.1468      0.1604 -0.0087     0.9337 -0.0868     0.4081 0.0104      0.9212 

Poznámky: MB=Malá bolest; VB=Velká bolest; LV=Lékařské výkony; HS=Hrubé skóre; r=Spearman; p=statistická signifikance; hodnoty 

tučně=p statisticky signifikantní na hladině p<0.05; ZDR=subjektivní vnímání zdraví 

 

 

 

 

Hypotéza č.6: Depresi (BDI-II) ve skupině pacientů predikují 

 

a) sociodemografické proměnné (pohlaví, věk, počet let vzdělání, zda pracuje 

ano/ne, sociálním statusu) 

Na základě mnohočetné lineární regrese sociodemografických proměnných, které jsou 

uvedené výše, jsme zjistili, že variabilita deprese může být vysvětlena z 23 % signifikantními 

proměnnými Pohlaví (p=0.0224) a Pracuje A/N (p=0.0242). S tím, že ženské pohlaví zvýší 

depresi o 1.5 bodu a ten kdo nepracuje o 1.6 bodu. 

 

b) klinické proměnné popálenin (rozsah popálení TSBA%, délka hospitalizace, 

pracovní úraz, hlava + krk + paže A/N), VAS intenzita bolesti, VAS 

nepříjemnost bolesti 
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Pomocí mnohočetné lineární regrese, do které jsme zařadili výše uvedené proměnné, 

jsme zjistili, že ve skupině Pacient může být variabilita deprese vysvětlena z 18 % 

signifikantními proměnnými Pracovní úraz (p=0.0096) a Popálení na hlavě + krku + paži 

A/N (p=0.0283). S tím, že pokud se nejednalo o pracovní úraz zvyšuje se deprese o 1.52 

bodu a pokud pacient nebyl popálen na hlavě + krku + paži o 1.71 bodu. Ostatní klinické 

proměnné vyšly jako nesignifikantní. 

 

c) afektivní proměnné: deprese BDI-II, úzkost BAI, GAD 7, psychiatrické 

komorbidity dle MINI ano/ne 

Na základě mnohočetné lineární regrese, do které jsme zařadili výše uvedené afektivní 

proměnné, jsme zjistili, že variabilita deprese může být z 67 % vysvětlena Úzkostí BAI 

(p=<0001)  a GAD 7 (p=<0001). Přičemž s úzkostí se zvyšuje deprese o 0.3 bodu a s vyšším 

GAD 7 o 0.8 bodu. Ostatní proměnné vyšly jako statisticky nevýznamné. 

 

d) optimální / neoptimální bonding matka, optimální / neoptimální bonding otec 

Na základě mnohočetné lineární regrese, do které jsme zařadili výše uvedené proměnné 

jsme zjistili, že variabilita deprese může být z 20 % vysvětlena Optimálním/neoptimálním 

bondingem matky (p=0.0002). Neoptimální bonding matky zvýší depresi o 4 body. 

Optimální/neoptimální bonnding otce je vzhledem k depresi nesignifikantní. 

 

e) jistý / nejistý attachment 

Na základě mnohočetné lineární regrese, do které jsme zařadili jistou a nejistou vazbu 

jsme zjistili, že variabilita deprese může být z 8 % vysvětlena nejistou vazbou (p=0.0026). 

S tím, že nejistá vazba zvyšuje depresi o 1.4 bodu. 

 

 

f) 4 druhy attachmentu 

Pomocí mnohočetné lineární regrese, do které jsme zařadili 4 druhy vazby bylo zjištěno, 

že variabilita deprese může být z 11 % vysvětlena typem vazby (p=0.0067). S tím, že Zaujatý 

typ vazby (preoccupied attachment) zvyšuje depresi o 3.33 bodu, Vyhýbavý typ vazby 

(fearful avoidant attachment) zvyšuje depresi o 0.08 bodu. Naopak Jistý typ vazby (secure 
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attachment) snižuje depresi o 3.04 bodu a chybějící typ vazby (dismissive attachment) 

snižuje depresi o 0.38 bodu. Výsledky jsou zobrazeny v Tabulka 5. 

 

 

Tabulka 5 

Predikce deprese ve skupině Pacient 

  BDI-II Proměnná  F Ratio p R2  

   Sociodemografické proměnné    0.230701  

   Pohlaví  5.3915 0.0224   

   Věk  0.7848 0.3779   

   Počet let vzdělání  1.4864 0.2258   

   Pracuje A/N  5.2460 0.0242   

   Sociální status  0.9047 0.4081   

   Klinické proměnné    0.180124  

   TSBA %  0.4889 0.4861   

   Délka hospitalizace (dny)  0.1380 0.7111   

   Pracovní úraz  6.9867 0.0096   

   Hlava+krk+paže A/N  4.9627 0.0283   

   VAS intenzity  0.8825 0.3499   

   VAS nepříjemnost  1.3017 0.2568   

   Afektivní proměnné    0.679637  

   BAI HS  41.0698 <0001   

   GAD 7  53.7907 <0001   

   FPQ HS  0.3750 0.5418   

   Psychiatrická komorbidita dle DSM IV  2.7890 0.0983   

   Bonding matka/otec    0.20457  

   Optimální/neoptimální bonding matka  15.6602 0.0002   

   Optimální/neoptimální bonding otec  2.2017 0.1430   

   Jistý/nejistý attachment  9.5142 0.0026 0.086876  

   Attachment  4.3142 0.0067 0.116661  

Poznámky: p=statistická signifikance; hodnoty tučně=p statisticky signifikantní na hladině p<0.05; A/N=ano/ne; HS=hrubé skóre 

 

 

Významné proměnné z mnohočetné lineární regrese byly zařazeny do celkového 

modelu a pomocí stepwise regrese byly vybrány proměnné Pohlaví, Pracuje A/N, Pracovní 

úraz, Hlava+krk+paže A/N, BAI, GAD 7, Optimální bonding k matce, Jistá/nejistá vazba. 

Variabilitu deprese mohou ze 78 % vysvětlit signifikantní proměnné Pohlaví (p=0.0019), 

Úzkost BAI (p=<0001), GAD 7 (p=<0001), Optimální bonding k matce (p=<0001) a 

Jistá/nejistá vazba (p=0.0250). 
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Tabulka 6 

Stepwise pro depresi u pacientů 

BDI-II Proměnná β R2 t Ratio p 

 Významné proměnné  0.781639   

 Intercept 3.06775944  5.25 <0001 

 Pohlaví  1.1171404  3.22 0.0019 

 BAI HS 0.28555816  5.54 <0001 

 Gad 7 0.8673766  8.91 <0001 

 optimální bonding k matce  -1.6439865  -4.33 <0001 

 jistý/nejistý attachment  -0.7491425  -2.28 0.0250 

Poznámky: p=statistická signifikance; hodnoty tučně=p statisticky signifikantní na hladině p<0.05; A/N=ano/ne;R2=RSquare; β=beta 

hodnota 

 

 

 

Na základě Stepwise Fit způsobu bylo zjištěno, že deprese ve skupině pacientů může být 

vysvětlena z 78 % variací pohlaví (p=0.0019). Pokud je to žena, tak se zvýší hodnota deprese 

o 1.1117. GAD 7 (R=0.5047; p=<0001) a Úzkost BAI (p=<0001). S tím, že GAD 7 zvyšuje 

depresi o 0.8 bodu a úzkost BAI o 0.3 bodu. Optimální/neoptimální bonding k matce 

(p=<0001), s tím, že Neoptimální bonding k matce zvýší hodnotu deprese o 1.6 bodu. Jistou 

a nejistou vazbou (p=0.0250) a to tak, že nejistá vazba zvýší hodnotu deprese o 0.7 bodu. 

Výsledky ukazuje Tabulka 6. 

 

Hypotéza č.7: Úzkost (výše úzkosti je operacionalizovaná jako součet BAI + GAD 7) u 

pacientů predikují 

 

a) sociodemografické proměnné (pohlaví, věk, počet let vzdělání, zda pracuje 

ano/ne, sociálním statusu) 
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Pomocí mnohočetné lineární regrese sociodemografických proměnných, které jsou 

uvedené výše, bylo zjištěno, že variabilita úzkosti může být vysvětlena ze 17 % 

signifikantními proměnnými Pracuje A/N (R2=0.17507; p=0.0048), přičemž pokud pacient 

nepracuje zvyšuje se úzkost o 3.2 bodu. Ostatní sociodemografické, které jsou zobrazeny 

v tabulce 7 jsou nesignifikantní. 

 

b) klinické proměnné popálenin (rozsah popálení TSBA%, délka hospitalizace, 

pracovní úraz, hlava + krk + paže A/N), VAS intenzita bolesti, VAS 

nepříjemnost bolesti 

Na základě mnohočetné lineární regrese, do které jsme zařadili výše uvedené klinicky 

proměnné jsme zjistili, že variabilita úzkosti může být vysvětlena ze 17 % Nepříjemností 

VAS (R2=0.176649; p=0.0239), s tím, že pokud pacient trpí nepříjemností bolesti VAS 

zvyšuje se úzkost o 0.84 bodu. Ostatní proměnné, které jsou v tabulce 7 jsou nesignifikantní. 

 

c) afektivní proměnné: BDI-II, strach z bolesti FPQ a psychiatrické komorbidity 

ano/ne 

Pomocí mnohočetné lineární regrese do které jsme zařadili výše uvedené afektivní 

proměnné bylo zjištěno, že variabilita úzkosti může být z 61 % vysvětlena Depresí BDI 

(R2=0.616559; p=<0001), přičemž deprese BDI zvyšuje úzkost o 1.15 bodu. Ostatní 

proměnné, které jsou v tabulce 7 jsou nesignifikantní. 

 

d) optimální / neoptimální bonding matka, optimální / neoptimální bonding otec 

Na základě mnohočetné lineární regrese, do které jsme zařadili optimální a neoptimální 

bonding k matce a k otci jsme zjistili, že variabilitu úzkosti může z 8 % vysvětlovat optimální 

a neoptimální bonging k matce (R2=0.084359; p=0.0224) a to tak, že neoptimální vztah 

k matce zvyšuje úzkost o 3.86 bodu. Optimální/neoptimální bonding k otci vyšel statistický 

nevýznamný. 

 

e) jistý / nejistý attachment 

Na základě mnohočetné lineární regrese, do které jsme zařadili jistou a nejistou vazbu, 

jsme zjistili, že variabilitu úzkosti může ze 4 % vysvětlovat jistá a nejistá vazba (R2=0.0493; 
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p=0.0249), s tím, že nejistá vazba zvyšuje úzkost o 1.89 bodu a jistá vazba snižuje úzkost o 

1.89 bodu. 

 

f) 4 druhy attachmentu 

Na základě mnohočetné lineární regrese, do které jsme zařadili 4 druhy vazby, bylo 

zjištěno, že variabilitu úzkosti může z 14 % vysvětlovat typ vazby (R2=0.139236; p=0.0020), 

přičemž Zaujatý typ vazby (preoccupied attachment) zvyšuje úzkost o 7.89 bodu. Naopak 

Jistá vazba (secure attachment) snižuje úzkost o 4.28 bodu, Bázlivě vyhýbavý typ vazby 

(fearful avoidant attachment) snižuje úzkost o 1.85 bodu a Distancovaně vyhýbavý typ vazby 

(dismissing avoidant attachment) snižuje úzkost o 1.74 bodu. 

 

Veškeré údaje jsou zobrazeny v Tabulce 7. 

 

Tabulka 7 

Predikce úzkosti ve skupině pacient 

BAI + GAD 7 Proměnná F Ratio p R2 

 Sociodemografické proměnné   0.17507 

 Pohlaví 2.1975 0.1415  

 Věk 0.7466 0.3897  

 Počet let vzdělání 0.6459 0.4236  

 Pracuje A/N 8.3480 0.0048  

 Sociální status 0.0420 0.9589  

 Klinické proměnné   0.176649 

 TSBA 0.5750 0.4501  

 Délka hospitalizace (dny) 0.1154 0.7348  

 Pracovní úraz 2.2863 0.1338  

 Hlava+krk+paže A/N 3.0170 0.0856  

 VAS intenzita 0.3640 0.5478  

 VAS nepříjemnost 5.2672 0.0239  

 Afektivní proměnné   0.616559 

 BDI HS 110.3173 <0001  

 FPQ HS 0.5681 0.4529  

 Psychiatrická komorbidita dle DSM – 

IV 

0.9101 0.3425  

 Bonding matka/otec   0.084359 

 Optimální/neoptimální bonding matka 5.4862 0.0224  

 Optimální/neoptimální bonding otec 0.4034 0.5277  

 Jistý/nejistý attachment 5.1873 0.0249 0.049315 

 Attachment 5.2841 0.0020 0.139236 
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Poznámky: p=statistická signifikance; hodnoty tučně=p statisticky signifikantní na hladině p<0.05; A/N=ano/ne; HS=hrubé skóre 

R2=RSquare;  

 

Významné proměnné z mnohočetné lineární regrese byly zařazeny do celkového modelu a 

pomocí stepwise regrese byly vybrány proměnné VAS nepříjemnosti, deprese měřená BDI 

hrubé skóre, chybějící typ vazby, vyhýbavý typ vazby a zaujatý typ vazby. Variabilitu úzkosti 

mohou z 66 % vysvětlit signifikantní proměnné VAS nepříjemnost (p=0.0071), deprese BDI 

(p=<0001), Chybějící typ vazby (p=0.1695), Vyhýbavý typ vazby (p=0.0423) a Zaujatý typ 

vazby (p=0.0032). Výsledky jsou zobrazeny v Tabulce 8. 

 

 

Tabulka 8 

 
Stepwise pro úzkost ve skupině pacient 

BAI + GAD 7 Proměnné β R2 t Ratio p 

 Významné proměnné  0.659784   

 Intercept 2.0700802  2.00 0.0480 

 VAS nepříjemnost 0.4909244  2.75 0.0071 

 BDI HS 1.0735238  10.64 <0001 

 Attachement (D)  -1.191053  -1.38 0.1695 

 Attachement (FA -2.246993  -2.06 0.0423 

 Attachement (P) 4.3756686  3.02 0.0032 

Poznámky: p=statistická signifikance; hodnoty tučně=p statisticky signifikantní na hladině p<0.05; A/N=ano/ne; R2=RSquare; β=beta 

hodnota; D=dismissive (chybějcí typ vazby); FA=fearful-avoidant (vyhýbavý typ vazby); P=preoccupied (zaujatý typ vazby) 

 

 

Na základě Stepwise Fit způsobu bylo zjištěno, že úzkost u pacientů může být z 67 % 

vysvětlena VAS nepříjemností bolesti (p=0.0071). Každé zvýšení VAS nepříjemnost o 0.5 

bodu zvýší úzkost u pacientů. Depresí BDI-II (R=0.6294; p=<0.0001), s tím, že deprese BDI 

zvyšuje úzkost o 1.07 bodu. Typem vazby (p=0.0423). Úzkost je predikována preoccipied 

attachmentem (zaujatý typ vazby), úzkost se u této vazby zvyšuje o 4.4 bodu. Naopak 

dismisse (chybějící) snižuje úzkost o -1.19 bodu, secure (jistý typ) snižuje úzkost o -0.93 

bodu a fearful-avoidant (vyhýbavý typ) snižuje úzkost o -2.24 bodu. 
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Hypotéza č.8: Psychiatrické komorbidity dle DSM ve skupině pacientů predikují 

 

a) sociodemografické proměnné (pohlaví, věk, počet let vzdělání, zda pracuje 

ano/ne, sociálním statusu) 

Na základě logistické regrese, do které jsme zařadili výše uvedené sociodemografické 

proměnné, bylo zjištěno, že variabilitu psychiatrických komorbidit dle DSM mohou u 

pacientů z 35 % vysvětlovat tyto proměnné: Pohlaví (chi2=6.13; p=0.0133), Počet let 

vzdělání (chi2=9.65; p=0.0019), Pracuje A/N (chi2=12.75; p=0.0004), přičemž nárust 

vzdělání o rok zvýší riziko psychiatrické komorbidity 1.6krát a u žen je riziko mít 

psychiatrickou komorbiditu 5.7krát vyšší než pro muže. Pokud pacient nepracuje zvýší se 

riziko mít psychiatrickou komorbiditu 21krát. Ostatní proměnné zobrazeny v Tabulce 9 jsou 

nesignifikantní. 

 

b) klinické proměnné popálenin (rozsah popálení TSBA%, délka hospitalizace, 

pracovní úraz, hlava + krk + paže A/N), VAS intenzita bolesti, VAS 

nepříjemnost bolesti 

Na základě logistické regrese, do které jsme zařadili výše uvedené klinické proměnné, 

jsme zjistili, že variabilita psychiatrických komorbidit dle DSM může být vysvětlena z 15 % 

proměnnými: Délka hospitalizace (chi2=4.92; p=0.0265) a Pracovní úraz (chi2=6.83; 

p=0.0089), s tím, že zvýšení hospitalizace o jeden den sníží riziko psychiatrické komorbidity 

0.97krát a pokud pacient nemá pracovní úraz má 5.9krát vyšší riziko psychiatrické 

komorbidity. Ostatní proměnné zobrazeny v Tabulce 9 jsou nesignifikantní. 

 

c) afektivní proměnné: BDI-II, úzkost BAI, úzkost GAD 7, strach z bolesti FPQ-

HS 

Na základě logistické regrese, do které jsme zařadili výše uvedené afektivní proměnné, 

jsme zjistili, že variabilita psychiatrických komorbidit není vysvětlena Depresí BDI, Úzkostí 

BAI, GAD 7 a Strachem z bolesti FPQ hrubé skóre, výše uvedené proměnné jsou 

nesignifikantní. 
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d) optimální / neoptimální bonding matka, optimální / neoptimální bonding otec 

Na základě logistické regrese, do které jsme zařadili Optimální a Neoptimální bonding 

k matce a k otce, jsme zjistili, že variabilita psychiatrických komorbidit dle DSM není 

vysvětlena Optimálním a neoptimálním bondingem k matce a k otci. Uvedené proměnné jsou 

nesignifikantní.  

 

e) jistý / nejistý attachment 

Pomocí logistické regrese, do byla zařazena Jistá a Nejistá vazba, jsme zjistili, že 

psychiatrické komorbidity dle DSM nevysvětluje Jistá a Nejistá vazba a uvedené proměnné 

jsou nesignifikantní. 

 

f) 4 druhy attachmentu 

Pomocí logistické regrese, do které jsme zařadili 4 typy vazby (preoccipied attachment, 

dismissive attachment, secure attachment, fearful-avoidant attachment), jsme zjistili, že 

psychiatrické komorbidity dle DSM-IV nevysvětlují 4 typy vazby. 

 

Výsledky ukazuje Tabulka 9. 

 

 

Tabulka 9 

Predikce psychiatrických komorbidit u pacientů 

Psychiatrické 

komorbidity dle DSM 

Proměnná Odds Ratio Chí kvadrát p 

 Sociodemografické proměnné    

 Pohlaví 5.70 6.13 0.0133 

 Věk 0.99 0.01 0.9140 

 Počet let vzdělání 1.60 9.65 0.0019 

 Pracuje A/N 19.39 12.75 0.0004 

 Sociální status 2.27 0.98 0.6106 

 Klinické proměnné    

 TSBA % 1.02 0.87 0.3505 

 Délka hospitalizace (dny) 0.96 4.92 0.0265 
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 Pracovní úraz 5.97 6.83 0.0089 

 Hlava+krk+paže A/N - 0.70 0.4000 

 VAS intenzita 1.09 0.15 0.6976 

 VAS nepříjemnost 1.11 0.79 0.3735 

 Afektivní proměnné    

 BDI HS 1.10 1.54 0.2137 

 BAI HS 1.04 0.60 0.4374 

 GAD 7 1.15 1.92 0.1651 

 FPQ-HS 1.01 0.39 0.5290 

 Bonding matka/otec    

 Optimální/neoptimální bonding 

matka 

- 0.71 0.3988 

 Optimální/neoptimální bonding otec - 0.21 0.6436 

 Jistý/nejistý attachment - 0.04 0.8303 

 Attachment - 4.34 0.2261 

Poznámky: p=statistická signifikance; hodnoty tučně=p statisticky signifikantní na hladině p<0.05; A/N=ano/ne; HS=hrubé skóre; chi2=chi 

kvadrat 

 

 

Významné proměnné z logistické regrese byly zařazeny do celkového modelu a 

pomocí stepwise regrese byly vybrány proměnné: Pohlaví, Počet let vzdělání, Pracuje A/N, 

Délka hospitalizace, Pracovní úraz. Variabilitu psychiatrických komorbidit mohou z 34 % 

vysvětlovat signifikantní proměnné: Pohlaví (p=0.0129), Počet let vzdělání (p=0.0039), 

Pracuje A/N (p=0.0006). Výsledky jsou zobrazeny v Tabulce 10. 

 

Tabulka 10 

Stepwise pro psychiatrické komorbidity dle DSM ve skupině pacientů 

Psychiatrické 

komorbidity dle DSM 

Proměnné β R2 Chi2 p Odds 

Ratio 

Lower 95 

% 

 Upper 95 

% 

 

 Významné 

proměnné 

 0.3488        

 Intercept  -7.2664187  10.77 0.0010      

 Pohlaví (F) 0.84352503  6.18 0.0129 5.40 1.4289305  20.433462  

 Počet let 

vzdělání 

0.47147821  8.31 0.0039 1.60 1.162989  2.207727  

 pracuje A/N (A)  -1.5371097  11.83 0.0006 0.04 0.0080185  0.2664851  

Poznámky: p=statistická signifikance; hodnoty tučně=p statisticky signifikantní na hladině p<0.05; A/N=ano/ne; F=žena; R2=RSquare; 

β=beta hodnota; chi2=chi kvadrát; Odds Ratio=poměr šancí 
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Na základě Stepwise Fit způsobu bylo zjištěno, že psychiatrické komorbidity dle DSM-IV u 

pacientů po popáleninovém traumtu může být vysvětlena z 34 % Počtem let vzdělání 

(p=0.0039) s tím, že nárust vzdělání o jeden rok zvýší riziko psychiatrické komorbidity 

1,6krát. Dále bylo stejným způsobem zjištěno, že psychiatrické komorbidity dle DSM-IV 

mohou být vysvětleny proměnnou Pohlaví (p=0.0129), přičemž riziko u žen mít 

psychiatrickou komorbiditu je o 5.7krát vyšší než pro muže (p=0.0170). Psychiatrické 

komorbidity vysvětluje také proměnná Pracuje A/N (p=0.0006), přičemž pokud pacient 

nepracuje zvýší se riziko psychiatrické komorbidity 20krát (p=0.0006).  

Výsledky ukazuje Tabulka 10. 

 

 

Hypotéza č.9: Depresi ve skupině zdravých predikují 

 

a) sociodemografické proměnné (pohlaví, věk, počet let vzdělání, zda pracuje 

ano/ne, sociálním statusu) 

Na základě mnohočetné lineární regrese, do které byly zařazeny výše uvedené 

sociodemografické proměnné, bylo zjištěno, že variabilitu deprese u zdravých může 

vysvětlovat z 11 % proměnná Věk (R2=0.118; p=0.0329) a to tak, že věk zvyšuje depresi o 

0.07 bodu. Ostatní proměnné zobrazené v tabulce 9 jsou nesignifikantní a nevysvětlují 

depresi u zdravých. 

 

b) afektivní proměnné: úzkost BAI, úzkost GAD 7, strach z bolesti FPQ-HS 

Na základě mnohočetné lineární regrese, do které jsme zařadili výše uvedené afektivní 

proměnné, bylo zjištěno, že variabilitu deprese u zdravých může z 12 % vysvětlovat Úzkost 

BAI (R2=0.12; p=0.0020), přičemž úzkost zvyšuje depresi o 0.25 bodu. Proměnná Strach 

z bolesti FPQ hrubé skóre je nesignifikantní. 

 

c) optimální / neoptimální bonding matka, optimální / neoptimální bonding otec 

Na základě mnohočetné lineární regrese, do které jsme zařadili Optimální a neoptimální 

bonding k matce a k otci, bylo zjištěno, že variabilita deprese nevysvětluje depresi a výše 

uvedené jsou nesignifikantní.  
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d) jistý / nejistý attachment 

Na základě mnohočetné lineární regrese, do které byly zařazeny proměnné Jistá a nejistá 

vazba, jsme zjistili, že variabilitu deprese nevysvětlují jistý a nejistý attachment a výše 

uvedené proměnné jsou nesignifikantní. 

 

 

 

 

e) 4 druhy attachmentu 

Pomocí mnohočetné lineární regrese, do které jsme zařadili 4 typy vazby (preoccipied 

attachment, dismissive attachment, secure attachment, fearful-avoidant attachment), jsme 

zjistili, že depresi nevysvětlují 4 typy vazby. 

 

Výsledky jsou zobrazeny v Tabulce 11. 

 

Tabulka 11 

Predikce deprese u zdravých 

BDI-II Proměnná F Ratio p R2 

 Sociodemografické proměnné   0.118383 

 Pohlaví 0.1458 0.7035  

 Věk 4.6973 0.0327  

 Počet let vzdělání 0.1060 0.7455  

 Pracuje A/N 0.6264 0.4307  

 Sociální status 1.2251 0.2984  

 Afektivní proměnné   0.126322 

 BAI HS 10.1454 0.0020  

 FPQ-HS 5.5496 0.4606  

 Bonding matka/otec   0.032113 

 Optimální/neoptimální bonding matka 0.4428 0.5074  

 Optimální/neoptimální bonding otec 3.1521 0.0790  

 Jistý/nejistý attachment 3.3042 0.0721 0.032298 

 Attachment 1.2514 0.2955 0.037262 

Poznámky: p=statistická signifikance; hodnoty tučně=p statisticky signifikantní na hladině p<0.05; A/N=ano/ne; HS=hrubé skóre; 

R2=RSquare; BAI HS=úzkost; FPQ=strach z bolesti 
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Významné proměnné mnohočetné lineární regrese byly zařazeny do celkového 

modelu a pomocí stepwise regrese byly vybrány proměnné Úzkost BAI HS a Věk. Variabilitu 

deprese mohou z 26 % vysvětlovat signifikantní proměnné Úzkost BAI (p=<0001) a Věk 

(p=0.0004). Výsledky jsou zobrazeny v Tabulce 12. 

 

Tabulka 12 

Stepwise pro depresi ve skupině zdravých 

BDI-II Proměnná β R2 t Ratio p 

 Významné proměnné  0.266274   

 Intercept  -0,551958   -0,47 0,6417 

 Věk 0,0808753  3,69 0.0004 

 BAI HS 0,3312254  4,93 <0001 

Poznámky: p=statistická signifikance; hodnoty tučně=p statisticky signifikantní na hladině p<0.05; HS=hrubé skóre; R2=RSquare; β=beta 

hodnota 

 

 

Na základě Stepwise Fit způsobu výběru bylo zjištěno, že deprese u zdravých může 

být vysvětlena z 26 % Věkem, s tím, že věk zvyšuje depresi o 0.08 bodu. Dále bylo zjištěno, 

že Úzkost měřená BAI zvyšuje depresi o 0.33 bodu.  

 

Výsledky zobrazuje Tabulka 12. 

 

 

Hypotéza č.10: Úzkost (BAI) u zdravých predikují 

 

a) sociodemografické proměnné (pohlaví, věk, počet let vzdělání, zda pracuje 

ano/ne, sociálním statusu) 

Na základě mnohočetné lineární regrese, do které jsme zařadili výše uvedené 

sociodemografické proměnné, bylo zjištěno, že variabilitu úzkosti u zdravých nevysvětluje 

žádná z výše uvedených sociodemografických proměnných. 
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b) afektivní proměnné: BDI, strach z bolesti FPQ-HS, úzkost BAI 

Na základě mnohočetné lineární regrese, do které jsme zařadili výše uvedené afektivní 

proměnné, jsme zjistili, že variabilita úzkosti může být z 13 % vysvětlena Depresí BDI HS 

(R2=0.136; p=0.0020), přičemž deprese BDI zvyšuje úzkost o 0.4 bodu. Strach z bolesti a 

Úzkost BAI jsou nesignifikantní.  

 

c) optimální / neoptimální bonding matka, optimální / neoptimální bonding otec 

Na základě mnohočetné lineární regrese, do které byly zařazeny proměnné 

Optimální/neoptimální bonding matky a otce, jsme zjistili, že variabilita úzkosti není těmito 

proměnnými vysvětlena. 

 

d) jistý / nejistý attachment 

Pomocí mnohočetné lineární regrese, do které jsme zařadili jistou a nejistou vazbu, jsme 

zjistili, že variabilita úzkosti není těmito proměnnými vysvětlena. 

 

e) 4 druhy attachmentu 

Pomocí mnohočetné lineární regrese, do které jsme zařadili 4 typy vazby (preoccipied 

attachment, dismissive attachment, secure attachment, fearful-avoidant attachment), jsme 

zjistili, že úzkost nevysvětlují 4 typy vazby. 

 

Výsledky jsou zapsány v Tabulce 13. 

 

Tabulka 13 

Predikce úzkosti BAI u zdravých 

BAI+GAD 7 Proměnná F Ratio p R2 

 Klinické proměnné   0.06088 

 Pohlaví 0.1678 0.6830  

 Věk 0.3381 0.5623  

 Počet let vzdělání 2.1080 0.1498  

 Pracuje A/N 1.0420 0.3100  

 Sociální status 1.2476 0.2919  

 Afektivní proměnné   0.13636 

 BAI HS 10.1454 0.0020  

 FPQ-HS 1.5091 0.2228  
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 Bonding matka/otec   0.007221 

 Optimální/neoptimální bonding 

matka 

0.3963 0.5305  

 Optimální/neoptimální bonding 

otec 

0.5049 0.4790  

 Jistý/nejistý attachment 3.7178 0.0567 0.035845 

 Attachment 2.1510 0.0987 0.06178 

Poznámky: p=statistická signifikance; hodnoty tučně=p statisticky signifikantní na hladině p<0.05; A/N=ano/ne; HS=hrubé skóre 

 

 

Významné proměnné mnohočetné lineární regrese byly zařazeny do celkového 

modelu a pomocí stepwise regrese byla vybrána proměnná Deprese měřená BDI HS 

(p=<0001), která může variabilitu úzkosti vysvětlovat z 16 %. Výsledky jsou zobrazeny 

v Tabulce 14. 

 

Tabulka 14 

Stepwise pro depresi ve skupině zdravých 

BAI+GAD 7 Proměnná β R2 t Ratio p 

 Významné proměnné  0.164249   

 Intercept 4.0002506  4.86 <0001 

 BDI HS 0.5230586  4.41 <0001 

Poznámky: p=statistická signifikance; hodnoty tučně=p statisticky signifikantní na hladině p<0.05; HS=hrubé skóre;  

R2=RSquare; β=beta hodnota 

 

 

 

 

Na základě Stepwise Fit způsobu výběru bylo zjištěno, že úzkost u zdravých může 

být vysvětlena z 16 % depresí měřená BDI HS, přičemž deprese měřenáBDI HS zvyšuje 

úzkost o 0.52 bodu. 

 

Výsledky ukazuje Tabulka 14. 
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4 DISKUSE 

 

Tématem této bakalářské práce byla Bolest a popáleninové trauma v ošetřovatelství. 

Chtěli jsme zjistit, jak se mezi sebou liší pacienti od zdravé kontroly v sociodemografických 

proměnných, strachu z bolesti, jistém a nejistém attachmentu, vazbové úzkostnosti a 

vyhýbavosti, bondingu k matce a otci, subjektivním vnímáním zdraví a afektivních 

proměnných jako je úzkost, deprese a psychiatrické komorbidity dle M.I.N.I. Výzkumu se 

zúčastnilo 204 respondentů. Dělí se na dvě skupiny se stejným počtem respondentů – Pacienti 

a Zdraví. Mezi proměnnou práce mezi skupinami pacient a zdraví existují statisticky 

významné rozdíly.  

U druhé hypotézy jsme se soustředili na pacienty ve skupinách s jistou a nejistou 

vazbou a u třetí hypotézy na zdravou kontrolu ve skupinách s jistou a nejistou vazbou. 

Obvykle se citové pouto vytváří nejdříve k matce a poté k otci, později i dalším osobám, 

které jsou v častém kontaktu s dítětem (Mikulincer & Shaver, 2007). Ve výzkumu 

Verschuerenové a Marcoena (2005) byl zjištěn signifikantní vliv pohlaví na pociťovanou 

jistotu ve vztahu k matce a k otci u dětí, s tím, že dívky pociťovaly vyšší míru jistoty k matce 

než chlapci. Také Mayselessová (2001) potrvzuje signifikantní rozdíly ve vazbové jistotě 

v závislosti na pohlaví dítěte. V jiném výzkumu od Mayselessové (2005) se zkoumal vztah 

k rodičům u předškolních dětí a zde nebyl nalezen signifikantní vztah. V našem výzkumu je 

rozdíl ve vazbové jistotě mezi pohlavími také nesignifikantní. Mayselessová (2001) si klade 

otázku, jak moc je rozdíl kulturně podmíněn a jak moc je dán rozdílným stylem chování. 

Genderové stereotypy mohou být ve stávající společnosti méně výrazné. Dále u 

sociodemografických proměnných byl u pacientů prokázán statisticky významný rozdíl 

v proměnné práce (p=0.0415), kdy ve skupině s jistou vazbou je vyšší procento 

zaměstnaných. To nám potvrdila i další proměnná složka, a to, zda pacient pracuje a/n a opět 

nám vyšlo, že ve skupině s jistou vazbou odpovědělo více pacientů, že pracují (p=0.0188).  

Dále jsme zkoumali vztahovou vyhýbavost a úzkostnost měřenou ECR. Z výsledku výzkumu 

vyplývá, že existuje signifikantní rozdíl v míře úzkosnosti a vyhýbavosti u pacientů s nejistou 

vazbou. U zdravé kontroly se ukázal signifikantní rozdíl v míře úzkostnosti, přičemž vyšší 

průměr úzkostnosti má skupina s nejistou vazbou (M=56.19; SD=14.52). U zdravých nám 

jako signifikantní vyšla míra úzkostnosti ECR, kdy vyšší průměr úzkostnosti je u 
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respondentů s nejistou vazbou (M=56.19; SD=<0002). V práci Shavera a Mikulincera (2007) 

je popsáno, že vztahová vyhýbavost negativně koreluje se strachem z bolesti. Bowlby 

(1967/1997) popsal, jak k vývoji orientace citové vazby vedou rané vztahové zkušenosti. 

S maladaptivním přizpůsobením mnoha chronických zdravotních problémů je spojena 

nejistota citové vazby (Maunder a Hunter, 2001), což se v našem výzkumu zobrazuje. U 

pacientů se po popáleninovém traumatu aktivizují afektivní proměnné. Davies et al. (2009); 

Meredith et al. (2006); Tremblay a Sullivan (2009) ve svých výzkumech zjistili, že nejistá 

citová vazba je spojena s intenzitou bolesti, prahem bolesti a chronicitou bolesti. V našem 

výzkumu se nejistá vazba neukázala jako signifikantní v podílení se na míře strachu z bolesti 

u pacientů, tak i u zdravé kontroly. Neobjevili jsme ani rozdíly v optimálním bondingu matky 

a otce. Čekali jsme, že bonding matky a otce se nám u pacientů s jistou a nejistou vazbou 

ukáže jako signifikantní. Model od Kolba (1982) nám ukazuje specifický vzor nejisté vazby 

u jedinců s chronickou bolestí a vyznačuje se ulpíváním, stěžováním si, impulzivitou, 

vysokou mírou deprese, úzkosti a vyhledání pomoci. Takovýto vzor citové vazby je 

důsledkem nedostatku bezpečné základny v dětství. V našem výzkumu se to ukazuje u 

pacientů s nejistou vazbou, kteří mají signifikantní míru BDI deprese a úzkost měřená GAD 

7. Dále také pacienti s nejistou vazbou mají nižší průměr subjektivního vnímání zdraví. Ze 

studie Audnyho et al., (2013) vyplývá, že životní spokojenost klesá s vyšší bolestí. 

Subjektivní vnímání zdraví vypovídá o tom, jak respondent hodnotí svůj zdravotní stav a 

nemusí nutně odpovídat tomu reálnému. Například v práci Andersena (2012) je uvedeno, že 

vliv vztahové vazby pacienta na výstupy léčby bolesti je nesignifikantní. 

V heuristickém modelu Mikaila et al., (1994) je vysvětleno, jak styly citové vazby 

aktivují adaptaci na chronickou bolest a u úzkostného stylu citové vazby je větší 

pravděpodobnost výskytu somatických symptomů a psychických potíží. Dá se tedy 

předpokládat, že nejistá vazba aktivizuje traumata z dětství a reakce na to je vznik deprese u 

pacientů, to se ukazuje i v našem výzkumu u pacientů s popáleninovým traumatem. V dalších 

hypotézách jsme se zabývali tím, zdali koreluje u pacientů VAS intenzita a nepříjemnost 

bolesti, Strach z bolesti FPQ-III, úzkost BAI, deprese BDI, GAD 7 a subjektivní vnímání 

zdraví s ECR úzkostností a vyhýbavostí, PBI péče matka, PBI péče otec, PBI kontrola matka 

a PBI kontrola otec. Dále zdali koreluje u zdravých strach z bolesti FPQ-III, deprese BDI, 
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úzkost BAI a subjektivní vnímání zdraví s ECR úzkostností, vyhýbavostí, PBI péče matka, 

PBI péče otec, PBI kontrola matka, PBI kontrola otec. 

V našem výzkumu byla zjištěna korelace u pacientů s vyhýbavostí a FPQ Malou 

bolestí, úzkostí měřenou GAD 7 a mírou deprese BDI. U zdravé kontroly jsme zjistili, že 

depresi predikuje věk, což koreluje s faktem, že depresivní onemocnění se projevuje v čím 

dál tím nižším věku. Míra úzkostnosti koreluje s úzkostí měřenou BAI, úzkostí měřenou 

GAD 7 a subjektivním vnímáním zdraví. Dále také s mírou úzkosti souvisí kontrola matky, 

přičemž vyšší kontrola matky znamená nižší úzkost. Statisticky významná korelace byla 

zjištěna u míry péče otce a strachu z velké bolesti a hrubým skórem strachu. U zdravé 

kontroly jsme zjistili, že úzkost zvyšuje deprese BDI. Všeobecně tyto výsledky odpovídají 

dřívějším poznatkům. To, že vztahová vyhýbavost a úzkostnost koreluje s větším strachem 

z bolesti je uvedeno ve výzkumu Shavera a Mikulincera (2007), kde je popsáno, že 

úzkostnost a vyhýbavost jsou jako hyperaktivační strategie a up-regulace vazebného 

systému, a to zahrnuje zvýšenou pozornost a také zvýšené obavy ohledně ohrožení. 

Podobnosti uvádí také Hunter a Maunder (2001), kteří popisují, že je úzkost spojená s menší 

regulací a větší expresí afektů. 

V našem výzkumu jsme nezjistili, zda je vztah u rozdílnosti pohlaví, ale například Vambheim 

A Oien (2017) ve své práci prokázal rozdílnosti pohlaví a to tak, že strach z velké bolesti byl 

výraznější u žen. Je to možné vysvětlit psychosociálními mechanismy strachu a úzkosti a 

emoční reakcí na položky dotazníku související se strachem z velké bolesti. 

U zdravých koreluje naopak míra úzkostnosti ECR s mírou úzkosti BAI. Stejně jako u 

pacientů byla i u zdravých zjištěna korelace míry kontroly matky a úzkosti BAI. S vyšší 

mírou deprese BDI koreluje snížená péče otce. Podle studie Cosseta (2006) a Vollinga a 

Belskyho (1992) je právě otec ten, který zasahuje do rozvoje sociálních dovedností a 

získávání sociálních zkušeností v rámci aktivní explorace. Je tedy možné se domnívat, že 

právě narušení péče otce může mít jako jeden z možných následků rozvoje deprese. 

Dále jsme v našem výzkumu zjistili, že deprese u pacientů může být vysvětlena 

variací pohlaví. Dá se tedy předpokládat, že u žen se zvyšuje míra deprese. Z dřívějších studií 

je známo, že riziko výskytu deprese je u žen až dvakrát vyšší než u mužů. V bakalářské práci 

Moniky Sejkorové (2018), která se zabývala depresí a jejími rizikovými faktory bylo 

zobrazeno, že za předpoklady pro rozvoj deprese nestojí pouze jeden faktor, ale podílí se na 
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něm více činitelů. V naší studii vyšlo, že se dále na depresi podílí úzkost měřená GAD 7 a 

úzkostí měřenou BAI. Deprese v našem výzkumu může být také vysvětlena optimálním a 

neoptimálním vztahem k matce, s tím, že pokud je vztah k matce neoptimální, předpoklad 

pro depresi se zvyšuje. Také, jak jsme předpokládali, depresi zvyšuje nejistá vazba. To 

potvrzuje i výzkum Sejkorové (2018), která uvadí, že nejčastějším faktorem jsou rodinné 

poměry, mezi které patří například časté hádky v rodině, či velké nároky rodičů na dítě. 

Je nutné vzít v potaz, že vztahová vazba by mohla ovlivňovat faktory spojené s 

výstupy léčby a také vznikem zdravotních potíží, i přes to, že nemusí působit přímo na 

výstupy léčby. Zaměřili jsme se tedy na proměnné a jejich vzájemné vztahy. Zjistili jsme, že 

úzkost u pacientů zvyšuje nepříjemnost bolestí VAS. Dále jsme zjistili, že úzkost zvyšuje 

míra deprese. Moore (1999) dospěla ve své studii ke stejným výsledkům jako náš výzkum a 

to, že mateřská vazba, jakkoli problematická, nepredikuje úzkostnost. Vazba k matce dobře 

predikuje dosažení identity, ale vazba k otci dobře predikuje obecnou životní spokojenost. 

Naopak od deprese, úzkost nepredikuje neoptimální bonding k matce a otci, ale významně 

se na úzkosti podílí 4 druhy vazby. Z výsledků Cugmasa (2007) a Shilla et al. (1984) vyplývá, 

že neexistuje univerzální – rodinná vazba a že každý vztah je jedinečný. Například Caspi a 

Roberts (2001) stojí za celoživotní attachmentovou kontinuitou. Faktem zůstává, že u 

jedinců, které raná zkušenost poznamená natolik, že jejich mentální a behaviorální metody 

jsou omezené, také omezeně reagují na různé situace. V naší studii jsme zjistili, že úzkost 

predikuje zaujatý typ vazby (R=0.7081; p=0.0423). U zaujatého typu vazby (preoccupied 

attachment) jsou děti úzkostné a závislé na matce. Matky u těchto dětí méně citlivě reagují 

na pláč dítěte. Dospělý jedinci se zdají být pohlceni svými emocemi, často mají negativní 

postoj ke své primární vztahové osobě a působí úzkostně (Hašto, 2005).  

Zjistili jsme, že nárůst vzdělaní o rok zvyšuje psychiatrické komorbidity (R=0.2841; 

p=0.0039). Také variace pohlaví zvyšuje psychiatrické komorbidity (R=0.3488; p=0.0129), 

s tím, že u žen je větší riziko mít psychiatrickou komorbiditu než u mužů. Dále jsme našli 

vztah mezi psychiatrickými komorbiditami a tím, jestli pacient pracuje. Pokud pacient není 

zaměstnaný, zvyšuje se riziko psychiatrické komorbidity (R=0.1937; p=0.0006). Kellner, 

Sheffield (1973) prokázali, že je větší výskyt tělesných potíží u psychiatrických pacientů než 

u psychicky zdravých jedinců. Ve studii National Institute of Mental Health bylo zjištěno, že 

výskyt somatické deprese je u žen dvakrát častější než u mužů. 
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Signifikantně nám vyšlo, že variabilita deprese může být vysvětlena ženským 

pohlavím. Dle Anderse je riziko pro rozvoj deprese u žen 20-25% a u mužů 7-12%. Je to 

způsobeno vyšší hladinou pohlavních hormonů u žen (progesterone a estrogen), které se mění 

během menstruačního cyklu, v těhotenství, porodem a v menopause. Ve výzkumu Angolda 

et al., 2002 bylo také zjištěno, že depresivní nálada a příznaky deprese se častěji objevují u 

dívek než u chlapců. Hill, Lynch (1983) se domnívají, že zvýšený výskyt depresí u dívek je 

spojován s rolí ženy ve společnosti. Larson et al., 1993 zjistili, že stresové situace u dívek 

jsou častěji ovlivněny mezilidskými vztahy, zatímco chlapci mají častěji problémy spojené 

se sebou samými. V práci Hursey (1992) bylo zjištěno, že bolest je významným prediktorem 

pro depresi a úzkost. V naší studii jsme zjistili, že variabilita deprese není vysvětlena VAS 

intenzitou a VAS nepříjemností. Dalo by se tedy předpokládat, že větší intenzita a 

nepříjemnost bolesti neznamená menší míru zlepšení pro ošetřovatelství a neznamená to 

neovlivnitelnost obtíží. Deprese může být také u pacientů vysvětlena úzkostí měřené pomocí 

BAI a také úzkostí měřené GAD 7. Velký podíl na predikci deprese má i neoptimální bonding 

matky. Bonging z překladu z angličtiny znamená připoutání, při kterém se tvoří vztah mezi 

novorozencem a matkou. Vytváří se tak společné emoční vazby. Jistá vazba naopak predikci 

deprese snižuje. Podle Ainsworthové (1979) jsou jistě pripoutané děti vice kooperativní a 

vice pozitivní. Naopak děti s nejistou vazbou jsou vice agresivní, nespolupracují a jsou vice 

vyhýbavé. V našem výzkumu, že deprese může být vysvětlena právě nejistou vazbou a to 

tak, že nejistá vazba zvyšuje depresi o 1.4 bodu. Vliv na depresi mají take 4 druhy citové 

vazby. Nejvíce depresi zvyšuje zaujatý typ vazby a vyhýbavý typ vazby. Naopak jistá vazba 

depresi snižuje. Dle Andersona (2012) by vztahová vazba mohla mít vliv na vnímání bolesti, 

psychologický distress a ochotu spolupracovat, což následně vede ke zhoršeným výstupům 

a tím i k depresi.  Simpson (1990) uvadí, že lidé s jistou vazbou vykazují méně negativních 

emocí a emočního stresu. 

Úzkost měřená jako součet BAI a GAD 7 může být vysvětlena proměnnou práce, a 

to tak, že pokud pacient nepracuje, zvyšuje se úzkost o 3.2 bodu. Řada současných studií 

vysvětluje, že nezaměstnanost má zásadní vliv na psychiku člověka a může se stat i 

spouštěčem psychické poruchy. Dle Yterdahl, Fugelli (2000) přibývá depresivní 

symptomatologie a je zhoršená celková kvalita života a platí, že čím déle trvá 

nezaměstnanost, tím vetší jsou psychické změny. Například v práci Kavky (2017) byl zjištěn 
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významný vztah mezi úzkostností a věkem (p=0.001) a o faktu, že úzkostnost klesá s věkem 

hovořil i Seitl et al., (2016). Úzkost u pacientů může být také vysvětlena VAS nepříjemností 

bolestí a to tak, že VAS nepříjemnost zvýší úzkost u pacientů o 0.5 bodu. Strach z bolesti 

ovlivňuje zvládání bolesti a následně může vznikat generalizovaná úzkost (Knotek, 

Knotková, Raudenská, 2015). Ve výzkumu Ochsnera et al., (2005) bylo zjištěno, že pacienti, 

kteří mají strach z bolesti měřený FPQ a úzkosti, prožívají tyto emoce silněji než pacienti, 

kteří nemají strach z bolesti měřený FPQ a nepociťují úzkost. S úzkostí take souvisí 

neoptimální bonding k matce a to tak, že neoptimální bonding zvyšuje úzkost o 3.86 bodu. 

Také stejně jako u deprese může variabilitu úzkosti zvyšovat nejistá vazba. Dle Huntera a 

Maundera (2001) dochází u úzkostnosti ke zvýšené regulaci afektů. Davies et al., (2009) ve 

své studii rozdělil respondenty do tří skupin: „chronicky rozšířená bolest“, „bolest“ a „bez 

bolesti“. Hodnotil také intenzitu bolesti a míru disability. Došel k závěru, že nejistá citová 

vazba má vliv na horší prožívání bolesti. Tyto výsledky poukazují na to, že strategie léčby 

by se měla zaměřit i na vztahovou vazbu a využívat tak správnou edukaci, aby se snížilo 

riziko vzniku bolesti. Ze čtyř druhů citové vazby variabilitu úzkosti vysvětluje zaujatý typ 

vazby, s tím, že zvyšuje úzkost o 7.89 bodu. Zaujatý typ vazby je charakterizován vyšší 

úzkostí. V dospělosti bývají lidé zaujatí negativními emocemi a působí úzkostně 

(Bartholomew, Horowitz, 1991). 
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5 ZÁVĚR 

 

Rozsáhlé popáleninové trauma patří z medicínského i ošetřovatelského hlediska 

k nejzávažnějším traumatům vzhledem k bolestivosti, dlouhodobému průběhu léčení, 

možným komplikacím v průběhu léčení, kosmetickým a funkčním následkům a sociálnímu 

dopadu. Na tato rizika je důležité upozornit pro následnou klinickou ošetřovatelskou praxi, 

aby bylo dosaženo co nejefektivnější léčby. Cílem ošetřovatelské péče o pacienty 

s popáleninami je zlepšení nebo alespoň zachování kvality života. Naším cílem bylo 

porovnat, zdali se liší pacienti od zdravé kontroly. Odlišnosti skupin jsme našli u pacientů ve 

skupinách s vazbou jistou a nejistou. Integrace citové vazby může umožnit rozšíření a nám 

může pomoct dosáhnout propracovanějšího modelu mezilidských vzorců. Fungování 

pacientů s bolestí může ovlivnit styl citové vazby a interakce s nejbližšími lidmi (Romeo et. 

al, 2017). Bolest je s existencí člověka spojena od nepaměti. U každého se fyziologické a 

psychické reakce liší. Opakovaná bolest může u člověka vyvolávat negativní emoce – strach 

a úzkost, které mohou následně ovlivňovat práh bolesti a jeho toleranci. S úzkostí, strachem 

a depresí bývají také významně spojeny rozměry citové vazby, kterými jsou úzkostnost a 

vyhýbavost. Ošetřovatelský personál by se měl u pacientů kromě bolesti zaměřit i na 

intervenci, která se u pacientů s nejistou vazbou zaměřuje na příznaky úzkosti a deprese. 

Když jako odborníci budeme umět pracovat s bolestí, úzkostí a depresí, více porozumíme 

potřebám pacientů a budeme jim umět afektivně pomoci. 
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