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Abstrakt
Tato práce se věnuje kvalitě života v dimenzi zdraví na regionální úrovni v Česku
za období 2010–2019. Za cíl si klade popsat a vyhodnotit prostorovou diferenciaci
a časoprostorovou variabilitu konceptu kvality života v dimenzi zdraví na regionální
úrovni správních obvodů obcí s rozšířenou působností. Hodnocení je založeno
na objektivních indikátorech mapující zdravotní stav populace, životní styl a dostupnost
primární zdravotní péče. V teoretické části se zabývá problematikou definování kvality
života, charakteristikou celého konceptu, zdravím, jeho determinanty a nerovnostem,
které v rámci zdraví vznikají a mohou rezonovat na regionální úrovni. V této práci
jsou rovněž popsány typy prevence, jakožto účinný nástroj proti nerovnostem ve zdraví
a v neposlední řadě i podpora zdraví obyvatelstva, v podobě zlepšení zdravotní
gramotnosti. Analytická část je založena na faktorové a shlukové analýze a metod
prostorové autokorelace. V Česku byla identifikována významná regionální diferenciace
kvality života v dimenzi zdraví. Dále byly objeveny prostorové vzorce upozorňující
na problémové

a

příznivé

oblasti

v

rámci sledovaného

konceptu.

Ukázalo

se, že výsledná kvalita života v dimenzi zdraví je až na malé výjimky stabilní.
Klíčová slova: kvalita života, zdraví, determinanty zdraví, prostorová analýza, správní
obvody obcí s rozšířenou působností (SO ORP), Česko

Abstract
This thesis focuses on the quality of life in dimension of health at the regional level
in the Czechia for the period 2010–2019. The main aim of this work is to describe
and evaluate the spatial differentiation and spatio-temporal variability of the concept
quality of life in dimension of health at the regional level of administrative districts
of municipalities with extended powers. The assessment is based on objective indicators
mapping the health status of the population, lifestyle, and the availability of primary
health care. The theoretical part describes definitions quality of life, the characteristics
of whole concept, health, its determinants, and inequalities that arise in health
and can resonate at the regional level. This work also describes the types of prevention,
as an effective tool in reducing health inequalities and the possible promotion of public
health, in the form of improving health literacy. The analytical part is based on factor
and cluster analysis and methods of spatial autocorrelation. In the Czech Republic,
significant regional differentiation of quality of life in health dimension has been found.
Furthermore, spatial patterns were discovered drawing attention to problematic
and favourable areas within the observed concept. It turned out that the resulting quality
of life in dimension of health is stable, with a few exceptions.
Key words: quality of life, health, determinants of health, spatial analysis,
administrative district of municipalities with extended powers
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PŘEHLED POUŽITÝCH ZKRATEK
ČSÚ

Český statistický úřad

EU

Evropská Unie (European Union)

FA

Faktorová analýza

HDP

Hrubý domácí produkt

KMO test

Kaiser-Meyer-Olkin test

LISA

Lokální indikátory prostorové asociace (Local Indicators of Spatial
Association)

MKN-10

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních
problémů (10. revize)

MZ ČR

Ministerstvo zdravotnictví České republiky

OECD

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (Organisation for
Economic Co-operation and Development)

OSN

Organizace spojených národů

PřF UK

Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy

SA

Shluková analýza

SO ORP

Správní obvody obcí s rozšířenou působností

VPL

Všeobecný praktický lékař

VZP ČR

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky

WHO

Světová zdravotnická organizace (World Health Organization)
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1.

Úvod

Koncept kvality života se kvůli svému širokému rozsahu v dnešní době skloňuje v řadě
vědních disciplín. Tento fenomén se snaží komplexně zhodnotit život na úrovni
jednotlivců či celé společnosti. Lidský život však ovlivňuje negativně či pozitivně
nespočet aspektů nebo by se také dalo říci dimenzí. Jednotlivé dimenze pak mezi sebou
interagují, navzájem se ovlivňují a také se v čase neustále proměňují. Samotná kvalita
života může být ovlivněna zásahy zvenčí, například válečnými konflikty, vyspělostí
státu, epidemiemi, klimatickými změnami a zákony na úrovni společnosti, nebo také
malými či velkými změnami v životě jednotlivců.
Diplomová práce bude konkrétně zaměřena na dimenzi zdraví, která je pro většinu
populace to nejdůležitější. Zdraví je definováno Světovou zdravotnickou organizací
jako „stav úplné fyzické, duševní a sociální pohody, nikoli pouze nepřítomnost nemoci
nebo zdravotního postižení“ to znamená, že existují i duševní či sociální faktory, které
mají na zdraví výrazný vliv (WHO, 1946, str. 984). Na základě těchto faktorů
či determinant

vznikají

nerovnosti

ve

zdraví

rezonující

na

makroúrovni

tzn. na společenské či regionální úrovni. Nutno podotknout, že nerovnosti lze snížit
či úplně odstranit zásahy ze strany politiky. Příkladem jsou opatření státu, která vedou
k naplnění cílů Strategického rámce České republiky 2030, jež si klade za cíl – zvýšit
kvalitu života ve všech regionech a nasměrovat Česko k rozvoji, který bude po sociální,
ekonomické i environmentální stránce udržitelný (viz Strategický rámec Česká
republika 2030).
Hlavním

cílem

práce

je

popsat

a

vyhodnotit

prostorovou

diferenciaci

a časoprostorovou variabilitu kvality života v dimenzi zdraví v Česku na regionální
úrovni SO ORP v období 2010–2019. Cíl bude analyzován prostřednictvím objektivních
indikátorů, které budou odrážet celkový zdravotní stav populace, životní styl a úroveň
dostupnosti primární zdravotní péče.
Autorka stanovila tyto tři výzkumné otázky:
1. Existují významné regionální rozdíly v kvalitě života v dimenzi zdraví v rámci
Česka nebo je úroveň v podstatě totožná a regionální rozdíly jsou zanedbatelné?
2. Můžeme v rámci Česka identifikovat prostorové vzorce kvality života v dimenzi
zdraví? Pokud ano, jaké mikroregiony disponují nejlepší či nejhorší kvalitou
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života v dimenzi zdraví, respektive jaké oblasti jsou příznivé z hlediska
stanovených indikátorů a jaké nikoliv?
3. Pokud existují regionální rozdíly a prostorové vzorce kvality života v dimenzi
zdraví v Česku, jsou v čase stabilní či se proměňují? Pokud se proměňují,
v jakých mikroregionech došlo z časového hlediska k výraznému zlepšení
či zhoršení kvality života v dimenzi zdraví?
Diplomová práce je členěna do sedmi kapitol, kdy v první úvodní kapitole se čtenáři
mohou seznámit se samotným konceptem kvality života, zdravím, cílem práce,
a především výzkumnými otázkami.
V druhé kapitole se autorka bude podrobněji věnovat charakteristikám kvality života
a již existujícím definicím řady autorů a organizací. Dále budou popsány modely zdraví,
determinanty a existující nerovnosti ve zdraví. V neposlední řadě jsou zmíněny i typy
prevence, jež mají za úkol posílit zdraví jednotlivců i celé populace.
Třetí kapitola bude popisovat způsoby měření konceptu kvality života na globální
a evropské úrovni, i studie kvality života, jež vznikly v rámci Česka. Vždy budou
však tyto studie zaměřeny na dimenzi zdraví. Na závěr třetí kapitoly autorka uvede
stanovené hypotézy, jež jsou zvoleny na základě odborné literatury.
Ve čtvrté kapitole se čtenáři seznámí se stanovenými indikátory zastupující
jednotlivé oblasti kvality života v dimenzi zdraví, metodikou jejich výpočtu,
a v neposlední řadě i statistickými metodami, které autorka použila a jimiž budou
hodnoceny stanovené hypotézy.
Samotný kvantitativní výzkum a jeho výsledky budou shrnuty v páté a šesté
kapitole. Tyto kapitoly bude stěžejní pro celou diplomovou práci. Naše pozornost
bude zaměřena na identifikaci regionální diferenciace a prostorových vzorců
jednotlivých indikátorů i celkové kvality života v dimenzi zdraví, jež budou posuzovány
vybranými statistickými metodami. Také se zaměříme na jejich časovou proměnlivost.
V neposlední

řadě

budou

v

práci

identifikovány

oblasti,

jež jsou

příznivé

nebo problémové z hlediska kvality života v dimenzi zdraví.
Vzhledem k tomu, že zdraví patří mezi jednu z nejčastěji sledovaných dimenzí
kvality života, je na ni většinou nahlíženo subjektivně, a to v rámci konkrétního
onemocnění. Tato práce poskytne vhled do problematiky kvality života z objektivního
hlediska, tedy jinými slovy, budeme se snažit zmapovat kvalitu života v dimenzi zdraví
ovlivněnou prostředím, ve kterém lidé žijí.
13
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2.

Kvalita života v dimenzi zdraví

Pojem kvalita života poprvé zmínil Pigou (1932) ve své knize o ekonomice a blahobytu,
kde diskutoval o dopadech vládní podpory na životy lidí v nižších společenských
vrstvách a státní ekonomiku (Pigou, 1932). Až po druhé světové válce (60. léta 20.
století) se v Severní Americe stal termín kvalita života veřejně známým a populárním
(Wood-Dauphinee, 1999). Hlavním důvodem rostoucího zájmu o otázky týkající
se kvality života byl paradox bohatství v moderní společnosti, v níž se kvalita života
úměrně zvyšovala s technologickým pokrokem a zvyšujícími se příjmy. Lidé
ve vyspělých zemích si uvědomili, že kvalita života nutně není jednoduchou funkcí
hmotného bohatství. Z tohoto důvodu se kvalita života stala objektem vědeckého
zkoumání. Rostoucí povědomí o důležitosti dalších mimoekonomických faktorů, včetně
sociálního, politického a environmentálního zdraví národa, vedlo k hledání jiných
ukazatelů než těch založených na hrubém domácím příjmu, které budou adekvátně
odrážet celkové zdraví národa a blahobyt obyvatelstva (Pacione, 2003).
V dnešní době se studiem konceptu kvality života věnují celé výzkumné týmy
vycházející z jednotlivých metodologických rámců a snažící se z různých pohledů
uchopit toto obsáhlé a komplexní téma. Výzkumníci hledají a identifikují faktory
přispívající k dobrému a smysluplnému životu populace a zajímají se o vzájemnou
interakci těchto faktorů (Hnilicová, 2005).

2.1 Vymezení pojmu kvality života a jeho charakteristiky
Definovat pojem kvalita života je obtížné kvůli jeho širokému pojetí, což potvrzuje
i skutečnost, že ani v dnešní době neexistuje jednoznačná nebo přesněji řečeno
jednoznačně akceptovaná významová interpretace tohoto pojmu. Vědci či celé
organizace si často pojem kvalita života upravují podle sebe na základě předmětu
zkoumání (Heřmanová, 2012).
K pochopení konceptu kvality života je důležité vysvětlit jeho několik typických
charakteristik. První charakteristikou je komplikovanost, která se pojí nejen s kvalitou
života, ale i s životem jako takovým. Lidský život je tvořen nekonečným množstvím
různých aspektů a jejich vzájemných kombinací nebo interakcí, kde tyto aspekty
podléhají neustálému procesu změn. Proto bychom měli kvalitu života vnímat
jako koncept, ve kterém všechno souvisí se vším (Andráško, 2013). Hnilicová (2005)
uvádí, že kvalita života může být chápána jako důsledek několika faktorů, které mezi
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sebou interagují. Mohou to být sociální, ekonomické, environmentální a zdravotní
faktory ovlivňující rozvoj jednotlivců či celé společnosti (Hnilicová, 2005). Kvůli
komplikovanému pojetí konceptu kvality života, v návaznosti na diplomovou práci,
budeme k analýze přistupovat pomocí vícerozměrných metod a budeme odhalovat
vzájemné vztahy mezi stanovenými indikátorů námi sledované dimenze zdraví.
Další možné charakteristiky, které spolu souvisí, jsou dualita a multidimenzionalita.
Koncept kvality života můžeme rozdělit na dvě kategorie, resp. základní dimenze,
a to objektivní a subjektivní. V tomto případě hovoříme o dualitě (Andráško, 2013).
Pojetí subjektivní dimenze může být často zaměňováno či označováno jako synonymum
s celou řadou jiných pojmů, např. well-being (pocit pohody) či satisfaction
(spokojenost), které jsou také obtížně definovatelné (Heřmanová, 2012). Světová
zdravotnická organizace (WHO) se zaměřila na subjektivní složku kvality života, kterou
definuje jako: „vnímání vlastního postavení v životě jedince v kontextu kultury
a systému hodnot, v nichž jedinec žije, a ve vztahu k jeho cílům, očekáváním a životním
standardům“ (WHO, 1998, str. 8). Také podle encyklopedie Britannica je kvalita života
čistě subjektivní a je definována jako „míra, do jaké je jedinec zdravý, schopný
pociťovat pohodu a účastnit se nebo si užívat životní události“ (Jenkinson, 2020).
Heřmanová (2012) se přiklání k definici, ve které je i objektivní složka, a to že: „kvalita
života je reflexe objektivních podmínek (vnějšího prostředí) a sebereflexe (vnitřního
prostředí) člověka v kontextu kulturních, hodnotových, sociálních a prostorových
(geografických) systémů a ve vztahu k individuálním motivacím, schopnostem, cílům
a očekáváním“ (Heřmanová, 2012, str. 412). Jak již výše zmíněné definice napovídají,
subjektivní dimenze hodnotí aspekty života individuálně, tzv. každý člověk vnímá svůj
život odlišně (Andráško, 2016). Objektivní dimenze kvality života bude předmětem
zájmu diplomové práce, a proto se jí zde již nebudeme zabývat.
Kromě základních dimenzí (subjektivní a objektivní) můžeme kvalitu života rozdělit
i specifičtěji na základě dílčích aspektů/dimenzí, které utvářejí lidský život a mají vliv
na jeho kvalitu. V tomto případě mluvíme o multidimenzionalitě (Andráško, 2013).
Každá dimenze je měřena pomocí dílčích indikátorů, kteří hodnotí kvalitu života
na základě subjektivity nebo objektivity, či tyto dvě složky navzájem propojují.
Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) v roce 2015 navrhla měřit
kvalitu života prostřednictvím 11 dimenzí, a to: příjem a bohatství, zaměstnanost,
bydlení, slaďování pracovního a soukromého života, vzdělání, mezilidské vztahy,
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občanská angažovanost a dobré vládnutí, životní prostředí, bezpečnost, osobní pohoda
a zdraví (OECD, 2015). Z metodiky OECD vychází i Strategický rámec Česká
republika 2030 obsahující jednotlivé kroky, které mají udávat směr Česka a přispívat
k plnění cílů udržitelného rozvoje. Tento rámec bude mapovat pouze indikátory
za celou zemi nikoliv za jednotlivé regiony (Strategický rámec Česká republika 2030,
2017). Předmětem analýz diplomové práce se stává dimenze zdraví z pohledu územních
celků správních obvodů obcí s rozšířenou působností (SO ORP).
Kvalita života je také interdisciplinární koncept zasahující do celé škály vědních
disciplín jako je např. medicína, jejíž hlavní doménou je výzkum kvality života
ovlivněné zdravím, dále sociologie, politologie, ekonomie, etika, environmentalistika
a sociální geografie zachycující prostorovou diferenciaci sociálních, sociokulturních
a také environmentálních trendů. Výčet výše uvedených vědních oborů ale zdaleka není
konečný. Přesto, že je kvalita života interdisciplinární, je ve většině případů zkoumána
izolovaně dle zájmu vědních disciplín, a mnohdy proto chybí komplexní vhled
do problematiky tohoto konceptu (Heřmanová, 2012). V našem případě budeme
na kvalitu

života

v dimenzi

zdraví

nahlížet

z

pohledu

epidemiologického

a geografického.
Poslední charakteristika vystihující pojem kvality života je její časová a prostorová
variabilita, tedy že se jedná o fenomén měnící se v čase a prostoru (Andráško, 2016).
Analýza časoprostorové variability je jedním z hlavních cílů diplomové práce.

2.2 Model kvality života
Jak již bylo výše zmíněno, kvalitu života můžeme posuzovat z čistě objektivního
či subjektivního hlediska. Objektivní kvalita života zkoumá život bez ohledu na pocity
či vnímání života jednotlivců a posuzuje, zda je život skutečně „dobrý“. Veenhoven
(2000) sestavil model čtyř kvalit/kvadrantů života, a zařazuje tak většinu teorií o kvalitě
života

do

přehledového

schématu.

Veenhovenův

model

je

založený

na dvou dichotomiích, životní šance vs. životní výsledky a vnitřní vs. vnější kvality,
které dohromady koncept kvality života rozdělují na čtyři kvadranty viz obrázek č. 1
(Veenhoven, 2000).
Dolní polovina schématu se týká kvality života s ohledem na jeho výsledky.
Tyto výsledky lze posoudit podle jejich prospěšnosti pro životní prostředí či pro člověka
samotného. „Užitečnost života“ (třetí kvadrant) řeší především význam a smysl života,
například, zda je člověk dobrým občanem a je užitečný pro společnost, zda je člověk
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užitečný pro své blízké okolí, zda je dokonalý z hlediska morálky – autentičnost,
originalita, soucit atd. Tímto kvadrantem se zabývá především vědecký obor filozofie.
„Hodnocení vlastního života“ (čtvrtý kvadrant) představuje subjektivní hodnocení
života z pohledu jedince. Jedná se například o hodnocení životních aspektů –
spokojenost s prací, se životem, štěstí, subjektivní pohoda, převládající nálady – deprese
a nadšení (Veenhoven, 2000).
Pravý horní druhý kvadrant vyznačuje „schopnosti jedince“ a jeho vnitřní životní
šance, tzn. jak dobře je člověk vybaven k tomu, aby byl schopen zvládat problémy
všedního života. Zda disponuje dobrým fyzickým i duševním zdravím, má určité
znalosti a dovednosti (gramotnost, inteligence, chování) a osvojil si umění života
(pestrý životní styl). Tímto kvadrantem se zabývají například obory psychologie,
biologie či medicína, která zkoumá kvalitu života ovlivněnou zdravím (tzv. „healthrelated quality of life“) (Veenhoven, 2000). Středem zájmu výzkumníků zabývajících
se kvalitou života ovlivněnou zdravím jsou nejčastěji pacienti s chronickým
onemocněním, kteří na základě dotazníkového šetření hodnotí svůj zdravotní
stav (fyzické a duševní zdraví, sociální vztahy a prostředí) či efektivitu léčebné terapie
(Vaňásková, 2013). Je nutné rozlišovat pojmy „kvalita života ovlivněná zdravím“
a „kvalita života v dimenzi zdraví“, kdy u kvality života ovlivněné zdravím se posuzuje
subjektivní kvalitu života a vychází se z empirického šetření respondentů, zatímco
kvalita života v dimenzi zdraví je zaměřena na objektivní složku kvality života
s použitím agregovaných dat za SO ORP ze sekundárních zdrojů.
Levý horní první kvadrant představuje „kvalitu danou prostředím“, tzn. zda jsou
na daném území dobré podmínky pro život z různých hledisek odpovídajících výše
zmíněné multidimenzionalitě. Prostředí můžeme posuzovat z ekologického hlediska
(vhodné klima pro život, čisté ovzduší), dle vhodnosti sociálního prostředí (svoboda,
rovnost a soudržnost), stupně ekonomického rozvoje (bohatství, sociální zabezpečení,
ekonomický rozvoj) či kulturního vyžití, vzdělávání a rozkvětu vědy a umění. Tímto
prvním kvadrantem se zabývají obory ekologie, sociologie nebo také geografie
či ekonomie (Veenhoven, 2000).
Po vymezení základních charakteristik, definic a modelu kvality života by bylo
vhodné specifikovat, jak bude na kvalitu života v dimenzi zdraví nahlížet předložená
diplomová práce. Vzhledem k cíli práce, kterým je popsat a vyhodnotit prostorovou
diferenciaci a časoprostorovou variabilitu kvality života v dimenzi zdraví na regionální
17
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úrovni se budeme pohybovat v prvním kvadrantu „Kvalita daná prostředím“.
Tedy budeme zjišťovat, kde v rámci Česka jsou nejvhodnější životní podmínky
ze zdravotního hlediska.
Obrázek 1: Model čtyř kvalit života

VNĚJŠÍ KVALITY (kvalita
prostředí)

VNITŘNÍ KVALITY (kvalita
jedince)

PŘEDPOKLADY
ŽIVOTNÍ ŠANCE

I. Kvalita daná prostředím

II. Schopnosti jedince

VÝSLEDKY
ŽIVOTNÍ
VÝSLEDKY

III. Užitečnost života

IV. Hodnocení vlastního života

Zdroj: Veenhoven (2000), vlastní zpracování

2.3 Zdraví, jeho modely a determinanty
Zdraví bylo Světovou zdravotnickou organizací poprvé, v Preambuli k Ústavě WHO,
definováno v roce 1946 jako: „stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a nejen
nepřítomnost nemoci či vady“ (WHO, 1946, str. 984). Užívat si nejvyšší dosažitelné
úrovně zdraví je jedním ze základních práv každého člověka bez rozdílu rasy,
náboženství, politické víry a hospodářských nebo sociálních podmínek. Zdraví lidí
závisí na spolupráci jednotlivců i státu a je zásadní pro dosažení míru a bezpečnosti
(WHO, 1946).
Nejprve je podstatné vysvětlit si základní modely zdraví, které se v čase vyvíjely
a formovaly až do uceleného modelu hlavních determinant zdraví. Jedním ze základních
modelů zdraví je biomedicínský model zdraví a nemoci, který vysvětluje kauzální
vztah mezi onemocněním a příčinou onemocnění, tzn. každá nemoc má svoji
biologickou příčinu, na níž se má lékař zaměřit a „opravit“ ji. Ostatní složky či možné
faktory podílející se na vzniku nemoci (psychologické a sociální aspekty) jsou v modelu
opomíjeny (Vosečková, 2013). Podle Havelky a kol. (2009) měl model své opodstatnění
v dobách, kdy převládala akutní infekční onemocnění způsobená pouze jedním
původcem, která byla na konci 19. a na počátku 20. století velkým lékařským
problémem. Biomedicínský model zdraví a nemoci se nyní z důvodu převládání
chronických neinfekčních onemocnění začal jevit jako nedostatečný (Havelka a kol.,
2009). Změna ve struktuře úmrtnosti z hlediska příčiny, spolu s dalšími faktory, bývá
18
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označována jako epidemiologický přechod (Omran, 2005). Model byl proto rozšířen
na bio-psycho-sociální

model

zdraví

zahrnující

kromě

biologických

faktorů

i psychologické a sociální faktory podílející se na vývoji chronických onemocnění
(Havelka a kol., 2009).
Pro nás je důležitý model hlavních determinant zdraví, jehož autoři jsou Dahlgren
a Whitehead (2007) viz obrázek č. 2. Determinanty jsou faktory působící na naše zdraví
pozitivním i negativním způsobem. Ve středu modelu jsou faktory ovlivňující zdraví
jedinců (věk, pohlaví a genetické dispozice) a jsou do značné míry neměnné. Směrem
ven se nacházejí faktory, které lze ovlivnit rozhodnutími ze strany jedince, obchodních
společností či politiky. Jedná se především o životní styl (stravovací návyky, kouření
a konzumace alkoholu). Další položkou jsou sociální vazby, zejména podpora ze strany
rodiny, přátel, sousedů a podobně. Životní a pracovní podmínky patří také mezi
ovlivnitelné faktory, například kvalitní bydlení, zemědělství a produkce potravin,
vzdělání, prostředí v zaměstnání, nezaměstnanost, čistota vody, sanitace a v neposlední
řadě i zdravotní péče. Model je zakončený socio-ekonomickými, kulturními vlivy
a životním prostředím. Nutno podotknout, že jednotlivé složky modelu mezi sebou
interagují (Dahlgren a Whitehead, 2007).
Obrázek 2: Model hlavních determinant zdraví

Zdroj: Dahlgren and Whitehead, 2007

Janečková a Hnilicová rozdělují základní determinanty zdraví do čtyřech kategorií:
faktory prostředí, kdy příkladem je životní prostředí a klima; genetická výbava
(vývojové vady, predispozice k některým onemocněním), pro nás důležitý životní styl
(vzdělanost, postoj a péče o zdraví, stravovací návyky, fyzická aktivita, konzumace
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alkoholu a kouření) a efektivita a kvalita zdravotní péče (úroveň zdravotní péče
a její dostupnost) (Janečková, Hnilicová, 2009).
Podle Dahlgrena a Whiteheada jsou mezi determinanty pozitivní, protektivní
a rizikové faktory ovlivňující naše zdraví (Dahlgren a Whitehead, 2006). Wilkinson
(2003) zařazuje mezi pozitivní faktory např. ekonomickou bezpečnost, odpovídající
bydlení, bezpečnost potravin a kvalitní sociální síť tvořenou rodinou a přáteli
(Wilkinson, 2003). Ochranné faktory eliminují riziko či zvyšují odolnost vůči
onemocnění (např. vakcinace a zdravá strava) (WHO, 2002). Rizikové faktory a jejich
expozice způsobují zdravotní problémy a onemocnění, kterým je možné předcházet
(tzv.

preventabilní

onemocnění).

Tyto

faktory

mohou

být

sociálního

anebo ekonomického charakteru, popřípadě mohou být spojeny se životním prostředím
(znečištěné ovzduší), či životním stylem (zdravotně rizikové chování – kouření)
(Dahlgren a Whitehead, 2006). Socio-ekonomické faktory (např. vzdělání, příjem,
pozice v zaměstnání, kvalita bydlení), signifikantně ovlivňující lidské zdraví,
se hromadně označují jako sociální determinanty zdraví (Janečková, Hnilicová, 2009).

2.4 Nerovnosti ve zdraví a sociálně prostorová diferenciace zdraví
Ideálním stavem ve společnosti je rovnost ve zdraví (ekvita), tzn. každý člověk
by měl mít příležitost dosáhnout plného zdravotního potenciálu – má právo být zdravý.
Tento stav většinou nebývá naplněn, vzhledem k vzrůstajícím rozdílům sociálních
a ekonomických podmínek, v nichž se lidé narodí, rostou, žijí, pracují a stárnou.
Následkem rozdílů vznikají v populaci nerovnosti ve zdraví (Whitehead, 2000; Marmot,
Bell, 2012).
Můžeme rozlišit termín nerovnost v oblasti zdraví (z aj. „inequality“), který obecně
odkazuje na rozdíly ve zdraví jednotlivců nebo skupin. Patří sem objektivní nerovnosti,
jako je věk, pohlaví, socioekonomický status (příjem, vzdělání) či příslušnost k etnické
skupině (Janečková, Hnilicová, 2009). Podle empirických studií vzdělání vysoce
koreluje s indikátory zdravotního stavu (míra úmrtnosti a naděje dožití při narození).
Zajímavé je, že korelace mezi vzděláním a zdravím je vyšší než mezi vzděláním
a příjmem a vzděláním a zaměstnáním (vzdělání je totiž determinantou zaměstnání
i příjmů tzn. člověk s vyšším vzděláním, disponuje znalostmi, které mu napomáhají
získat lépe placenou práci). Přímý vztah mezi vzděláním a zdravím lze vysvětlit
následovně, vzdělanost vede k vyššímu zájmu a péči o své zdraví a racionálnímu
přístupu k zdravotně rizikovému chování (kouření, stravování, sexuální chování).
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Lze konstatovat, že vzdělanější lidé bývají zdravější a vzhledem k jejich vyšším
příjmům mohou mít lepší přístup ke zdravotní péči. Avšak existuje ještě „třetí
proměnné“, kterými jsou například genetické dispozice ovlivňující vzdělání a zdraví
ve stejném směru. (Grossman, 2008). Mohli bychom říci, že z části si za své zdraví
odpovídáme sami, neboť můžeme ovlivnit míru, do jaké se chováme rizikově. Rizikové
chování však nutně nemusí souviset se životním stylem. Pro ilustraci je možné
si představit jedince, který zemřel ve věku 40 let při nehodě při potápění a jeho
identické dvojče nesdílející nadšení z této záliby, se dožívá 80 let (Kawachi a kol.,
2002).
Dalším termínem jsou nerovnosti v oblasti zdraví, které jsou nespravedlivé
(z aj „inequity“). Nespravedlnost můžeme demonstrovat na nepříznivých životních
podmínkách, ve kterých se člověk mnohdy nachází. Tyto podmínky si člověk
sám nezavinil, nevybral a ani je sám nemůže změnit. Tudíž nemůže naplno uplatnit svůj
zdravotní potenciál. Podle Whitehead (2000) jsou nespravedlivé ty nerovnosti, jejichž
příčiny můžeme ovlivnit, jedná se především o: zdravotně rizikové chování,
kdy si jedinec nemůže zvolit jiný životní styl, nezdravé a stresující pracovní a životní
podmínky, nedostupné zdravotnické služby a znevýhodnění nemocných lidí
v pracovním prostředí. Nerovnosti v oblasti zdraví jsou mezi jednotlivci a společností
často z morálního hlediska zahanbující a nepřijatelné (Whitehead, 2000; Janečková,
Hnilicová, 2009).
Rozdíly v úrovni zdraví mezi nejvyššími a nejnižšími sociálními skupinami
(v oblastech bydlení, vzdělání, zaměstnání či výchovy) označujeme jako sociální
gradient. Tento gradient by neměl být společností ignorován, ale naopak
by měl být zmírněn (Čeledová, Holčík, 2017).
Nerovnosti rezonující na globální úrovni jsou viditelné, například na ukazateli
naděje dožití při narození. V roce 2019 byla nejnižší hodnota tohoto ukazatele
pro obě pohlaví naměřena ve Středoafrické republice (53,3 let), na druhou stranu
v Japonsku mají lidé šanci se dožít až 84,6 let (rozdíl 31,3 let) (Riley, 2019). Extrémní
nerovnosti v oblasti zdraví částečně odrážejí nerovnosti v bohatství mezi zeměmi.
Obecně platí, že bohatší země mají vyšší průměrnou délku života při narození
než chudší země, čehož lze dosáhnout zvýšením životní úrovně, kvalitnějším
zdravotnickým systémem a investicí do těch determinant zdraví, které způsobují
nerovnosti (např. hygiena, kvalitní bydlení, vzdělání) (Freeman a kol., 2020).
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Dalším příkladem v globálním měřítku je nerovnost dostupnosti zdravotní péče
z místního, časového a ekonomického hlediska. Ekonomická dostupnost zdravotní péče
odráží schopnost jedince pokrýt zdravotnické služby, které mu byly poskytnuty.
Ve vyspělých

státech

převládá

univerzální

zdravotní

pokrytí,

tj.

poskytnuté

zdravotnické služby jsou placeny z všeobecného zdravotního pojištění. Pojištěnci
a zaměstnavatelé tudíž

vkládají

minoritní částku

ze svého hrubého příjmu

do zdravotnického sektoru. Rozlišujeme mezi statutárním zdravotním pojištěním (Velká
Británie, Česko), které je pro obyvatele zákonem povinné. Čistě dobrovolné zdravotní
pojištění (Spojené státy), které vyplývá z vlastního rozhodnutí jedince, se označuje jako
privátní zdravotním pojištění. Univerzální zdravotní pokrytí není samozřejmostí
pro rozvojové státy, kde se kvůli výdajům za zdravotní služby pro sebe či své blízké,
lidí dostávají do extrémní chudoby (Ivanová a kol., 2005; Čevela a kol. 2009).
Organizace spojených národů (OSN) si proto klade za cíl (podcíl udržitelného rozvoje č.
3.8) do roku 2030 všeobecně zabezpečit zdraví, včetně ochrany finančních rizik,
přístupu ke kvalitní zdravotní péči a k bezpečným, účinným, kvalitním a cenově
dostupným základním léčivům a očkovacím látkám pro všechny (Hogan, 2018).
V roce 2005 vznikla Komise pro sociální determinanty zdraví v čele se Sirem
Marmotem. Komise v roce 2008 vydala publikaci s názvem „Closing the gap
in a generation“, ve které vyzývá WHO a vlády, aby vedly globální opatření v oblasti
sociálních determinant a navrhuje tři principy jednání s cílem dosáhnout rovnosti
v oblasti zdraví. Principy jednání jsou následovné – zlepšit podmínky každodenního
života (podmínky, v kterých lidé se rodí, rostou, žijí, pracují a stárnou), vyřešit
nerovnoměrné přerozdělování moci, peněz a zdrojů na globální a národní úrovni,
analyzovat nerovnosti, rozvíjet pracovní sílu, která je proškolena v problematice
sociálních determinant a zvyšovat povědomí veřejnosti (WHO, 2008).
Sociálně prostorová diferenciace zdraví
Pojem sociálně prostorová diferenciace představuje výsledný stav diferenciačních
procesů na různých měřítkových úrovních. Kvalitu života obyvatel ovlivňuje prostředí
či území, ve kterém lidé žijí a jejich životní podmínky (např. síť služeb a jejich
vybavenost, sociální a fyzické prostředí, úroveň ekonomiky a další). Právě odlišné
prostředí, ve kterém lidí žijí a odlišné životní podmínky bývají zdrojem problémů
a nerovností ve společnosti na určité území úrovni. Vznikající nerovnosti či odlišnosti
v prostředí nebo na úrovni územních celků označujeme již zmíněným termínem
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sociálně prostorová diferenciace (Macešková a kol., 2009). Analýza sociálně prostorové
diferenciace je jedním z hlavních cílů diplomové práce.

2.5 Prevence a podpora zdraví
V následující podkapitole budou popsána nutná opatření politiky k vytvoření
co nejpříznivějšího prostředí pro jednotlivce i celou populaci. Důležitou úlohu
by v tomto ohledu měla zprostředkovávat prevence, která se rozděluje na primární,
sekundární a terciární.
Primární prevence
Hlavním cílem primární prevence je posílit zdraví populace tím, že se zamezí vzniku
onemocnění – tj. eliminují se příčiny a rizikové faktory, které onemocnění způsobují.
Mezi opatření primární prevence patří činnosti, které napomáhají vyhnout se zásahu
zdravotní péče. Příkladem je očkování proti infekčním onemocněním, vzdělávání
v oblasti péče o zdraví, vedoucí ke zdravotní gramotnosti populace či poradenství,
podporující používání ochranných pomůcek (bezpečnostní pásy, cyklistické přilby).
Úspěšné zásahy primární prevence napomáhají vyhnout se utrpení, nákladům a břemen
spojených s chorobami. Obvykle se o primární prevenci uvažuje jako o nákladově
nejefektivnější formě zdravotní péče (Socic, Donev, 2008).
Cílem podpory zdraví je dosáhnout a udržovat rovnováhu mezi jednotlivcem
a prostředím kombinující individuální volbu se sociální odpovědností. Zásahy primární
prevence by měly vytvořit příznivější hygienické, ekonomické a sociální podmínky
s pozitivním vlivem na zdraví obyvatelstva, například: podpora životního prostředí,
zlepšení pracovních a vzdělávacích podmínek, zlepšení životní ekonomiky, zvyšování
zdravotní gramotnosti obyvatelstva v péči o zdraví (změna zdravotně rizikového
chování a vhodné využívání zdravotních a sociálních služeb), analýza zdravotního
chování, životního stylu a návyků, aplikace speciálních programů (intervenční
programy), práce na rozvoji a podpoře zdravotnických služeb (infrastruktura, personál,
vybavení) (Socic, Donev, 2008).
Posílit zdraví společnosti je nelehká úloha, která musí začínat na individuální
úrovni. Podle Holčíka (2009) je důležité podporovat a zvyšovat zdravotní gramotnost,
kterou označuje jako nepostradatelnou hodnotu pro jedince i pro společnost (Holčík,
2009). Zdravotní gramotnost je definována jako „kognitivní a sociální schopnosti,
motivující jedince k získání zdravotních informací, ve snaze porozumět jim a využívat
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je tím způsobem, který bude rozvíjet a udržovat jejich zdraví, činit soudy a rozhodnutí
v každodenním životě týkající se zdravotní péče, prevence nemocí a podpoře zdraví
k udržení nebo zlepšení kvality života“. WHO zdravotní gramotnost dokonce označuje
za klíčovou determinantu zdraví (Kickbush, 2013, str. 4). Význam zdravotní
gramotnosti Holčík (2009) rozděluje z hlediska jednotlivce, kdy se stává součástí
základní výbavy pro život (člověk by měl najít a uplatnit informace k posílení svého
vlastního zdraví) a slouží jako nástroj pro rozvoj osobnosti (schopnost rozhodovat
o svém vlastním zdraví). Z hlediska společnosti, kdy se zdravotní gramotnost stává
jedním z úkolů systému v péči o zdraví (ve zdravotnictví, sociálních skupinách
a rodinách), zvyšuje úroveň zdravotního stavu populace, napomáhá ke snižování
nerovností ve zdraví, zdravotních rizik a vede ke zdravému životnímu stylu (Holčík,
2009). Holčík také označuje jako prioritu začít s edukací v počáteční životní etapě
jedince, tj. v mládí, kdy je jedinec zdravý a je žádoucí tuto etapu prodloužit. Pozornost
by proto měla být zaměřena převážně na děti (posílit výchovu ke zdraví dětí
ve školách). Posilovat zdravotní gramotnost obyvatel s cílem vyhnout se nemocem,
včasně diagnostikovat onemocnění a oddálení úmrtí pacientů je úloha, která vyžaduje
aktivitu jedinců, rodin, škol, institucí, organizací a také veřejné správy (Holčík, 2010).
Sekundární prevence
Doménou sekundární prevence jsou služby zdravotní péče, které identifikují časná
stádia běžně se vyskytujících nemocí, kdy člověk ještě nemusí pociťovat příznaky
(je asymptomatický) a bez léčby by toto onemocnění mělo fatální následky. Včasná
diagnóza umožňuje okamžitou léčbu bránící progresi nemoci, komplikacím,
chroničnosti, recidivě a invaliditě (Socic, Donev, 2008). Příkladem sekundární prevence
jsou screeningové programy Česka, zaměřující se na zhoubné novotvary prsu, kolorekla
a děložního hrdla (Májek a kol., 2014).
Terciární prevence
Opatření terciární prevence zahrnují identifikaci a péči o pacienty, kteří nemohou být
vyléčeni nebo mají následky po onemocnění. Mnohdy kvůli pozdnímu zachycení
nemoci nelze zahájit léčebnou terapii, či medikace nebo terapie ještě nebyla vynalezena.
Cílem je eliminovat následky nemoci, zabránit možným komplikacím a zachovat
či zlepšit kvalitu života pacienta (Socic, Donev, 2008).
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3.

Měření kvality života v dimenzi zdraví

Stejně jako je obtížné koncept kvality života definovat, je také obtížné vybrat vhodný
nástroj k jeho měření. Koncept nám poskytuje bohaté analytické možnosti, pokud
kvalitu života měříme komplexně, tzn. do analýz zahrneme co možno nejvíce dimenzí
ovlivňujících život lidí (Hörnquist, 1990). Vybrané dimenze či předmět zájmu měření
kvality života se různí na globální, evropské i regionální úrovni. Proto cílem
této kapitoly je představit a kriticky zhodnotit již aplikované metody používané
pro měření konceptu kvality života a zaměřit se na indikátory mapující dimenzi zdraví.

3.1 Měření kvality života na globální úrovni
Kvalita života měřená v globálním měřítku poodhaluje značnou diferenciaci
aplikovaných metod, jak ukazuje například studie Muhammada a Saba (2018),
zaměřující se na determinanty kvality života ve 23 rozvojových afrických zemích
pro období 2008–2014. Panelová data pro studii propůjčil Rozvojový program OSN
a jako hlavní indikátor kvality života byl použit index lidského rozvoje (Muhammad,
Sabo, 2018). Panelová data, někdy označovaná jako longitudinální data, obsahují
charakteristiky za jednotlivá pozorování ze dvou či více časových hledisek (Novák,
2007). Výpočet indexu lidského rozvoje se skládá ze čtyř indikátorů – naděje dožití
při narození, průměrné roky školní docházky, očekávané roky školní docházky a hrubý
domácí produkt (HDP) na jednoho obyvatele. Z těchto indikátorů (zastupující tři hlavní
dimenze – zdraví, vzdělání a životní úroveň) jsou posléze vypočítány indexy. Index
lidského rozvoje pak představuje aritmetický průměr hodnot dílčích indexů. Panelová
data vstupovala do regresní analýzy za použití modelu fixních a náhodných efektů.
Index rozvoje představoval závisle proměnnou a determinanty: HDP na jednoho
obyvatele, přístup k zdravotně nezávadné pitné vodě (procento populace využívající
zdroje kvalitní pitné vody), vzdělání, kojenecká míra úmrtnosti a spotřeba energie na
osobu, představovaly nezávislé proměnné. Podle výsledků modelů fixních a náhodných
efektů je evidentní, že vzdělání, přístup k nezávadné pitné vodě a HDP na obyvatele
mají signifikantně pozitivní dopady na kvalitu života, vyjádřenou indexem lidského
rozvoje na 1% hladině významnosti. Statistická významnost determinanty přístup
k nezávadné pitné vodě se stala signifikantní na 10% hladině významnosti. Míra
kojenecké úmrtnosti reprezentující determinantu zdraví má prokazatelně negativní
dopady na kvalitu života v afrických zemích (na 1% a 10% hladině významnosti
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za model fixních a náhodných efektů). Regresní model poukazuje na skutečnost,
že indikátor kojenecká míra úmrtnosti způsobuje největší změnu závislé proměnné.
Nárůst míry kojenecké úmrtnosti o 1 % snižuje kvalitu života, respektive index lidského
rozvoje, o 4,8 % (Muhammad, Sabo, 2018).
Dalším příkladem je analýza kvality života od Kanti Graha (2018) ve 33 indických
městech provedená na základě osmi determinant za období 2016–2017. Determinanty
zahrnují jak objektivní faktory (ovládání hmotných zdrojů, zdraví, pracovní stav, životní
podmínky a další), tak subjektivní vnímání, které z těchto faktorů vyvstává. Jedná
se o indexy kupní síly, bezpečnosti, zdravotní péče (naděje dožití při narození, míra
kojenecké úmrtnosti a dostupnost zdravotní péče), klimatu, životních nákladů, poměr
cen nemovitosti k příjmům, doba dojíždění a index znečištění. Indexy posuzující kvalitu
života za jednotlivá města byly analyzovány pomocí analýzy hlavních komponent.
Rotací Varimax byl vyextrahován jeden faktor, který je nejlépe sycen indexy
bezpečnosti (z 76 %) a znečištění (z 75 %). Ve městech, kde jsou vyšší hodnoty indexu
bezpečnosti, je i lepší zdravotní péče a nižší znečištění. Výsledky analýzy stanovily
jako nejvhodnější město pro život s nejvyšší kvalitou života ze všech indických měst
město Mangalore (Kanti Ghara, 2018).
V návaznosti na vymezení jednotlivých dimenzí kvality života OECD v první
kapitole, se nyní můžeme zaměřit na námi analyzovanou dimenzi zdraví. Vzhledem
k tomu, že měřením kvality života v evropských státech a v Česku se budeme věnovat
v dalších kapitolách, naše pozornost bude cílena na mimoevropské členské státy OECD.
Prezentované výsledky kvality života v dimenzi zdraví vycházejí z knih „How's life?“
z let 2011 a 2020. Jako první indikátor dimenze zdraví je naděje dožití při narození,
která byla v roce 2009 nejvyšší v Japonsku, kde průměrná hodnota pro muže a ženy
dohromady přesahovala hranici 80 let (OECD, 2011). Data za 2017 poukazují opět na
nejvyšší hodnotu naděje dožití při narození v Japonsku (84,2 let) (OECD, 2020). Podle
Tsugane (2020) je naděje dožití při narození v Japonsku vysoká, kvůli pozoruhodně
nízké míře úmrtnosti na ischemickou chorobu srdeční a rakovinu (zejména prsu
a prostaty). Předpokládá se, že nízká úmrtnost na ischemickou chorobu srdeční
a rakovinu

odráží

nízkou

prevalenci

obezity,

která je ovlivněná

stravovacími

zvyklostmi, zejména nízkým příjmem nasycených mastných kyselin, vysokým příjmem
ryb, rostlinných potravin (sójové boby), zeleného čaje, mléka a mléčných výrobků,
vápníku či sníženým příjmem soli (Tsugane, 2020). V zemích OECD výrazně vzrostla
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naděje dožití při narození od roku 1970. Tento nárůst signifikantně reflektuje zvyšující
se životní standard, zlepšující se životní styl, vzdělanost a kvalitní zdravotnictví.
Dalšími významnými faktory, zejména v rozvojových zemích jsou: výživa, sanitace
a bydlení (OECD, 2011). Nejnižší naděje dožití při narození byla zaznamenána v Jižní
Africe za roky 2009 (přibližně 52 let) a 2017 (přibližně 64 let) (OECD, 2011 a 2020).
Dalším ukazatelem OECD (2011) měřícím kvalitu života v dimenzi zdraví je míra
kojenecké úmrtnosti, která odráží ekonomické a sociální podmínky, ve kterých matka
s dítětem žijí a také úroveň zdravotnictví dané země. V roce 2009 byla zaznamenána
nejvyšší míra kojenecké úmrtnosti v Indii, Jižní Africe a Indonésii, a to přibližně 50, 43
a 30 úmrtí na 1 000 živě narozených dětí. K dalšímu hodnocení kvality života
se používají ještě tyto indikátory: hodnocení vlastního zdravotního stavu, stavu
s chronickým onemocněním, limitace při každodenních aktivitách, nadváha a obezita
(OECD, 2011).
Metodika OECD (2020) v hodnocení kvality života v dimenzi zdraví se výrazně
změnila oproti roku 2011. Kromě naděje dožití při narození je věnována pozornost tzv.
úmrtím ze zoufalství (sebevraždy, úmrtí z nadužívání alkoholu a předávkování
drogami). Vévodící mimoevropská země s nejvyšší standardizovanou mírou úmrtnosti
na tyto příčiny úmrtí je Korea, s přibližně 35 úmrtí na 1 000 obyvatel. Oproti tomu,
Turecko a Kolumbie mají těchto úmrtí na 1 000 obyvatel nejméně, konkrétně 2,6 a 5,2.
Dalšími ukazateli jsou zkušenosti s depresí, genderové porovnání naděje dožití
při narození a hodnocení vlastního zdravotního stavu a úmrtí ze zoufalství, porovnání
naděje dožití při narození, úroveň vzdělání, příjem a hodnocení vlastního zdravotního
stavu a další (OECD, 2020).
Z výše popsaných studií zaměřujících se na kvalitu života v dimenzi zdraví
je patrné, že k hodnocení kvality života jako takové, nebo zaměřené na konkrétní
dimenze, lze využít celou škálu indikátorů a analytických metod. Ve výše zmíněných
studiích pozorujeme, že dimenzi zdraví zastupují převážně indikátory – míra kojenecké
úmrtnosti a naděje dožití při narození. Dále se setkáváme s indikátory mapujícími
přístup ke zdravotně nezávadné pitné vodě a sanitaci. Tyto indikátory (kromě naděje
dožití při narození), vzhledem k odlišným životním podmínkám a vyspělosti,
pravděpodobně nebudou mapovat kvalitu života na úrovni Evropy a Česka.
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3.2 Měření kvality života v Evropě
Pro názornost měření kvality života v dimenzi zdraví na úrovni Evropy byla vybraná
studie za období 2010–2012, zaměřující se na dva ukazatele kvality života – index
lidského rozvoje (výpočet indexu lidského rozvoje byl vysvětlen v předchozí
podkapitole) a index prosperity. Beslerová a Dzuričková (2014) pracovaly s daty
28 evropských států a jejich pozornost se spíše ubírala na státy Visegrádské čtyřky:
Slovensko, Polsko, Česko a Maďarsko. Index prosperity (z aj. Legatum Prosperity
Index) je další možné měření kvality života, které bylo navrženo v roce 2007 Legatum
institutem. Z důvodu existence řady indikátorů, které mají dopad na index prosperity,
vytvořil institut tzv. Legatum model, který zjednodušuje výpočet a konečné výsledky.
Na základě Legatum modelu je index prosperity sestavený podle osmi dílčích indexů –
ekonomika, zdraví, podnikání a příležitosti, bezpečnost a zabezpečení, správa věcí
veřejných, osobní svoboda, vzdělání a sociální kapitál. (Beslerová, Dzuričková, 2014).
Podle Beslerové a Dzuričkové (2014) dobré fyzické a duševní zdraví občanů
pomáhá zvyšovat kvalitu jejich života. Vláda by měla poskytovat každému obyvateli
dostatečnou zdravotní péči bez ohledu na jeho finanční zázemí a sociální postavení.
Úroveň zdravotní péče (základní zdravotní výsledky, zdravotní infrastruktura
a spokojenost s duševním zdravím) je tak další důležitou oblastí zkoumanou v indexech
kvality života. Podle stanovených ukazatelů indexu prosperity se nejlépe umístilo
Švédsko a Dánsko, a na opačném konci Rumunsko a Řecko s nejnižšími hodnotami
indexu. Česko zabíralo 15. místo, Polsko 18., Slovensko 21. a Maďarsko 22. Výsledky
indexu udržitelného rozvoje vykazovaly příznivé hodnoty pro Nizozemsko a Německo,
naopak Bulharsko a Rumunsko se jeví z tohoto pohledu jako nejhorší. Česko se umístilo
na 15. pozici, Slovensko 20., Maďarsko 21. a Polsko až na 22. místě (Beslerová,
Dzuričková, 2014). Syrovátka (2008) vidí v měření kvality života prostřednictvím
indexu lidského rozvoje hned několik nesrovnalostí, a to že vstupní data nemusejí
být relevantní (metodika sběru dat nemusí být v zemích jednotná a některá data mohou
být odvozená), země s vysokým indexem lidského rozvoje se již často nemohou
posouvat směrem vzhůru, neboť jejich hodnoty dílčích indexů dosahují maximálních
hodnot, je omezen na tři dimenze a nerovnosti v populaci jsou v indexu lidského
rozvoje skryté (Syrovátka, 2008).
V rámci Evropy také vzniklo několik studií zaměřených na zdravotní indikátory.
První studie Fayeta a kol. (2020) je věnována nerovnostem v oblasti zdraví
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podle geografického kontextu. Studovány byly faktory životního, sociálního prostředí
a dostupnost zdravotní péče 35 798 francouzských obcí. Za dostupnost zdravotní
péče byly použity dva indikátory – průměrná doba dojezdu autem do nemocnice
a místní dostupnost primární zdravotní péče. Primární zdravotní péče zahrnuje
specializace: praktický lékař, zdravotní sestra, chemik, gynekolog, porodní asistentka,
fyzioterapeut, zubař, oftalmolog, pediatr a psycholog. Jako metodu autoři zvolili
shlukovou analýzu s pěti shluky celkem. U každého shluku byla navíc ještě vypočítána
standardizovaná míra úmrtnosti. První shluk zahrnoval obce s vysokou hustotou
zalidnění, dobrou místní dostupností zdravotní péče a nejnižší mírou úmrtnosti. Jednalo
se o obce kolem velkých měst – Paříž, Bordeaux, Marseille a další. Obce však limitují
vyšší životní náklady, které se projevují zhoršenou dostupností praktických lékařů.
Druhý klastr obcí vychází z hlediska dostupnosti zdravotní péče nejlépe a zahrnuje
některá centra nebo předměstí dělnické třídy největších měst, předchozích a současných
průmyslových čtvrtí a většiny malých a středních měst. Poslední pátý shluk obsahoval
převážně horské oblasti, které jsou sice nejméně vystaveny znečištěným ovzduším,
ale mají nejhorší dostupnost zdravotní péče. Studie prokázala statisticky významné
nerovnosti standardizovaných měr úmrtnosti mezi stanovenými shluky (Fayet a kol.,
2020).
Prostorové vzorce zdravotně rizikového chování demonstruje studie Grigorieva
a kol. (2020) zaměřující se na úmrtnost související s nadměrnou konzumací alkoholu
u mužů v postkomunistických státech – Bělorusko, Litva, Polsko a Rusko. Studie
analyzovala standardizované míry úmrtnosti mužů ve věku 20-64 let v 1179 okresech
a městech v období 2006–2014 pomocí hot spot analýzy (obecná G statistika). Analýza
tedy za pomoci dat odhalila oblasti s vysokou úmrtností na příčiny spojené s nadměrnou
konzumací alkoholu u mužů (tzv. hot spots) a oblasti s nízkou úmrtností (tzv. cold
spots). Pro výpočet bylo využito prostorové vážící schéma královna. Mezi příčiny úmrtí
zvažované v analýze patří příčiny výslovně přičitatelné alkoholu doplněné o kódy z 10.
revize Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10) (zneužívání alkoholu – F10, náhodná
otrava alkoholem – X45, alkoholická jaterní cirhóza – K70) a příčiny vysoce korelované
s konzumací alkoholu (fibróza a cirhóza jater – K74). Prostorová analýza odhalila
vysoké hodnoty úmrtnosti na příčiny spojené s konzumací alkoholu v severozápadním
Rusku, naopak nízké hodnoty byly identifikovány v jižním Polsku. Prostorové přechody
z vyšší do nižší míry úmrtnosti přitom nejsou ohraničeny národními hranicemi. Oblasti
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s vysokou mírou úmrtnosti (hot spots) jsou také patrné na území severozápadního
a západního Ruska, východního a severozápadního Běloruska, jihovýchodní Litvy
a východního a středního Polska (Grigoriev a kol. 2020).
Jedna z nejnovějších studí na úrovni Evropy Kubáka a kol., (2019) analyzuje vztahy
mezi úmrtností na příčiny spojené s konzumací alkoholu v regionech Slovenska
za období 1996–2017. Analýza byla zaměřena na prostorové rozložení příčin úmrtí,
které jsou přímým důsledkem nadměrného užívání alkoholu. Z tohoto důvodu autoři
vybrali následující diagnózy doplněné o kódy z MKN-10, a to akutní intoxikace
alkoholem - F10, degenerace nervové soustavy v důsledku alkoholu - G31, alkoholická
polyneuropatie - G62, kardiomyopatie - I42, alkoholická gastritida - K29, alkoholické
onemocnění jater - K70, chronická hepatitida nezařazená jinde - K73, fibróza a cirhóza
jater - K74 a alkoholem vyvolaná chronická pankreatitida - K86. K analýze dat autoři
vybrali korespondenční analýzu, jež analyzuje vztahy indikátorů uspořádaných
v kontingenční tabulce. Analýza objevila prostorové vzorec přisuzující jednotlivé
příčiny úmrtí (diagnózy) k určitému kraji. Vyšší úmrtnost na kardiomyopatii
a alkoholickou gastritidu byla identifikována v Prešovském kraji. V Banskobystrickém
a Žilinském kraji byla zjištěna vyšší úmrtnost na degeneraci nervové soustavy vlivem
alkoholu a alkoholem vyvolanou chronickou pankreatitidu. V Banskobystrickém,
Trenčianském a Nitranském kraji převažuje úmrtnost na onemocnění jater spojené
s alkoholem. Také Trenčianský a Nitranský region je úzce spjatý s úmrtností
na alkoholickou polyneuropatii. V Trnavském kraji dominují úmrtí na intoxikaci
alkoholem a v Košickém krajem se převážně umírá na chronickou hepatitidou
nezařazenou jinde. Úmrtí na jaterní fibrózu a cirhózu jsou také převážně v Košickému
kraji (Kubák a kol., 2019).
Obdobně jako u měření kvality života v dimenzi zdraví na globální úrovni
i zde vidíme rozsáhnou diferenciaci analytických metod, jež je možné použít k měření
tohoto konceptu. Autorka se v této kapitole zaměřila již na prostorové analýzy kvality
života v dimenzi zdraví a zdravotně rizikového chování, které budou předmětem zájmu
diplomové práce. Vzhledem k tomu, že analýza kvality života v dimenzi zdraví bude
posuzována v regionálním pohledu na úrovni územních celků SO ORP, pozornost
se nyní bude ubírat již k provedeným studiím provedených na území Česka.
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3.3 Měření kvality života v Česku
V této kapitole se dostáváme ke klíčové části práce. Zaměříme se na již vzniklé studie
v rámci Česka, které analyzovaly kvalitu života či pouze dimenzi zdraví. V případě
měření celého konceptu kvality života budou vybrány pouze indikátory za zdraví.
Nejprve zmapujeme studie za celé Česko a posléze zhodnotíme kraje či menších územní
celky.
Nejprve zde autorka práce uvádí závěrečnou zprávu pro identifikaci vhodných
indikátorů kvality života v dimenzi zdraví, jež úzce souvisí se Strategickým rámcem
České republiky 2030. Hlavním cílem rámce je zlepšit zdraví všech obyvatel Česka
(prodloužit délku života ve zdraví, snížit nerovnosti v oblasti zdraví, zajistit stabilní
systém veřejného zdravotnictví, edukaci v oblasti zdravého životního stylu a redukci
zdravotně rizikového chování). Zdraví je zde posuzováno pomocí 5 dimenzí: délka
života a délka života ve zdraví, zdravotní stav, zdravotní péče, zdravotní chování
a gramotnost a ekvita ve zdraví. Závěrečná zpráva porovnává výsledky dimenze zdraví
za celé Česko s průměrem Evropské Unie (EU). V případě naděje dožití při narození
a v 65 letech Česko výrazně zaostává za státy EU s nejlepšími výsledky. Zatímco
se naděje dožití při narození prodlužuje, délka života ve zdraví se prodlužuje spíše u žen
než u mužů, ale pouze minimálně. České zdravotnictví disponuje nadprůměrným
počtem lékařů na 100 000 obyvatel (s výjimkou praktických lékařů) a stává
se nejvytíženější ze všech států EU, co se počtu kontaktů na jednoho lékaře týká. Podíl
denních kuřáků v Česku přesahuje 20 % a objem zkonzumovaného čistého alkoholu
je také nadprůměrný (Maussen a kol., 2018).
Mederly a kol. (2004) analyzovali kvalitu života prostřednictvím indexu lidského
rozvoje. Přistupovali k tomuto ukazateli z hlediska tří hierarchických úrovní (globální,
národní a regionální), a tudíž naše pozornost bude věnována regionální úrovni
a ukazatelům zdraví za 14 českých krajů. Ukazatel lidského rozvoje byl vypočítán
prostřednictvím osmi indikátorů dostupných za rok 2000, jež následovně rozdělili
do tří oblastí tzv. předpokladů – pro dlouhý a zdravý život, pro tvořivý život
s dostatečným vzděláním a pro přiměřenou životní úroveň. Nás zajímá první předpoklad
pro dlouhý a zdravý život, který je zastoupený indikátory demografických předpokladů
(naděje dožití při narození); zdraví a bezpečnost obyvatelstva (celková úmrtnost
na 1000 obyvatel, kojenecká úmrtnost na 1000 obyvatel) a kvalita životního prostředí.
Indikátorů bylo stanoveno celkem 39, vybrané jsou pouze ty, které zastupují dimenzi
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zdraví. Indexy byly nejprve vypočítány pro dílčí oblasti a posléze aritmetickým
průměrem dílčích oblastí vypočítány koncové hodnoty indexů za jednotlivé kraje.
Nejvyšší hodnoty pro první předpoklad (dlouhý a zdravý život) byly vypočítány
pro Jihočeský a Královéhradecký kraj, a to 115,5 a 115,4. V opačném případě nejnižší
hodnoty indexu zaznamenal Moravskoslezský a Ústecký kraj – 84,2 a 90,7. Nejvyšší
hodnoty indexů za všechny tři oblasti zaznamenalo Hlavní město Praha, Jihočeský
a Královéhradecký kraj, konkrétně 122; 106,5 a 105,2. Pro Moravskoslezský, Ústecký
a Karlovarský kraj byly hodnoty indexů nejnižší, a to 80,6; 86,5 a 94,4 (Mederly, 2004).
Další studie na krajské úrovni byla zaměřena na indikátory za naději dožití
při narození u mužů a žen. Podle Hübelové a kol. (2021) v roce 2006 byla nejnižší
naděje dožití mužů v Ústeckém a Moravskoslezském kraji, konkrétně 71,2 a 71,9 let.
V opačném případě měli muži naději dožít se až 74,4 a 75,2 let v Královéhradeckém
kraji a Hlavním městě Praha. V roce 2016 vzrostla sice naděje dožití při narození, kraj
s nejnižší hodnotou však zůstal stejný – Ústecký kraj (74 let). Naopak nejvyšší hodnotu
naděje dožití při narození u mužů zaznamenali v Hlavním městě Praha (78 let). U žen je
situace

obdobná,

v roce

2006

se

ženy

nejméně

dožívaly

v Ústeckém

a Moravskoslezském kraji, a to 77,5 a 78,8 let. Nejvyšší hodnoty naměřili v Hlavním
městě Praha (80,4 let). V roce 2016 v Karlovarském a Ústeckém kraji byla opět naděje
dožití žen nejnižší (80,7 a 79,6 let) a v Praze (82,7 let) a Jihočeském kraji (82,6 let)
nejvyšší (Hübelové a kol., 2021).
Studie Křesťanové (2016) se již zaměřovala na nižší územní celky, a to na 76
českých okresů. Posuzovala opět naději dožití při narození ve třech na sebe navazujících
období (2001–2005; 2006–2010 a 2011–2015). Kdy během těchto třech obdobích byla
nejnižší očekávaná délka života při narození u mužů v okresech Ústeckého kraje (Ústí
nad Labem), Karlovarského kraje (Karlovy Vary) a na severní Moravě. Nejvyšší naděje
dožití při narození u mužů naměřila v okresech s velkými městy (Praha, Brno, Plzeň
a Hradec Králové). Dále v letech 2001–2005 a 2006–2010 nejvyšší hodnoty tohoto
ukazatele u mužů byly v okresech Jihočeského kraje, na Vysočině a v celém
Královéhradeckém kraji, zatímco v posledním období hodnota v těchto oblastech mírně
poklesla. I v případě žen se ve všech třech sledovaných období nejnižší průměrná délka
života při narození jevila v okresech severních a severozápadních Čech, ale také
na severní Moravě. Podle údajů za období 2011–2015 je nejvyšší naděje dožití
při narození u žen také v okresech s velkými městy. V prvním pětiletém období (2001–
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2005) však byla naděje dožití při narození nejvyšší v okresech Jihomoravského kraje
(okres Brno-město) a také na Vysočině a v Královéhradeckém kraji. Vedle těchto
oblastí lze zahrnout i okres Zlín mezi sledovaná území, kde je úroveň tohoto ukazatele
u žen vyšší ve všech třech sledovaných obdobích (Křesťanová, 2016).
Indikátory zaměřené na zdravotně rizikové chování, konkrétně předčasnou úmrtnost
na příčiny spojené s nadměrnou konzumací alkoholu a kouřením u mužů a žen,
analyzoval na úrovni SO ORP Kažmér a kol. (2020) za období 2001–2015. Předčasná
úmrtnost je v tomto případě považovaná úmrtí před dosažením seniorského věku, tzn.
analyzovaná

skupiny

začínala

věkem

25

a

končila

věkem

65.

Jednalo

se tedy o ekonomicky aktivní skupinu. Studie se zaměřila na prostorové nerovnosti
standardizovaných úmrtnostních indexů jednotlivých příčin úmrtí za územní celky (SO
ORP) za období: 2001–2005; 2006–2010 a 2011–2015. Výsledky předčasné úmrtnosti
na příčiny

spojené

s kouřením

u

mužů

odhalily

prostorový

gradient

ve směru jihovýchod-severozápad Česka. Nejvyšší intenzita úmrtnosti byla zjištěna
v mikroregionech Karlovarského, Ústeckého a Moravskoslezského kraje. Analýza
nerovností za ženy vykazovala velmi podobné prostorové vzorce jako u mužů. Nejvyšší
intenzitu úmrtnosti na příčiny spojené s kouřením u žen zjistili v mikroregionech
Ústeckého, Karlovarského a z části i Libereckého kraje. Z pohledu velkých měst
se jako rizikové pro ženy jeví Praha, která u mužů vykazovala relativně protektivní
charakter. Další analýza prostorové nerovnosti za indexy standardizované úmrtnosti
na příčiny spojené s nadměrnou konzumací alkoholu u mužů odhalila opačný
prostorový gradient oproti kouření. Nejvyšší intenzitu úmrtnosti spojenou s alkoholem
u mužů zaznamenává východ a jihovýchod Česka, konkrétně oblasti Slezska a Moravy.
U žen byly nalezeny stejné prostorové vzorce v rámci úmrtnosti na příčiny spojené
s nadměrnou konzumací alkoholu jako u mužů a časový trend zůstává stabilní (Kažmér
a kol., 2020). Studie Kažméra a kol. je v této práci účelně popsána z důvodu inspirace
stanovených příčin úmrtí, které jsou spojené s nadměrnou konzumací alkoholu
a kouřením (viz kapitola 4 – Data a metodika).
Posledními indikátory, kterými se budeme zabývat zastupují dostupnost primární
zdravotní péče. Hodnocením dostupnosti primární zdravotní péče na regionální úrovní
se převážně zabývá RNDr. Luděk Šídlo, Ph.D., který ve svých studiích analyzuje
převážně věkovou strukturu jednotlivých zdravotnických specializací v kontextu
s regionálními rozdíly, úvazkovou kapacitou poskytovatelů zdravotních služeb,
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dojížďku za zdravotními službami, poptávku po zdravotních službách a další.
K posuzování dostupnosti praktického lékaře se setkáváme s úvazkovou kapacitou
lékařů či významově stejným termínem – přepočtený počet pracovníků, kdy 1,0 úvazek
odpovídá 25 ordinačním hodinám. Fyzický počet lékařů je vždy menší než přepočtený
počet pracovníků (Šídlo a kol., 2017a). Podle Šídla (2015) až 25 % lékařů specializace
všeobecného praktického lékaře (VPL) je ve věku 55-59 let, přičemž těchto lékařů
ve věku 60 let a více je přibližně 31 %. Pokud se zaměříme na lékaře pro děti a dorost,
přibližně 26 % celkové kapacity tvoří lékaři ve věků 55-59 let, a přibližně 35 %
zastupuje věk 60 a více. Tato skutečnost však prezentuje průměrné hodnoty
za celé Česko, nikoli v rámci regionů, kde mohou být značné regionální rozdíly
v dostupnosti zdravotní péče. U regionů s markantním podílem praktických lékařů
zastupující vyšší věkové kategorie roste pravděpodobnost odchodu do starobního
důchodu či možnost úplného odchodu z lékařské branže. Dostupnost zdravotní péče
se v regionech poté může jevit jako kritická. V roce 2013 se průměrná hodnota věku
všeobecného praktického lékaře pohybovala od 51 let v okrese Mladá Boleslav až po 58
let v okrese Třebíč. Nejvyšší podíl na celkové kapacitě praktických lékařů 60 let a více
zaznamenali na Domažlicku, a to 55 %. V opačném případě se jedná o Brno-město
s podílem 16 %. Průměrný věk praktického lékaře pro děti a dorost se pohyboval
v rozmezí od 51 let v okrese Český Krumlov do 61 let v okrese Nymburk. Nejnižší
podíl lékařů pro děti a dorost ve věku 60 let a více na celkové kapacitě zaznamenává
okres Hodonín, v opačném případě okres Havlíčkův Brod, konkrétně 56 % (Šídlo,
2015).
Na základě tvrzení Weinholda a Gutnera (2014) lze očekávat, že mladí lékaři budou
pro výkon svého povolání preferovat spíše městské prostředí a venkovské oblasti
označují za ohrožené (Weinhold, Gutner, 2014). Regionální diferenciace mezi regiony
venkovského a městského typu z hlediska věkové struktury praktických lékařů byla
zjišťována ve studii Malákové a kol. (2020). Studie mapovala spádové regiony, podle
věkové struktury praktických lékařů a tamního obyvatelstva. Na základě výsledných
hodnot odhalila 268 spádových regionů se zastoupením starších lékařů a staršího
obyvatelstva, které se jeví jako vysoce problémové (Maláková a kol., 2020). Hodnocení
dostupnosti

primární

zdravotní

péče

v Česku

z hlediska

spádových

regionů

za specializace – všeobecný praktický lékař, praktický lékař pro děti a dorost a zubní
lékař jsou shrnuty v publikacích (viz Šídlo a kol., 2017a, 2017b, 2017c).
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Na základě výše popsané literatury, je patrné, že ani na úrovni Česka není stanovena
jednotná metodika měření kvality života v dimenzi zdraví. Existuje celá škála metod,
kterými by tento koncept mohl být analyzován.

3.4 Výzkumné hypotézy
V rámci analytické části práce se autorka bude snažit najít odpovědi na tři výzkumné
otázky. Na základě odborné literatury budou poté stanoveny tři výzkumné hypotézy,
které budou v závěrečné části práce potvrzeny či zamítnuty.
Výzkumná otázka č. 1 - Existují významné regionální rozdíly v kvalitě života
v dimenzi zdraví v rámci Česka nebo je úroveň v podstatě totožná a regionální rozdíly
jsou zanedbatelné?
Vzhledem k posttotalitní a postindustriální transformaci v 90. letech 20. století došlo
v Česku k prohloubení regionálních rozdílů (Hampl, 2005). Tyto rozdíly vznikly
na krajské i mikroregionální úrovni v důsledku změn ve společnosti i v ekonomice
a výrazně ovlivnily jejich rozvoj. Mezi zaostávající regiony z hlediska rozvoje se zařadil
Karlovarský, Olomoucký, Ústecký a Moravskoslezský kraj a mezi regiony s průměrnou
nebo nízkou dynamikou rozvoje poté Jihočeský, Královéhradecký, Pardubický, Zlínský,
Liberecký kraj a Kraj Vysočina. Mezi rozvíjející se regiony lze zařadit Prahu,
Středočeský a Jihomoravský kraj (Blažek, Csank, 2007; Postránecký, 2010).
Hospodářsky a sociálně ohrožené oblasti stanovené na základě indikátorů (intenzita
bytové výstavby, hrubá míra celkového přírůstku, index stáří, podíl nezaměstnaných
osob a intenzita podnikatelské aktivity) jsou Ministerstvem pro místní rozvoj stanoveny
specifičtěji podle krajů, přičemž vymezeny byly ty SO ORP, které vykazovaly nejhorší
výsledky stanovených indikátorů. V Karlovarském kraji jsou to SO ORP Kraslice,
Sokolov a Ostrov, v Ústeckém kraji Litvínov, Most, Rumburk, Děčín, Varnsdorf,
Podbořany, Chomutov, Kadaň, Ústí nad Labem, Lovosice, Teplice, Žatec, Louny,
Litoměřice a další (viz Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+). Pokud se vzdálíme od
regionálního rozvoje a spíše se zaměříme na indikátory dimenze zdraví mapující kvalitu
života v předchozích kapitolách, například na naději dožití při narození, zjistíme,
že regiony s nejvyšší nadějí dožití při narození u mužů a žen jsou Praha, Kraj Vysočina
a Jihomoravský kraj. Regiony s nejnižší nadějí dožití při narození u mužů a žen
jsou převážně hospodářsky problémové regiony, jako je Ústecký, Karlovarský
a Moravskoslezský kraj (Hübelové a kol., 2021). Již z výše shrnutých studií
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regionálního rozvoje lze konstatovat, že mezi regiony existuje značná diferenciace,
kterou lze očekávat i v rámci dimenze zdraví.
Hypotéza č. 1: V rámci výsledné kvality života v dimenzi zdraví i z hlediska
stanovených indikátorů bude mezi regiony identifikována výrazná diferenciace.
Mikroregiony s nižší celkovou kvalitou života v oblasti zdraví, které se budou výrazně
odlišovat od zbytku Česka, budou převážně v Ústeckém, Karlovarském, Olomouckém
a Moravskoslezském kraji (označované jako rozvojově zaostávající regiony).
Výzkumná otázka č. 2 - Můžeme v rámci Česka identifikovat prostorové vzorce
kvality života v oblasti zdraví? Pokud ano, jaké mikroregiony disponují nejlepší
či nejhorší kvalitou života v dimenzi zdraví, respektive jaké oblasti jsou příznivé
z hlediska stanovených indikátorů a jaké nikoliv?
Pokud bude hypotéza č. 1 potvrzena a identifikujeme výraznou regionální
diferenciace, tak lze očekávat i existenci prostorového vzorce. Jinými slovy můžeme
očekáváme, že se mikroregiony nebudou odlišovat náhodně, ale budou vytvářet shluky,
které s největší pravděpodobností nebudou jednotné pro všechny indikátory. Například
studie Kažméra a kol. (2020) identifikovala oblasti s nejvyšší úmrtností na příčiny
spojené s nadměrnou konzumací alkoholu u mužů a žen v mikroregionech
Olomouckého, Moravskoslezského a Zlínského kraje. Nejvyšší intenzita úmrtnosti
na příčiny spojené s kouřením u mužů a žen byla identifikována v mikroregionech
Karlovarského a Ústeckého kraje (Kažmér a kol. (2020). Zde vidíme příklad
protichůdných prostorových vzorce zdravotně rizikového chování.
Hypotéza č. 2: Indikátory dimenze zdraví budou vykazovat prostorové vzorce. Také
lze očekávat, že prostorové vzorce budeme moci identifikovat i u výsledné kvality života
v dimenzi zdraví.
Výzkumná otázka č. 3 - Pokud existují regionální rozdíly a prostorové vzorce
kvality života v dimenzi zdraví v Česku, jsou v čase stabilní, či se proměňují? Pokud
se proměňují, v jakých mikroregionech došlo z časového hlediska k výraznému zlepšení
či zhoršení kvality života v dimenzi zdraví?
Kvalita života se neustále mění v čase a prostoru (Andráško, 2016). Lze tedy
očekávat, že i námi sledovaná dimenze zdraví, respektive indikátory, pomocí kterých
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bude dimenze zdraví analyzována, se budou na úrovni správních obvodů obcí
s rozšířenou působností v čase a prostoru měnit, tzn. bude docházet k časové
a prostorové proměnlivosti. Dlouhodobé výzkumy zaměřené na naději dožití
při narození u mužů a žen v letech 2000-2016 však ukazují na časovou a prostorovou
stabilitu. To znamená, že oblasti, ve kterých byla zjištěna nejnižší naděje dožití
při narození v prvním sledovaném období, zůstaly zachovány i v období následujícím.
To samé platí i u oblastí, kde byla naděje dožití při narození nejvyšší (Pachlová, 2014;
Křesťanová, 2016; Hübelové a kol., 2021). Lze tedy očekávat, i když se kvalita života
v čase a prostoru neustále mění, že k této změně bude s největší pravděpodobností
docházet s výrazným časovým odstupem.
Hypotéza č. 3: Celková kvalita života v dimenzi zdraví i jednotlivé indikátory,
pomocí nichž je tato dimenze měřena, budou v čase (2010–2019) a prostoru stabilní,
tzn. nebude docházet z výrazné variabilitě na mikroregionální úrovni
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4.

Data a metodika

Hlavním cílem diplomové práce je popsat a vyhodnotit prostorovou diferenciaci
a časoprostorovou variabilitu kvality života v dimenzi zdraví v Česku na regionální
úrovni SO ORP. Jde nám tedy o reflexi vnějšího prostředí (tzn. objektivních podmínek
prostředí), zda jsou na námi zvoleném území dobré podmínky pro život z hlediska
dimenze zdraví (Veenhoven, 2000; Heřmanová, 2012). Z tohoto důvodu musíme
pro analýzu použít objektivně měřitelné indikátory, jež nám pomohou lépe proniknout
do problematiky daného tématu a jsou zároveň nezávislé na osobním hodnocení
jednotlivců (Boelhouwer a kol., 2014). Nutno podotknout, že metodologie výzkumu
vychází z projektu Život v regionech (celý název „Systém hodnocení a srovnávání
kvality života obyvatel České republiky v regionální dimenzi“). Tento vědeckovýzkumný projekt je podporován Technologickou agenturou České republiky
a zaměřuje se na 11 dimenzí kvality života na regionální úrovni včetně dimenze zdraví
(viz Život v regionech, 2021).
K analýze regionálních rozdílů kvality života v dimenzi zdraví jsou zvoleny územní
celky SO ORP. Česko bylo administrativně rozděleno do 206 SO ORP včetně hlavního
města Prahy (ČSÚ, 2007). Tyto spádové regiony se jeví jako nejvhodnější územní
jednotky vzhledem k jejich vyššímu počtu, a tak možnosti zachycení odpovídajících
regionálních rozdílů zkoumaného jevu. Zvolení vyšších územních samosprávných
celků, tj. krajů či okresů, by vedlo k zakrytí možné výraznější regionální diferenciace.
Na druhou stranu obce, jako nejmenší územně samosprávné celky, nebyly zvoleny
z důvodu eventuální fluktuace hodnot, tzn. kolísání hodnot. Zároveň by při volbě
této měřítkové úrovně byla volba indikátorů za dimenzi zdraví velmi omezena.
Pro zhodnocení časoprostorové variability v jednotlivých SO ORP byla snaha
o získání co nejaktuálnějších dat a pro účely hodnocení vývoje i dat starších. Poskytnutá
data nám umožňují zmapovat kvalitu života za posledních 10 let, konkrétně za dvě
na sebe navazující období 2010–2014 a 2015–2019.
V návaznosti na rešerši literatury o měření kvality života v dimenzi zdraví jsme
se setkali v první řadě s indikátorem naděje dožití při narození. Naděje dožití
při narození je jedním z ukazatelů, který se používá k posouzení vyspělosti státu,
a odráží celkový zdravotní stav populace daného státu (SZÚ, 2005). V našem případě
bude naděje dožití odrážet zdravotní stav populace v jednotlivých SO ORP. Přínosné
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by také bylo pracovat s indikátorem naděje dožití ve zdraví, avšak z důvodu absence
dat na požadované územní úrovni nebyla tato idea realizována.
Dále jsme do hodnocená kvality života zahnuli důležité determinanty zdraví,
a to životní styl, kde se převážně zaměřujeme na míru úmrtnosti spojenou s nadměrnou
konzumací alkoholu a kouřením. Původně mezi determinanty životního stylu měla být
zahrnuta i míra úmrtnosti na příčiny spojené s obezitou, která byla posléze z důvodu
slabé vazby mezi příčinou úmrtí a diagnózou vyřazena.
Poslední determinantou, která bude posuzovat výslednou kvalitu života v dimenzi
zdraví, je dostupnost primární zdravotní péče. Kromě samotné dopravní dostupnosti
je podle Šídla (2011) důležité sledovat věkovou strukturu lékařů nejen na úrovni celého
Česka, ale právě i na úrovni regionů. U lékařů, po dosažení důchodového věku, hrozí
postupné snižování pracovního úvazku a zvyšuje se také pravděpodobnost odchodu
do starobního důchodu. Tyto změny mohou v blízké budoucnosti výrazně ovlivnit nejen
dostupnost, ale i kvalitu poskytovaných zdravotních služeb (Šídlo, 2011).
Objektivní indikátory byly z důvodu jednotného metodického rámce v rámci
projektu, rozděleny do skupin, které jsou označovány jako subdimenze, a to – Zdravotní
stav populace, Životní styl a Dostupnost primární zdravotní péče. Tři subdimenze byly
stanoveny jednak kvůli tomu, že podchycují tři rozdílné oblasti kvality života a také
kvůli srovnatelnosti s ostatními dimenzemi kvality života v projektu. Jednotlivé
indikátory přiřazené do subdimenzí budou podrobněji popsány níže. Autorka práce
si uvědomuje, že zdraví ovlivňuje celá řada dalších faktorů (například kvalita ovzduší,
nehodovost, vzdělání apod.), nicméně tyto faktory již nejsou sledovány v rámci
dimenze zdraví, ale jiných dimenzí kvality života.

4.1 Základní charakteristika stanovených indikátorů a zdroje dat
Tato stěžejní kapitola poskytuje základní informace o stanovených indikátorech kvality
života zastupující jednotlivé subdimenze včetně zdroje dat.
Subdimenze: Zdravotní stav populace
Klíčové indikátory „Naděje dožití mužů“ a „Naděje dožití žen“ odrážejí naději dožití
při narození, kterou definujeme jako průměrný počet let, jež se dožije právě narozené
dítě při zachování stálých úmrtnostních poměrů (tj. pokud by se úmrtnost po více
než 100 let nezměnila). Z důvodu odlišných úmrtnostních poměrů pro muže a ženy
bývá ukazatel vypočítán pro obě pohlaví zvlášť. Hodnoty naděje dožití při narození
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ovlivňuje řada faktorů/determinant, např. stav zdravotnictví, životní styl, úroveň
kriminality, životní prostředí a další (Klufová, Poláková, 2010). Vysoké hodnoty
indikátorů této subdimenze jsou žádoucí a jsou považovány za pozitivní jev.
Subdimenze Zdravotní stav populace bude posuzována ve dvou na sebe navazujících
časových obdobích (2010–2014 a 2015–2019). Pětiletá období jsou stanovena jednak
z toho důvodů, že výpočet naděje dožití při narození vychází z úmrtnostních tabulek,
a také proto, že za takto malé územní jednotky se jednoleté ukazatele nepočítají. Data
za 206 SO ORP poskytl Český statistický úřad (ČSÚ) (ČSÚ, 2021a; ČSÚ, 2021b).
Subdimenze: Životní styl
Subdimenze obsahující indikátory za zdravotně rizikové chování obyvatelstva (kouření
a konzumaci alkoholu), je jednou z determinant ovlivňující zdravotní stav populace.
Těmito indikátory jsou „Nadměrná konzumace alkoholu u mužů“ a „Nadměrná
konzumace alkoholu u žen“ a dále „Kouření u mužů“ a „Kouření u žen“. Jedná
se o standardizované míry úmrtnosti na příčiny spojené s nadměrnou konzumací
alkoholu a kouřením na 100 000 obyvatel pro muže a ženy zvlášť, za dvě období (2010–
2014 a 2015–2019). Pětiletá období jsou zvolena kvůli identifikaci vývoje těchto
ukazatelů a také kvůli návaznosti na indikátory subdimenze Zdravotní stav populace.
Standardizované míry úmrtnosti jsou vypočítané autorkou diplomové práce. Vysoké
hodnoty standardizovaných měr úmrtnosti na jednotlivé příčiny jsou nežádoucí
a jsou považovány za negativní jev. Data potřebná k výpočtu standardizovaných měr
úmrtnosti, tedy počet obyvatel dle jednotek věku a pohlaví v jednotlivých SO ORP
poskytl ČSÚ, Data za počet zemřelých dle určitých diagnóz, jednotek věku a pohlaví
v jednotlivých SO ORP propůjčila Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy (PřF
UK) (ČSÚ, 2021c; PřF UK, 2021).
Subdimenze: Dostupnost primární zdravotní péče
Indikátory

„Dostupnost

praktického

lékaře“,

„Dostupnost

dětského

lékaře“

a „Dostupnost zubaře“ mapují dostupnost zdravotnických služeb. Primární zdravotní
péče představuje základní stupeň zdravotní péče a je tvořena převážně preventivními,
diagnostickými, konzultačními, léčebnými, ošetřovatelskými a posudkovými službami.
Tuto péči zprostředkovávají praktičtí lékaři pro dospělé, praktičtí lékaři pro děti
a dorost, zubní lékaři a gynekologové (Janečková, 2009). Indikátory za dostupnost
zdravotní péče jsou zpracovány Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR (VZP ČR)
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na základě bodového skóre a jsou podkladem pro dotační program Ministerstva
zdravotnictví České republiky (MZ ČR) na podporu zdravotních služeb lékařů. Pouze
indikátor „Dostupnost zubaře“ zpracoval RNDr. Luděk Šídlo, Ph.D. na základě dat
z projektu TAČR Omega č. TD03000312. Data za dostupnost zdravotní péče
u specializací všeobecný praktický lékař pro dospělé a praktický lékař pro děti a dorost
jsou k dispozici pouze za rok 2019 a specializace zubního lékaře za rok 2017. Vysoké
bodové hodnocení dostupnosti primární zdravotní péče je nežádoucí a je považováno
za negativní jev. Data za dílčí indikátory poskytlo MZ ČR (Ministerstvo zdravotnictví,
2020a a 2020b).

4.2 Metodika výpočtu standardizované míry úmrtnostní na příčiny
spojené s nadměrnou konzumací alkoholu a kouřením u mužů a
žen
Postupy výpočtu standardizovaných měr úmrtnosti na příčiny spojené s nadměrnou
konzumací alkoholu a kouřením pro muže a ženy zvlášť jsou popsané v této kapitole.
Autorka zde charakterizuje metodu standardizace, výčet vybraných diagnóz příčin úmrtí
za zdravotně rizikové chování populace a postup při výpočtu.
Standardizace, Evropská standardní populace
Standardizace je metoda, která nám umožní objektivně porovnat intenzitu úmrtnosti
na jednotlivé příčiny úmrtí u populace s rozdílnou věkovou strukturou tím,
že odstraňuje zkreslující vliv dané struktury (Klufová, Poláková, 2010).
Rozlišujeme přímou a nepřímou standardizaci. Nepřímá standardizace se využívá,
pokud je známa věková struktura populace, zatímco hodnoty věkově specifických
úmrtností známy nejsou (Klufová, Poláková, 2010). V této práci byla data zpracována
pomocí přímé standardizace, neboť byl k dispozici počet obyvatel dle jednotek věku
a pohlaví a počet zemřelých dle určitých diagnóz, jednotek věku a pohlaví
v jednotlivých SO ORP.
Standardizovalo se pomocí Evropské standardní populace, která představuje uměle
vytvořenou strukturu populace používající se při vážení údajů o úmrtnosti
nebo incidenci. Prostřednictvím této standardní populace je možné posléze porovnat
standardizovanou míru úmrtnosti a nemocnosti mezi zeměmi a v rámci zemí, i když
mají zcela odlišnou věkovou strukturu populace (Eurostat, 2013).
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Evropská standardní populace začíná věkem 0, pokračuje věkovou skupinou 1-4,
dále následují pětileté věkové skupiny končící skupinou 85+ nebo 95+ (Eurostat, 2013).
Z tohoto důvodu byla data za počet obyvatel dle jednotek věku a pohlaví a počet
zemřelých dle určitých diagnóz, jednotek věku a pohlaví v jednotlivých SO ORP
upravena tak, aby odpovídala věkovým skupinám Evropské standardní populace a byla
zakončena skupinou 95+.
Příčiny úmrtí spojené s nadměrnou konzumací alkoholu (alcohol-related deaths)
Užívání alkoholu je hlavní příčinou úmrtí po celém světě zejména u osob
v produktivním věku. Nadměrná konzumace alkoholu je rizikovým faktorem
pro srdeční onemocnění a cévní mozkovou příhodu, jaterní cirhózu a určité druhy
rakoviny, avšak také mírná konzumace alkoholu zvyšuje riziko vzniku těchto nemocí.
Dopravní nehody, zranění, vraždy, sebevraždy a psychické poruchy jsou také často
způsobeny alkoholem (OECD, 2019).
Příčiny úmrtí spojené s nadměrnou konzumací alkoholu (tzv. alcohol-related deaths)
byly převzaty z metodiky britského statistického úřadu (Office for National Statistics),
a posléze očištěny o diagnózy na základě nízkých hodnot atributivní frakce (viz Kažmér
a kol., 2020). Atributivní frakce zjednodušeně řečeno udává, z kolika procenty
se expozice rizikovým faktorem podílí na vzniku daného onemocnění (Göpfertová,
Šmerhovský, 2015). Do výpočtu standardizované míry úmrtnosti na příčiny spojené
s nadměrnou konzumací alkoholu byly proto použity tyto diagnózy doplněné o kódy
MKN-10):
• Prvotní příčiny smrti vyvolané alkoholem:
o F10 – Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním alkoholu
o G31.2 – Degenerace nervové soustavy způsobená alkoholem
o G62.1 – Alkoholická polyneuropatie
o I42.6 – Alkoholická kardiomyopatie
o K29.2 – Alkoholická gastritida
o K70 – Alkoholické onemocnění jater
o K73 – Chronický zánět jater nezařazený jinde
o K74 – Fibróza a cirhóza jater s výjimkou biliární cirhózy
o K86.0 – Alkoholická chronická pankreatitida
• Vnější příčiny smrti vyvolané alkoholem
o K86.0 – Alkoholická chronická pankreatitida
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o X45 – Náhodná otrava alkoholem a expozice jeho působením
o X65 – Úmyslné sebeotrávení alkoholem a expozice jeho působení
U všech výše zmíněných diagnóz příčiny úmrtí na nadměrnou konzumaci alkoholu
byla atributivní frakce 100 % (kromě diagnóz K73 a K74). Na vzniku jaterní fibrózy
a cirhózy se mimo konzumace alkoholu můžou podílet i infekční onemocnění (virová
hepatitida B a C), nealkoholická steatohepatitida nebo také autoimunitní či genetická
onemocnění, avšak ve většině případů jsou způsobené právě nadměrnou konzumací
alkoholu (Roehlen, 2020).
Příčiny úmrtí spojené s kouřením (smoking-related mortality)
Užívání tabáku, primárně kouření cigaret, je hlavní příčinou úmrtí na zhoubný novotvar
plic, kterému lze předcházet. Přibližně 85 % úmrtí na rakovinu plic lze přisuzovat
expozici cigaretovému kouři u aktivních i pasivních kuřáků. Tabákový kouř obsahuje
více než 7 000 látek, z čehož více než 60 složek patří mezi prokázané
nebo pravděpodobné karcinogeny (Warren, Cummings, 2013). Dalšími rizikovými
faktory pro vznik zhoubného novotvaru plic jsou například ionizující záření, expozice
azbestu a znečištěné ovzduší (Malhotra a kol., 2016).
Do výpočtu standardizované míry úmrtnosti na příčiny spojené s kouřením
byly včetně zhoubného novotvaru plic použity diagnózy na základě nejvyšších hodnot
atributivní frakce, což je 75 % a více (viz Kažmér a kol., 2020). Diagnózy
jsou doplněné o kódy MKN-10:
• C33 – Zhoubný novotvar průdušnice
• C34 – Zhoubný novotvar průdušky a plíce
• J40 – Zánět průdušek neurčený jako akutní nebo chronický
• J41 – Prostá a mukopurulentní chronická bronchitida
• J42 – Neurčená chronická bronchitida
• J43 – Rozedma plic
• J44 – Jiná chronická obstrukční plicní nemoc
• J47 – Rozšíření průdušek
Výpočet standardizovaných měr úmrtnosti
Datové matice obsahující údaje za roky 2010-2014, a zemřelé podle příčiny, data úmrtí,
pohlaví a kódu SO ORP bylo potřeba pro výpočet přímé standardizace upravit. Nejprve
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byly vytvořeny věkové skupiny tak, aby odpovídaly Evropskému standardu. Následoval
výběr dat na základě kódů diagnóz příčin úmrtí na nadměrnou konzumaci alkoholu
a kouření zvlášť, poté se soubor rozdělil dle pohlaví a data byla agregována
do požadovaných územních celků (SO ORP). Analogický postup byl zvolen i u datové
matice obsahující údaje za období 2015–2019.
Nezbytná data k výpočtu standardizovaných měr úmrtnosti (tzn. data za počet
obyvatel dle jednotek věku a pohlaví v jednotlivých SO ORP) poskytl ČSÚ pouze
v koncovém stavu (tj. k 31. 12.) za každý rok (2009-2019). Rok 2009 byl důležitý
pro výpočet středního stavu obyvatelstva v roce 2010 (tj. k 1. 7.). Autorka data upravila
za každý rok tak, aby odpovídala věkovým skupinám standardní populace a rozdělila
je podle pohlaví a SO ORP. Stěžejní střední stav obyvatelstva byl vypočítán jako
průměrný počet obyvatelstva k 31. 12. dvou na sebe navazujících let. Vydělení pěti
(z důvodu 5letých období) představovalo poslední a nezbytnou položku výpočtu
středního stavu obyvatelstva.
Prvním krokem výpočtu bylo zjištění míry úmrtnosti mužů a žen zvlášť dle SO ORP
ve věku x u sledované populace (úx) pomocí vzorce (Klufová, 2010):

, kdy:
úx = míra úmrtnosti ve věku x sledované populace
Dx = počet zemřelých ve věku x
1.7.Px =

střední stav obyvatelstva (počet obyvatel ve věku x k 1.7.)

Následujícím a posledním krokem se stal výpočet přímé standardizace podle
následujícího vzorce (Klufová, 2010):

, kdy:
pst

hmú = přímá standardizace

úx = míra úmrtnosti ve věku x sledované populace
Pxst = počet žijících (k 1. 7.) v dokončeném věku x standardní populace
K výpočtu standardizovaných měr úmrtnosti byl použit program Microsoft Excel
a IBM SPSS Statistics 25. Výsledkem jsou standardizované míry úmrtnosti na příčiny
spojené s nadměrnou konzumací alkoholu a kouřením pro muže a ženy zvlášť podle
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jednotlivých SO ORP. Hodnota je interpretována jako počet zemřelých na již zmíněné
příčiny úmrtí na 100 000 obyvatel v daném SO ORP.

4.3 Metodika hodnocení dostupnosti primární zdravotní péče
Kapitola podrobně popisuje výpočet indikátorů za subdimenzi Dostupnost primární
zdravotní péče. Indikátory nebyly zpracovány autorkou, ale převzaty z MZ ČR.
U indikátorů „Dostupnost praktického lékaře“ a „Dostupnost dětského lékaře“
je metodika výpočtu analogická, pouze indikátor „Dostupnost zubaře“ se odlišuje.
Dostupnost praktického lékaře
Indikátor „Dostupnost praktického lékaře“ zastupuje specializaci všeobecného
praktického lékaře (VPL). Výpočet byl zaměřen na čtyři oblasti: místní dostupnost
zdravotních služeb, demografickou strukturu poskytovatelů zdravotních služeb,
informace z terénu a reálné čerpání zdravotní péče pojištěnci. Každá oblast zahrnovala
hodnocení hlavního kritéria, které obsahovalo i pomocná kritéria s poloviční váhou
ve srovnání s hlavním kritériem. Dostupnost VPL byla posouzena součtem bodů dílčích
kritérií. Každé kritérium mohlo být ohodnoceno nejvíce 8 body. Maximální celkové
bodové skóre za všechny dílčí kritéria představovalo 32 bodů. Platí, že čím vyšší
je celkové bodové skóre u SO ORP, tím horší je dostupnost praktického lékaře.
První oblast: Místní dostupnost zdravotních služeb je hodnocena prostřednictvím
jednoho hlavního kritéria a dvou dílčích pomocných kritérií s poloviční váhou oproti
hlavnímu kritériu. Hlavní kritérium hodnotí podíl obyvatel v rámci regionu bez přístupu
k praktickému lékaři do 10 minut jízdy (max. 4 body). První pomocné kritérium hodnotí
podíl obyvatel v rámci regionu bez přístupu k praktickému lékaři do 10 minut jízdy,
zahrnuty jsou pouze lékaři mladší 60 let (max. 2 body). Druhé a zároveň poslední
kritérium této oblasti zohledňuje podíl obyvatel v rámci regionu bez přístupu k VPL,
zahrnuty jsou pouze hlavní místa výkonu s kapacitou úvazku 0,6 a výše (max. 2 body).
U první oblasti platí, čím horší je místní dostupnost zdravotních služeb, tím více
má dané SO ORP bodů.
Druhou oblast: Demografickou strukturu poskytovatelů zdravotních služeb
tzn. lékařů, respektive jejich úvazkových kapacit, hodnotí dvě hlavní kritéria
se stejnou váhou. První hlavní kritérium mapuje podíl kapacity lékařů (60 let a více)
na celkové kapacitě daného regionu (max. 4 body) a druhé hlavní kritérium hodnotí
podíl kapacity lékařů, kteří jsou mladší 40 let, na celkové kapacitě daného regionu
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(max. 4 body). Nejvyšší počet bodů u prvního hlavního kritéria získávají SO ORP
s nejvyšším podílem kapacity lékařů (60 let a více), u druhého hlavního kritéria
je vysoký podíl kapacity u mladých lékařů (do 40 let věku) žádoucí, a platí, že čím vyšší
je podíl, tím méně mají SO ORP bodů.
Třetí oblast: Informace z terénu je založena na informacích od regionálních
poboček VZP ČR a odborné společnosti k problematice dostupnosti zdravotních služeb.
Oblast je hodnocena čtyřmi kritérii, z nichž každé může být ohodnoceno dvěma body.
První kritérium se zaměřuje na regionální pobočky, které evidují v posledních
12 měsících alespoň jedno neúspěšné výběrové řízení (max. 2 body). Druhé kritérium
hodnotí, zda regionální pobočka eviduje dlouhodobé neschopnosti, přerušení praxe,
plánované odchody do důchodu a další (max. 2 body). Třetí kritérium sleduje možné
stížnosti na nezajištění zdravotních služeb v posledních 12 měsících, které eviduje
regionální pobočka (max. 2 body). Poslední kritérium se zaměřuje na aktuální problémy
se zajištěním dostupnosti zdravotních služeb v SO ORP (max. 2 body).
Čtvrtou oblast: Reálné čerpání péče pojištěnci sleduje jedno hlavní kritérium
a dvě pomocná kritéria s poloviční váhou oproti hlavnímu kritériu a jsou hodnocena
pomocí percentilového rozložení daných SO ORP. Hlavní kritérium mapuje vytíženost
lékařských kapacit (max. 4 body). Jedná se o počet registrovaných pojištěnců, resp.
kontaktů na 1 úvazek všeobecného praktického lékaře v daném regionu. Ukazatel
zohledňuje věkovou strukturu registrovaných pacientů. První pomocné kritérium
zohledňuje, zda pojištěnci využívají zdravotní péči v regionu svého trvalého bydliště
(max. 2 body). V SO ORP, kde je nízký počet kontaktů pojištěnců s VPL v místě svého
trvalého bydliště, může být tudíž nedostatek lékařů této specializace. Poslední pomocné
kritérium hodnotí atraktivitu zdravotních služeb podle indexu, který představuje poměr
kontaktů pojištěnců s VPL mimo region na 100 kontaktů pojištěnců s trvalým bydlištěm
v daném SO ORP (max. 2 body) (Ministerstvo zdravotnictví, 2020a).
Dostupnost dětského lékaře
Indikátor „Dostupnost dětského lékaře“ (specializace praktický lékař pro děti a dorost)
je hodnocen analogicky, jako indikátor „Dostupnost praktického lékaře“. Indikátor
byl posouzen součtem bodů dílčích kritérií. Každé kritérium mohlo být ohodnoceno
nejvíce 8 body. Maximální celkové bodové skóre za všechny dílčí kritéria představuje
32 bodů. Platí, že čím vyšší je celkové bodové skóre u SO ORP, tím horší je dostupnost
dětského lékaře (Ministerstvo zdravotnictví, 2020a).
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Dostupnost zubaře
Hodnocení ukazatele „Dostupnost zubaře“ (specializace zubní lékař) se liší z hlediska
počtu kritérií a jejich bodového hodnocení. „Dostupnost zubaře“ je hodnocena pomocí
tří hlavních kritérií, přičemž maximální možné dosažené skóre je 7 bodů. SO ORP
s vysokým počtem bodů představují oblasti se zhoršenou dostupností zubaře. Indikátor
zpracoval RNDr. Luděk Šídlo, Ph.D. k datu 30. 4. 2019 na základě dat z projektu TAČR
Omega č. TD03000312. Indikátor je doplněný o data zohledňující kapacitu lékařů
a o informace z výběrových řízení za rok 2017 dodaných Ministerstvem zdravotnictví
od VZP ČR.
První kritérium hodnotí SO ORP na základě indexu hypotetického počtu kontaktů
pojištěnců za rok na úvazek zubaře v daném SO ORP, který je vztažený k českému
průměru (max. 3 body). Čím vyšší je hodnota indexu, tím problematičtější je region
z hlediska dostupnosti zubaře. Druhé dílčí kritérium hodnotí, zda bylo na daném území
SO ORP nebo v jeho okolí od roku 2015 evidováno neúspěšné výběrové řízení
pro specializaci zubního lékaře (max. 2 body). Hodnotu 0 bodů získává takový region,
kde ani v rámci okresu, do které spadá, nebylo evidováno neúspěšné výběrové řízení.
Hodnota 1 bodu je přisouzena tomu regionu, kde sice nebylo evidováno žádné
neúspěšné výběrové řízení, ale v rámci okresu, do kterého SO ORP spadá již alespoň
jedno neúspěšné výběrové řízení evidováno bylo. Hodnotu 2 body obdrží ten region,
kde bylo evidováno alespoň jedno neúspěšné výběrové řízení pro specializaci zubního
lékaře. Poslední hodnotící kritérium zohledňuje věkovou strukturu poskytovatelů
zdravotních služeb v daném regionu. Hodnotí se podíl kapacity zubařů ve věku 60 let
a více na celkovou kapacitu v dané oblasti (max. 2 body). Vysoký podíl dílčího kritéria
je u SO ORP nežádoucí a je ohodnocen nejvyšším bodem (Ministerstvo zdravotnictví
2020b).

4.4 Aplikované statistické metody
Ke splnění cílů diplomové práce a posouzení stanovených hypotéz je použita faktorová
analýza (FA), shluková analýza (SA) a metoda prostorové autokorelace. Nejprve je však
provedena analýza normality stanovených indikátorů a jsou vytvořeny kartogramy
pro zobrazení prostorové diferenciace indikátorů dimenze zdraví. Tyto metodické
postupy jsou podrobně popsány nejdříve, statistické metody budou detailněji
představeny následovně.
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Normalita dat
K posouzení normálního rozdělení dat za jednotlivé indikátory byly zvoleny testy
Kolmogorov-Smirnov a Shapirov-Wilk ve statistickém programu IBM SPSS Statistics
25. Pouze data za indikátory „Naděje dožití u mužů“ za obě sledovaná období vykazují
normální rozdělení. Ostatní data obsahují odlehlé hodnoty nebo jsou lehce špičatá
či zprava/zleva zešikmená. Tyto odchylkou jsou dány malým rozsahem statistického
souboru. Nicméně odlehlé hodnoty se od souboru markantně neoddalují a špičatost
a šikmost dat není výrazná. Mírné porušení předpokladů normality dat není
pro navazující statistické analýzy problémem. Z tohoto důvodu data nebyla dále
upravována.
Tvorba kartogramů
Využití kartogramů ke zmapování regionální diferenciace a prostorových vzorců
je viditelné v kapitolách 6 a 7. Veškeré kartogramy byly zpracovány v programu
ArcMap 10.8.1. Kartogram představuje mapu za SO ORP, do které jsou zaznamenány
relativní hodnoty indikátorů dimenze zdraví a slouží k územnímu srovnávání. Použity
jsou jednoduché kartogramy, které zobrazují pomocí barevné škály pouze jeden
relativní jev (Kaňok, 1999). Takto jsou zobrazeny indikátory za subdimenze Zdravotní
stav populace a Životní styl. Autorka práce stanovila sedm intervalů, kde prostřední
čtvrtý interval obsahuje vždy průměrné hodnoty za daný indikátor. SO ORP obsahující
průměrné hodnoty za indikátor dimenze zdraví jsou vyznačeny žlutou barvou.
Nežádoucí hodnoty indikátoru v rámci SO ORP reprezentují odstíny červené barvy,
zatímco žádoucí hodnoty indikátorů jsou vykresleny zelenými odstíny. Krajní hodnoty
intervalů jsou vždy zaokrouhleny na jedno desetinné místo.
Kartogramy za indikátory subdimenze Dostupnost primární zdravotní péče
jsou z důvodu bodového hodnocení, a tudíž absolutních hodnot, zobrazeny pomocí
decilů. Součet bodů za dílčí kritéria dostupnosti praktického a dětského lékaře
v jednotlivých SO ORP autorka práce rozdělila nejprve do deseti skupin – decilů
a mikroregiony

rozdělené

do

jednotlivých decilů

byly

posléze

kartograficky

vyobrazeny. Mikroregiony s nejlepší dostupností zdravotní péče výše zmíněných
specializací jsou v kartogramech vykresleny odstíny zelené barvy, naopak mikroregiony
vykreslené odstíny červené barvy disponují zhoršenou dostupností.
Poslední indikátor „Dostupnost zubaře“ nemohl být rozdělen do decilů z důvodu
maximální bodové hodnoty, která nepřesáhla hranici deseti bodů (maximální hodnota
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se rovnala sedmi bodům). Proto bylo použito zobrazení mikroregionů přesně podle
počtu získaných bodů při hodnocení dostupnosti zubaře, kdy SO ORP s bodovým
ziskem nula (zelená barva) jsou z hlediska dostupnost zubaře hodnoceny nejlépe,
naopak mikroregiony se sedmi body (červená barva) jsou na tom z hlediska dostupnosti
zubaře nejhůře.
Názvy jednotlivých SO ORP nejsou v kartogramech uvedeny kvůli malému měřítku
a možné nepřehlednosti výsledků. Pro úplnost je však v příloze č. 1 umístěna mapa,
ve které jsou názvy SO ORP přehledně vyobrazeny.
Faktorová analýza
Faktorová analýza se řadí mezi vícerozměrné analýzy, jež se běžně používají v geografii
k popisu regionální diferenciace studovaného jevu (Novák, Netrdová, 2011). Primárně
slouží tato analýza k redukci dat a vytvoření latentních proměnných (tzv. faktorů), které
představují ne přímo pozorovatelné znaky původních proměnných. Mezi podmínky
pro použití FA patří adekvátní velikost datového souboru, kardinální typ proměnné,
vyšší korelace proměnných (hodnota Pearsonova korelačního koeficientu se pohybuje
v rozmezí 0,3-0,8), vysoká hodnota KMO testu (Kaiser-Mayer-Olkin test udává
kompaktnost korelace mezi proměnnými, ideální hodnota je vyšší než 0,7)
a signigikantní Bartlettův test sféricity, jež potvrzuje korelaci dat a jejich vhodnost
k použití FA. Podmínky jsou však spíše orientační, proto je nelze brát dogmaticky
(Rabušic a kol., 2019).
Faktorová analýza indikátorů za dimenzi zdraví byla spuštěna v programu IBM
SPSS Statistic 25 pro obě období zvlášť (2010–2014 a 2015–2019). Nutno podotknout,
že indikátory za subdimenzi Dostupnost primární zdravotní péče dostupné pouze
pro rok 2019, resp. 2017 vstoupily do analýz obou časových období.
Data za první sledované období (2010–2014) se jevila jako vhodná pro aplikaci FA
(hodnota KMO testu = 0,666, statisticky významný Bartlettův test sféricity na 1%
hladině významnosti). Obdobně i data za následující období (2015–2019) se projevila
jako vhodná ještě s vyšší hodnotou KMO testu = 0,715 oproti předchozímu období
a statisticky významným testem sféricity na 1% hladině významnosti.
Dalším krokem FA byla extrakce faktorů metodou hlavních komponent.
Pro kontrolu byla analýza spuštěna vícekrát pokaždé s jinou metodou, výsledky vždy
stanovily stejný počet faktorů s podobnými či stejnými hodnotami. Počet faktorů,
se kterými můžeme pracovat, nám stanovilo Kaiserovo pravidlo (hodnota vlastního čísla
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je větší než 1). Hlavním výsledkem FA je tabulka faktorových zátěží, jež napomáhá
zjistit, kterými proměnnými jsou jednotlivé faktory nejvíce syceny a pro lepší
interpretaci se faktory nechaly rotovat (Varimax) (Rabušic a kol., 2019).
Pro nás FA představovala důležitou metodu pro odhalení vztahů mezi indikátory
a umožnila využít faktorová skóre za každý faktor a SO ORP (proměnné blížící
se normálnímu rozdělení – průměr 0, směrodatná odchylka 1) k odkrytí regionálních
diferenciací kvality života v dimenzi zdraví. Faktorová skóre byla následně použita
i do dalších analýz.
Shluková analýza
Shluková analýza se také řadí mezi vícerozměrné analýzy, které se používají v geografii
k popisu regionální diferenciace studovaného jevu (Novák, Netrdová, 2011). SA blíže
objasňuje pomocí faktorových skóre některé další regionální rozdíly kvality života
v dimenzi zdraví. Analýza funguje na principu hledání podobných případů, tzn. hledají
se územní celky (SO ORP) s podobnými charakteristikami na základě hodnot vstupních
indikátorů (faktorových skóre), které se posléze přiřadí do odpovídajícího shluku.
V jednom shluku by se proto měly vyskytovat pouze velmi podobné mikroregiony,
zatímco mikroregiony z ostatních skupin se mají z pohledu vstupních indikátorů
odlišovat co nejvíce (Rabušic a kol., 2019).
V diplomové práci se k další analýze faktorových skóre za každé období zvlášť
použila hierarchická shluková analýza a k měření vzdálenosti Euklidova metoda
(nejkratší spojnice dvou bodů ve vícerozměrném prostoru) (Rabušic a kol., 2019).
K seskupování případů se testovalo více metod, avšak autorka práce zvolila Wardovu
metodu,

kvůli

svým

logickým

výstupům.

Nutno

podotknout,

že

z důvodu

standardizovaných proměnných vstupujících do FA se faktorová skóre ve SA
již nestandardizovala. Zvoleny byly čtyři shluky a přiřazená SO ORP do těchto shluků
byla vyobrazena v mapách. K analýze shluků byl zvolen statistický program IBM SPSS
Statistic 25.
Metoda prostorové autokorelace
Poslední metoda, jež byla použita v práci, je prostorová autokorelace Aplikovala
se na faktorová skóre, a tak přímo navazovala na faktorovou analýzu. Metoda
prostorové autokorelace je založena na analýze závislosti výskytu daného jevu
v prostoru a na výskytu stejného jevu v jeho blízkém okolí. Zdali je prostorová
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autokorelace pozitivní či negativní rozhoduje hodnota Moranova I kritéria (interpretace
kritéria je podobná Pearsonovu korelačnímu koeficientu), kdy kladné hodnoty
představují pozitivní prostorovou autokorelaci a záporné negativní prostorovou
autokorelace (Spurná, 2008). O pozitivní prostorové autokorelaci hovoříme, pokud
blízké hodnoty indikátorů mají tendenci se v prostoru shlukovat, tzn. vysoké hodnoty
mají tendenci být umístěny poblíž vysokých hodnot. Analogicky to platí i pro nízké
hodnoty (Griffitz, 2005).
K měření prostorové autokorelace faktorových skóre autorka vybrala prostorově
vážící funkci královna. Vážící funkce královna uvažuje jako sousední pouze
ty jednotky, jejichž hranice spolu sdílejí společné body. Důvodem použití je poměrně
velká rozloha sledovaných jednotek, ale také se tyto sledované jednotky svou rozlohou
značně odlišují (Maškarinec, 2013). Výsledkem analýzy LISA je mapové zobrazení
shluků, hodnota Moranova I kritéria a p-hodnota zamítající či potvrzující nulovou
hypotézu o prostorové nezávislosti. Pro lepší porozumění shlukujících se hodnot
v prostoru, tedy pro identifikaci prostorových vzorců, jsou použity lokální indikátory
prostorové asociace, konkrétně analýza LISA (z aj. Local Indicators of Spatial
Association), jež je lokálním ekvivalentem Moranova I kritéria. Tato metoda lokální
prostorové autokorelace zobrazí v prostoru oblasti s nadprůměrnými a podprůměrnými
hodnotami za faktorová skóre, které jsou statisticky významné, tzn. stanoví rozvinuté
a problémové oblasti a vytvoří typologii územních jednotek. Mikroregiony mohou
spadat do čtyř kategorií (vysoká-vysoká, nízká-nízká, vysoká-nízká a nízká-vysoká). SO
ORP spadající do kategorie vysoká-vysoká obsahuje nadprůměrné hodnoty za faktorová
skóre spolu se svým okolím. V opačném případě mikroregion spadá do kategorie nízkánízká. Jako prostorové odchylky můžeme označit ty mikroregiony, které mají
nadprůměrné hodnoty a jeho okolí hodnoty podprůměrné (vysoká-nízká) a naopak
(Spurná, 2008, Novák, Netrdová, 2011). Pro tvorbu kartogramů s výsledky analýzy
LISA byl použit program ArcMap 10.8.1.
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5.

Regionální diferenciace indikátorů dimenze zdraví

Hlavním cílem této kapitoly je popsat situaci z hlediska vybraných indikátorů kvality
života v dimenzi zdraví v Evropě, porovnat situaci v Česku v kontextu s evropskými
zeměmi, a výsledně analyzovat regionální diferenciaci v rámci SO ORP ve dvou
časových obdobích (2010–2014 a 2015–2019).

5.1 Naděje dožití mužů a žen při narození
V rámci evropského srovnání byla v roce 2008 naděje dožití při narození nejvyšší
u švédských mužů (79,2 let) a francouzských žen (84,8 let). Nejnižší nadějí dožití
zaznamenala Litva a Bulharsko (u mužů 65,9 let a žen 77,0 let). Do roku 2016 se naděje
dožití zvýšila, nejvyšší hodnotu zaznamenali muži v Itálii (81 let) a ženy ve Španělsku
(86,3 let), naopak nejnižší hodnoty indikátoru zůstaly v Litvě a Bulharsku (u mužů 69,1
let u žen 78,5 let) (Welsh a kol., 2021).
Podle Eurostatu (2020) se v roce 2018 průměrná naděje dožití při narození
v Evropské unii (EU) pohybovala kolem 81 let pro obě pohlaví. U dítěte narozeného
v roce 2018 ve Španělsku nebo Itálii se dalo očekávat, že bude žít déle než dítě
narozené v kterémkoliv jiném členském státu, protože hodnota naděje dožití byla
v těchto zemích vyšší než 83 let. Naopak nejnižší hodnota tohoto ukazatele, 75 let, byla
zaznamenána v Bulharsku (Eurostat, 2020).
Ve všech členských státech EU mohou ženy očekávat, že budou žít déle než muži,
neboť v roce 2018 byl rozdíl mezi muži a ženami 5,5 roku, přičemž naděje dožití
při narození u mužů se rovnala 78,2 roku ve srovnání s 83,7 roku u žen. Rozdíl mezi
muži a ženami byl nejvýraznější v pobaltských státech (státy s nejnižší nadějí dožití
při narození). Například v Lotyšsku a Litvě by ženy narozené v roce 2018 mohly
očekávat, že budou žít o téměř 10 let déle než muži, a v Estonsku o téměř 9 let déle.
Naproti tomu byl rozdíl mezi pohlavími méně než 4 roky na Kypru, v Dánsku, Irsku,
Švédsku a Nizozemsku, kde byl zaznamenán nejmenší rozdíl mezi pohlavími, a to 3,1
roku (Eurostat, 2020).
Pokud se zaměříme na Česko, přibližně před padesáti lety (tj. rok 1970),
se průměrná naděje dožití při narození u mužů pohybovala kolem 66 let a už žen to bylo
přibližně 73 let. Během následujících čtyřiceti let (tj. 2010) se tento průměr zvýšil
o přibližně 8 let u mužů a 7 let u žen (Arltová a kol., 2013). Pozitivní vývoj zdravotního
stavu populace odrážející samotné zlepšování úmrtnostních poměrů je přisuzováno
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mnoha faktorům, z nichž nejprůkaznější jsou vzrůstající výdaje do zdravotní sféry,
dostupnost léčiv, modernizace zdravotnických technologií, realizace screeningových
programů, zlepšování životního stylu jednotlivců či zlepšení kvality životního prostředí
(Burcin, 2008). Podle Rychtaříkové (2004) mají hlavní podíl na snížení úmrtnosti
v Česku změny v oblasti zdravotní péče (Rychtaříková, 2004).
V tabulce č. 1 jsou znázorněny základní statistické ukazatele podrobně popisující
indikátory „Naděje dožití mužů“ a „Naděje dožití žen“ za období 2010–2014 a 2015–
2019 v SO ORP. Za zmínku stojí jistě zvýšení průměrné naděje dožití při narození
u obou pohlaví za celé Česko, konkrétně o 1 rok u mužů a o 0,8 roku u žen) oproti
předchozímu období. Hodnoty variačního koeficientu poukazují na nízkou variabilitu
indikátorů v námi sledovaných SO ORP, tzn. mikroregiony se mezi sebou výrazně
neodlišují, co se naděje dožití při narození týká. Nicméně pokud zhodnotíme situaci
z hlediska minimálních a maximálních hodnot (rozpětí) naděje dožití při narození
u obou pohlaví, zjistíme, že rozdíly mezi mikroregiony jsou v tomto ohledu výrazné.
Tabulka 1: Základní charakteristiky indikátorů subdimenze Zdravotní stav populace
indikátor

min. SO ORP (min.) max. SO ORP (max.) medián průměr směrodatná odchylka variační koeficient (%)

Naděje dožití
71,0
mužů (2010-2014)

Orlová

77,9

Nové Město nad
Metují

74,6

74,6

1,2

1,6

Naděje dožití
72,1
mužů (2015-2019)

Vítkov

79,4

Nové Město nad
Metují

75,7

75,6

1,3

1,7

Naděje dožití žen
(2010-2014)

77,4

Bílina

83,1

Chotěboř

81,0

80,8

1,0

1,3

Naděje dožití žen
(2015-2019)

78,2

Litvínov

84,6

Nové Město nad
Metují

81,8

81,6

1,1

1,3

Poznámka: indikátory značí naději dožití při narození
Zdroj: ČSÚ, vlastní výpočty

Tabulka č. 2 vyjadřuje rozdíly indikátorů „Naděje dožití mužů“ a „Naděje dožití
žen“ dle SO ORP za jednotlivá období. Je viditelné, že mezi muži a ženami
jsou v některých mikroregionech vysoké rozdíly v naději dožití při narození,
jež reflektují odlišné úmrtnostní poměry mezi pohlavím. Je zde otázkou, zda muži
v těchto oblastech více neumírají na příčiny spojené s nadměrnou konzumací alkoholu
či kouřením, které by tento rozdíl mohly částečně vysvětlit. Po porovnání období
vidíme, že se rozdíly indikátoru u mužů a žen v čase nepatrně snížily.
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Největší

Nejmenší

Tabulka 2: Rozdíly v naději dožití u mužů a žen dle SO ORP a období
Období 2010-2014
Období 20105-2019
SO ORP
Rozdíl (roky)
SO ORP
Rozdíl (roky)
Dobříš
4,1
Blovice
3,8
Lysá nad Labem
4,2
Humpolec
3,8
Litomyšl
4,4
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
4,1
Nepomuk
4,5
Vimperk
4,2
Rýmařov
4,6
Roudnice nad Labem
4,2
Mikulov
8,4
Vsetín
8,2
Vsetín
8,3
Otrokovice
8,0
Zábřeh
8,1
Týn nad Vltavou
7,9
Veselí nad Moravou
8,1
Nový Bor
7,9
Bystřice pod Hostýnem
8,0
Valašské Klobouky
7,8

Zdroj: ČSÚ, vlastní výpočty

Regionální diferenciace indikátorů „Naděje dožití mužů“ a „Naděje dožití žen“
za obě sledovaná období (2010–2014 a 2015–2019) pozorujeme na obrázcích č. 3, 4, 5
a 6. Oblasti severozápadních Čech a Slezska se zdají být problémové z hlediska naděje
dožití u mužů a žen v obou obdobích. Podle Hübelová a kol. (2021) byla naděje dožití
při narození u mužů a žen v roce 2016 nejnižší v Ústeckém kraji (74,0 a 79,5 let)
a nejvyšší v Hlavním městě Praha (78,0 a 82,7 let) (Hübelová a kol., 2021). Indikátor
za naději dožití zaznamenal u obou pohlaví v letech 2006–2016 rostoucí trend.
Tato tvrzení korespondují s obrázky č. 4 a 6, kde jsou viditelné mikroregiony s nízkou
nadějí dožití při narození právě v Ústeckém kraji, která se pohybuje u mužů kolem 74
let a žen kolem 80 let. Na druhou stranu Křesťanová (2016) uvádí naději dožití u mužů
a žen v období 2011–2015 nejvyšší v okresech s velkými městy (Křesťanová, 2016).
Na úrovni SO ORP lze na obrázcích č. 3, 4, 5 a 6 vidět nejvyšší hodnoty indikátorů také
kolem velkých měst za obě sledovaná období (jedná se o Plzeň, Prahu, Hradec Králové,
České Budějovice, Havlíčkův Brod a Brno).
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Obrázek 3: Regionální diferenciace indikátoru „Naděje dožití mužů“, období 2010–2014

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování

Obrázek 4: Regionální diferenciace indikátoru „Naděje dožití mužů“, období 2015–2019

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování
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Obrázek 5: Regionální diferenciace indikátoru „Naděje dožití žen“, období 2010–2014

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování

Obrázek 6: Regionální diferenciace indikátoru „Naděje dožití žen“, období 2015–2019

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování

Podle Hübelové a kol. (2021) je změna úmrtnostních poměrů a zvyšující se naděje
dožití odrazem snižování úmrtí, kterým lze předejít v první řadě intervencí ze strany
primární prevence. V řadě druhé se jedná o léčitelné příčiny úmrtí, kde se uplatňuje
sekundární prevence, zde hovoříme o tzv. odvratitelné úmrtnosti. Příčiny úmrtí, kterým
lze předejít jsou spojeny především s životním stylem (zhoubný novotvar průdušnice
a plic, chronické nemoci jater a cirhóza) (Hübelová a kol. 2021).
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5.2 Nadměrná konzumace alkoholu u mužů a žen
Konzumace alkoholu, jakožto zdravotně rizikové chování populace v rámci životního
stylu, s sebou kromě řady potěšení přináší i negativní dopady na individuální úrovni
v podobě vyššího rizika celé řady onemocnění, včetně jaterní cirhózy. Samozřejmě
riziko

vzniku

onemocnění

narůstá

s frekvencí

konzumace

a

množstvím

zkonzumovaného alkoholu. Existuje také vztah mezi nadměrnou konzumací alkoholu
a narůstající kriminalitou, domácím či sexuálním násilím, zneužíváním dětí, zraněním
a nárůstem dopravních nehod (Anderson, Baumberg, 2006).
Studie v Evropě zaměřující se na konzumaci alkoholu převážně analyzují množství
zkonzumovaného alkoholu na obyvatele, jen minoritní část se zaměřuje na úmrtnost
způsobenou alkoholem. Evropa si drží své celosvětové prvenství v množství
zkonzumovaného alkoholu na jednoho obyvatele (v roce 2010 se vypilo přibližně 11,5
litrů čistého alkoholu na obyvatele, v roce 2016 to bylo o 0,2 litrů méně). Kromě
množství zkonzumovaného alkoholu, WHO analyzovala také úmrtnost související
s nadměrnou konzumací alkoholu v evropských zemích za rok 2016 v porovnání
s rokem 2010. K výpočtu standardizované míry úmrtnosti byla použita celá řada příčin
úmrtí způsobená alkoholem, např. rakovina rtů a ústní dutiny, hltanu, hrtanu, jícnu,
tlustého střeva a konečníku, jater, prsu, jaterní cirhóza, pankreatitida, kardiomyopatie,
ischemická choroba srdeční, ischemická cévní mozková příhoda, zranění způsobená
alkoholem a další. Výsledky odhalily nejvyšší standardizované míry úmrtnosti
v Maďarsku, Rumunsku, Slovensku a v pobaltských státech. V opačném případě,
Norsko, Švédsko, Španělsko, Itálie, Malta a Kypr zaznamenalo nejnižší hodnoty míry
úmrtnosti. (Ferreira-Borges a kol., 2019).
V Česku byla podle Mravčíka a kol. (2019) v roce 2017 spotřeba alkoholu velmi
vysoká, na 1 obyvatele se spotřebovalo přibližně 170,6 litrů alkoholu, což odpovídá 9,8
litrů čistého alkoholu na jednoho obyvatele (jedná se pouze o registrovanou spotřebu).
Mravčík a kol. také analyzovali míru úmrtnosti na příčiny spojené s nadměrnou
konzumací alkoholu a celkovou zátěž spojenou s alkoholem. Výsledky odhalily
skutečnost, že v průběhu období 2005–2017 vzrostl počet zemřelých na příčiny spojené
s konzumací alkoholu o 21 %. Celková zátěž spojená s alkoholem byla odhadnuta
na 6 % z celkové úmrtnosti v roce 2010 (10 % u mužů a 2 % u žen), což bylo přibližně
6,5 tisíc úmrtí spojených s konzumací alkoholu za rok. Největší podíl úmrtí
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zaznamenali ve starších věkových skupinách, konkrétně 35–44 let (26 % z celkové
úmrtnosti u mužů a 17 % u žen) (Mravčík a kol. 2019).
Tabulka č. 3 poskytuje základní charakteristiky indikátorů „Nadměrná konzumace
alkoholu u mužů“ a „Nadměrná konzumace alkoholu u žen“ za subdimenzi Životní styl.
Za zmínku stojí vysoké hodnoty variačního koeficientu označující skutečnost,
že se mikroregiony mezi sebou výrazně odlišují v míře úmrtnosti na příčiny spojené
s nadměrnou konzumací alkoholu, a to zejména u žen.
Tabulka 3: Základní charakteristiky indikátorů „Nadměrná konzumace alkoholu
u mužů“ a „Nadměrná konzumace alkoholu u žen“, období 2010–2014 a 2015–2019
indikátor

min.

SO ORP (min.)

Nadměrná konzumace
alkoholu u mužů
(2010-2014)

7,0

Dobruška

82,4

Vsetín

27,6

28,6

12,3

39,9

Nadměrná konzumace
alkoholu u mužů
(2015-2019)

5,4

Týn nad Vltavou

94,5

Vsetín

31,6

30,4

14,7

43,7

Nadměrná konzumace
alkoholu u žen (20102014)

Moravské Budějovice,
Pohořelice, Jaroměř,
0,0
35,7
Blatná, Nové Město nad
Metují, Přeštice

Rýmařov

10,4

10,9

5,6

51,0

Nadměrná konzumace
alkoholu u žen (20152019)

0,0

Horšovský Týn, Nová
Paka, Horažďovice

Vsetín

11,2

12,1

6,0

49,4

max. SO ORP (max.) medián průměr směrodatná odchylka variační koeficient (%)

30,5

Poznámka: hodnoty indikátorů značí standardizovanou míru úmrtnosti na příčiny spojené s nadměrnou
konzumací alkoholu
Zdroj: ČSÚ a PřF UK, vlastní výpočty

Z obrázků č. 7, 8 a 9 je evidentní, že nejvyšší úmrtnost na příčiny spojené
s konzumací alkoholu u mužů a žen za obě období jsou převážně v Olomouckém,
Moravskoslezském, Zlínském a Jihomoravském kraji. Vidíme tedy výrazné rozdíly
mezi východními a západními mikroregiony Česka. Oproti tomu na obrázku č. 10
pozorujeme významný prostorový gradient ve směru jihovýchod–severozápad.
Problémové oblasti v Karlovarském a Ústeckém kraji u ženského pohlaví nebyly
v předchozím sledovaném období 2010–2014 tolik nápadné. Studie Kažméra a kol.
(2015) potvrzuje regionální rozdílnosti mezi východními a západními regiony Česka
v úmrtnosti spojené s nadměrnou konzumací alkoholu u mužů a žen do roku 2015.
Přestože se studie věnovala českému obyvatelstvu ve věku 25-64 let, výsledky jsou
srovnatelné (Kažmér a kol., 2015). Námi provedené analýzy za období 2015–2019
u mužů poukazují na mikroregiony v oblasti Jihočeského kraje, kde je situace z hlediska
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úmrtnosti spojené s konzumací alkoholu příznivá. U žen toto tvrzení nelze říci
s tak velkou přesností.
Obrázek 7: Regionální diferenciace indikátoru „Nadměrná konzumace alkoholu u mužů“,
období 2010–2014, SO ORP

Zdroj: ČSÚ a PřF UK, vlastní zpracování a výpočty

Obrázek 8: Regionální diferenciace indikátoru „Nadměrná konzumace alkoholu u mužů“,
období 2015–2019, SO ORP

Zdroj: ČSÚ a PřF UK, vlastní zpracování a výpočty
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Obrázek 9: Regionální diferenciace indikátoru „Nadměrná konzumace alkoholu u žen“,
období 2015–2019, SO ORP

Zdroj: ČSÚ a PřF UK, vlastní zpracování a výpočty

Obrázek 9: Regionální diferenciace indikátoru „Nadměrná konzumace alkoholu u žen“,
období 2015–2019, SO ORP

Zdroj: ČSÚ a PřF UK, vlastní zpracování a výpočty

5.3 Kouření u mužů a žen
Kouření tabáku patří spolu s konzumací alkoholu k modifikovatelným rizikovým
faktorům životního stylu, tzn. můžeme ho ovlivnit. Jako jeden z faktorů se podílí
i na vzniku

kardiovaskulárního

onemocnění

(spolu

s nezdravým

stravováním,
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nadměrnou konzumací alkoholu a nedostatečnou fyzickou aktivitou), zhoubných
novotvarů (plic a průdušek) a chronické obstrukční plicní nemoci (Tabish, 2017).
Na příčiny spojené s kouřením umírá přibližně 50 % kuřáků ve středním věku.
Úmrtnostní rozdíly mezi kuřáky a nekuřáky se projeví až po 20leté expozici
cigaretového kouře. Epidemiologické studie prokazují vyšší riziko vzniku onemocnění
souvisejících s kouřením u žen oproti mužům (Kastnerová, Žižková, 2007). Např. studie
provedená v letech 1981–1985 v Torontu studovala skupinu případů (442 žen a 403
mužů) s rakovinou plic, kterou porovnala s náhodně vybranou kontrolní skupinou (410
žen a 362 mužů) na základě věku a oblasti pobytu. Studie zjistila, že u obou pohlaví
bylo značně zvýšené riziko vzniku rakoviny plic spojené s kouřením cigaret, které
se zvyšovalo s počtem let kouření cigaret a klesalo s dobou od ukončení kouření. Kromě
toho byla asociace významná na 1% hladině významnosti a znatelně silnější u žen
než u mužů. Poměr šancí byl u žen 27,9 a u mužů 9,60 (Risch a kol., 1993).
Studie na úrovni Evropy zaměřující se na úmrtnost související s kouřením často
využívají epidemiologický ukazatel – populační atributovou frakci, která udává podíl
přisouzený expozici rizikovým faktorem na výskytu daného onemocnění v populaci,
kterému by šlo zabránit, pokud by k expozici nedocházelo (Göpfertová, Šmerhovský,
2015). Janssen (2019) se zaměřila na tento ukazatel, rakovinu plic a naději dožití v 29
evropských zemích. V roce 2014 se úmrtnost způsobená kouřením u mužů pohybovala
v rozmezí 9 % (Švédsko) a 35 % (Maďarsko), přičemž průměrný podíl pro všech 29
evropských zemí činil 20 %. Muži také nejčastěji umírali na příčiny spojené s kouřením
ve Východní Evropě. Pro ženy se hodnoty frakce pohybovaly daleko níže než u mužů,
a to od 0,1 % (Bělorusko) do 22 % (Dánsko), přičemž průměrná hodnota činila 8 %.
Nejvyšší hodnoty zaznamenaly v Severozápadní Evropě. Dopad úmrtnosti na naději
dožití při narození v evropských zemí je značný. Pokud by nedocházelo k expozici
cigaretového kouře, muži by se dožívali o 0,9 let více ve Švédsku a 5,3 let více
v Maďarsku. Průměrný roční zisk by pro naději dožití u mužů v evropských státech
činil 2,7 let. U žen by se naděje dožití zvýšila v průměru o 1 rok. Nejvyšší zisk v naději
dožití by zaznamenalo Maďarsko (2,5 let) a nejnižší Bělorusko (0,01 let). Rozdíl
v naději dožití při narození u mužů je mezi Maďarskem (72,3 let) a Švédskem (80,4 let)
celkem 8,1 let. Pokud by nedocházelo k úmrtnosti na příčiny spojené s kouřením, tento
rozdíl by se snížil na 3,7 let. V Česku by potenciální zisk naděje dožití u žen činil
přibližně 1 rok a u mužů 2,5 let (Janssen, 2019).
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Tabulka č. 4 poskytuje základní charakteristiky indikátorů „Kouření u mužů“
a „Kouření u žen“ za subdimenzi Životní styl. Zatímco u mužů pozorujeme snížení míry
úmrtnosti oproti předchozímu období, u žen zjišťujeme nárůst. Za zmínku stojí také
hodnoty variačních koeficientů, které poukazují na skutečnost, že se SO ORP významně
odlišují v míře úmrtnosti na příčiny spojené s kouřením u obou pohlaví. Větší odlišnost
je však patrná žen.
Tabulka 4: Základní charakteristiky indikátorů „Kouření u mužů“ a „Kouření u žen“,
období 2010–2014 a 2015–2019
indikátor

min. SO ORP (min.) max. SO ORP (max.) medián průměr směrodatná odchylka variační koeficient (%)

Kouření u mužů
72,1
(2010-2014)

Frenštát pod
Radhoštěm

265,1

Votice

146,0

150,5

32,4

21,5

Kouření u mužů
69,2
(2015-2019)

Vizovicc

241,0

Vítkov

135,2

137,8

30,3

22,0

Kouření u žen
(2010-2014)

16,6

Kravaře

102,2

Kraslice

46,5

48,8

16,1

33,0

Kouření u žen
(2015-2019)

24,6

Přeštice

128,8

Frýdlant

51,5

52,9

18,0

34,0

Poznámka: hodnoty indikátorů značí standardizovanou míru úmrtnosti na příčiny spojené s kouřením
Zdroj: ČSÚ a PřF UK, vlastní zpracování a výpočty

Následující obrázky č. 10, 11, 12 a 13 upozorňují na regionální diferenciaci míry
úmrtnosti u mužů a žen. U mužů je viditelná větší diferenciace míry úmrtnosti
na příčiny spojené s kouřením. Rizikové se zdají být oblasti severozápadního Česka
(Karlovarský a Ústecký kraj), některé mikroregiony Jihočeského kraje, periferní oblasti
Středočeského kraje a Moravskoslezský kraj. U žen i mužů lze pozorovat prostorový
gradient ve směru sever-západ. Jako rizikové se u žen jeví mikroregiony na periferiích
Středočeského kraje, na severu Olomouckého kraje a Hlavní město Praha, které u mužů
vykazuje opačný charakter. Ve studii Kažméra a kol. (2015), která se zabývá nejen
konzumací alkoholu na regionální úrovni, ale také kouřením u populační skupiny
ve věku 25-64 let do roku 2015, lze u mužské populace sledovat významný prostorový
gradient ve směru jihovýchod–severozápad. Rizikové regiony s vysokou intenzitou
úmrtnosti spojenou s kouřením u žen jsou v severozápadních a jižních Čechách
(Kažmér a kol., 2015). Výsledky studie korespondují s výsledky naší analýzy, neboť
gradient ve směru jihovýchod-severozápad u míry úmrtnosti na příčiny spojené
s kouřením u mužů je také pozorovatelný.
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Obrázek 10: Regionální diferenciace indikátoru „Kouření u mužů“, období 2010–2014,
SO ORP

Zdroj: ČSÚ a PřF UK, vlastní zpracování a výpočty

Obrázek 11: Regionální diferenciace indikátoru „Kouření u mužů“, období 2015–2019,
SO ORP

Zdroj: ČSÚ a PřF UK, vlastní zpracování a výpočty
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Obrázek 12: Regionální diferenciace indikátoru „Kouření u žen“, období 2010–2014, SO
ORP

Zdroj: ČSÚ a PřF UK, vlastní zpracování

Obrázek 13: Regionální diferenciace indikátoru „Kouření u žen“, období 2015–2019, SO
ORP

Zdroj: ČSÚ a PřF UK, vlastní zpracování a výpočty
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5.4 Dostupnost primární zdravotní péče
Dostupnost zdravotní péče je zcela zásadní pro zlepšení fyzického a duševního zdraví,
prevenci nemocí, úmrtí a kvalitu života. Tuto dostupnost můžeme vnímat z finančního,
časového, kulturního či geografického hlediska (Gulliford a kol., 2002). V našem
případě se budeme zabývat především geografickou dostupností územních celků (SO
ORP) zohledňující demografickou strukturu obyvatel daného mikroregionu a strukturu
poskytovatelů zdravotních služeb, jejich úvazkovou kapacitu a vytíženost.
V rámci evropského srovnání OECD hodnotila úroveň zdravotnictví v evropských
zemích za rok 2018 například z hlediska financování, když zjišťovala, kolik procent
z HDP je investováno do zdravotní sféry. Švýcarsko, Francie a Německo investují
do zdravotnictví nejvíce peněz, a to 12,3 %; 11,5 % a 11,3 % z HDP. Na druhé straně
nejmenší podíl vkládají do zdravotnictví Rumunsko, Lucembursko a Litva, konkrétně
5,2 %; 6,1 % a 6,3 %. V Česku je to přibližně 7,1 %. Dalším zajímavým ukazatelem
je počet kontaktů/návštěv na jednoho lékaře a také průměrný počet kontaktů u lékaře
na jednu osobu. V roce 2016 zaznamenalo nejvíce kontaktů s lékařem Maďarsko,
Slovensko a Polsko, konkrétně 3 457; 3 311 a 3 104 kontaktů na jednoho lékaře.
Nejméně vytížení lékaři jsou ve Skandinávii – Švédsko, Norsko a Dánsko, a to 679; 975
a 1 196. Česko zaujímá 4. pozici (celkem 3 010 kontaktů na jednoho lékaře). Evropský
průměr činí zhruba 2 147 kontaktů na jednoho lékaře. Průměrný počet návštěv u lékaře
byl v EU za rok 2016 zhruba 7,5 návštěv u lékaře na jednoho obyvatele. Slovensko,
Česko a Maďarsko jsou z hlediska tohoto ukazatele nadprůměrné, a to 11,5; 11,1 a 11,1
návštěv na jednoho obyvatele. Naopak ve Švédsku, Finsku a Norsku je těchto kontaktů
na jednoho obyvatele nejméně (2,9; 4,2 a 4,4) (OECD, 2018). V Česku platí nařízení
vlády č. 307/2012 Sb. o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb, které nabylo
účinnosti 1. 1. 2013 a stanovilo maximální dojezdovou dobu pro primární zdravotní
péči 35 minut (Česko, 2012). Místní dostupnost zdravotních služeb byla také
předmětem posuzování pro bodovém hodnocení samotných indikátorů s tím rozdílem,
že byla stanovena doba 10 minut.
Tabulka č. 5 poskytuje základní charakteristiky indikátorů „Dostupnost praktického
lékaře“, „Dostupnost dětského lékaře“ a „Dostupnost zubaře“ za subdimenzi
Dostupnost primární zdravotní péče. Za zmínku stojí vysoké hodnoty variačního
koeficientu, které jsou však dané metodikou bodového hodnocení samotných
indikátorů.
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Tabulka 5: Základní charakteristiky indikátorů, subdimenze: Dostupnost primární
zdravotní péče
indikátor

min.

SO ORP (min.)

Dostupnost
praktického lékaře,
2019

0

Plzeň, Jaroměř,
Kostelec nad Orlicí,
Česká Třebová,
Olomouc, Zlín,
Ostrava

18

Horšovský Týn

7

6,9

4

57,4

Dostupnost
dětského lékaře,
2019

1

Česká Třebová

22

Frýdlant

9

8,9

4

44,4

Dostupnost zubaře,
2017

0

Plzeň, Brno,
Nýřany, Praha,
Benešov

7

Varnsdorf,
Pohořelice,
Rumburk

3,5

3,6

1,6

45,3

max. SO ORP (max.) medián průměr směrodatná odchylka variační koeficient (%)

Poznámky: hodnoty indikátorů značí bodové skóre, jednotlivé indikátory zastupují specializace –
všeobecný praktický lékař, praktický lékař pro děti a dorost a zubní lékař
Zdroj: MZ ČR, vlastní zpracování a výpočty

Obrázky č. 14, 15 a 16 poukazují na značnou regionální diferenciaci dostupnosti
daných specializací. Problémové mikroregiony v rámci nejhorší dostupnosti se zdají být
v pohraničních

a

venkovských

oblastech.

Vzhledem

ke

komplexní metodice

jednotlivých indikátorů můžeme říct, že zhoršená dostupnost vybraných specializací
mohla být v mikroregionech způsobena např. výrazným zastoupením poskytovatelů
zdravotních služeb ve vyšším či seniorském věku, malou kapacitou poskytovatelů
vzhledem k vysokému počtu potenciálních pacientů nebo čerpáním zdravotních služeb
mimo mikroregion svého trvalého bydliště z praktických důvodu. Lidé často vykonávají
své zaměstnání mimo mikroregion svého trvalého bydliště, kde také navštěvují svého
lékaře (Šídlo a kol. 2017). SO ORP které mají dobrou či výbornou dostupnost
vybraných specializací, jsou především Praha, Plzeň, České Budějovice, Brno a Zlín.
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Obrázek 14: Regionální diferenciace indikátoru „Dostupnost praktického lékaře“, 2019,
SO ORP, na základě decilů bodového skóre

Zdroj: MZ ČR, vlastní zpracování

Obrázek 15: Regionální diferenciace indikátoru „Dostupnost dětského lékaře“, 2019, SO
ORP na základě decilů bodového skóre

Zdroj: MZ ČR, vlastní zpracování
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Obrázek 16: Regionální diferenciace indikátoru „Dostupnost zubaře“, 2017, SO ORP, dle
bodového skóre

Zdroj: MZ ČR, vlastní zpracování
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6.

Komplexní pohled na regionální diferenciaci a stabilitu
kvality života v dimenzi zdraví

Tato kapitola představuje klíčovou část diplomové práce. Autorka zde představuje
výsledky aplikovaných analýz, mapové výstupy a také tabulky, které nám umožní lépe
se zorientovat v problematice regionální diferenciace, časoprostorové variability
a identifikovat prostorové vzorce kvality života v dimenzi zdraví. Poslední podkapitola
zahrnuje diskuzi se stanovenými hypotézami, které byly v rámci práce stanoveny.

6.1 Syntéza indikátorů dimenze zdraví pomocí faktorové analýzy
První aplikovaná statistická metoda na zvolené indikátory kvality života v dimenzi
zdraví byla faktorová analýza, ve které se provedla syntézu indikátorů dimenze zdraví,
jejíž výsledky budou interpretovány pro každé období zvlášť.
Za první období 2010–2014 byly vyextrahovány tři faktory vysvětlující 67,7 %
celkové variability. V nových faktorech je nejlépe zastoupena proměnná „Naděje dožití
mužů“ z 83,4 %, naopak nejhůře zastoupena je proměnná „Dostupnost zubaře“,
a to z 25,4 %. Matici faktorových zátěží po rotaci, vidíme v tabulce č. 6. Vzhledem
k tomu, že první faktor je nejvíce sycen proměnnými za zdravotně rizikové chování,
a to „Kouření u mužů“ a „Kouření u žen“, a také proměnnými „Naděje dožití mužů“
a „Naděje dožití žen“, je tento faktor jedna pojmenován „Úmrtnostní poměry
spojené s kouřením“. Platí, že v mikroregionech, kde je vysoká standardizovaná míra
úmrtnosti na příčiny spojené s kouřením u mužů a žen, se muži a ženy zároveň dožívají
méně let.
Druhý faktor je nejvíce sycen proměnnými „Nadměrná konzumace alkoholu
u mužů“, „Nadměrná konzumace alkoholu u žen“ a „Naděje dožití u mužů“. SO ORP,
které mají vysoké hodnoty za standardizovanou míru úmrtnosti na příčiny spojené
s nadměrnou konzumací alkoholu u mužů a žen, mají zároveň i nízkou naději dožití
u mužů. Z tohoto důvodu byl faktor dva pojmenován „Úmrtnostní poměry spojené
s nadměrnou konzumací alkoholu“.
Poslední vyextrahovaný faktor je nejvíce sycen proměnnými za subdimenzi
Dostupnost primární zdravotní péče, konkrétně indikátory: „Dostupnost praktického
lékaře“, „Dostupnost dětského lékaře“ a „Dostupnost zubaře“. Třetí faktor
je pojmenován „Dostupnost zdravotní péče“ a platí, že SO ORP, které mají horší
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dostupnost praktického lékaře, budou mít zároveň i horší dostupnost dětského lékaře
a zubaře.
Tabulka 6: Matice faktorových zátěží po rotaci (2010-2014)
1

Faktor
2

3

Naděje dožití mužů (2010-2014) -0,653 -0,614
Naděje dožití žen (2010-2014)

-0,827

Nadměrná konzumace alkoholu
u mužů (2010-2014)

0,896

Nadměrná konzumace alkoholu
u žen (2010-2014)

0,836

Kouření u mužů (2010-2014)

0,736

Kouření u žen (2010-2014)

0,853

Dostupnost praktického lékaře,
2019
Dostupnost dětského lékaře,
2019
Dostupnost zubaře, 2017

0,801
0,804
0,455

Poznámka: Metoda hlavních komponent, Varimax, Kaiserovo pravidlo
Zdroj: vlastní zpracování

Výsledky faktorové analýzy za období 2015–2019 jsou viditelné v tabulce č. 7,
kdy byly vyextrahovány, podle Kaiserova pravidla také tři faktory vysvětlující 70,2 %
celkové variability (vyšší procento vysvětlené variability oproti předchozímu období).
V nových faktorech je nejlépe zastoupena proměnná „Naděje dožití žen“ z 85,3 %,
naopak nejhůře zastoupena je proměnná „Dostupnost zubaře“, a to z 25,7 %.
První faktor „Úmrtnostní poměry spojené s kouřením“ je stejně jako
u předchozího období nejvíce sycen indikátory „Kouření u mužů“ a „Kouření u žen“,
a také „Naděje dožití mužů“ a „Naděje dožití žen“. Hodnota faktorových zátěží se kvůli
vyšší úmrtnosti na příčiny spojené s kouřením u mužů a žen oproti předchozímu období
lehce zvýšila. Platí, že v SO ORP, kde je vysoká úmrtnost na příčiny spojené
s kouřením, bude také nízká naděje dožití u obou pohlaví.
Druhý faktor „Úmrtnostní poměry spojené s nadměrnou konzumací alkoholu“
je nejvíce sycen indikátory „Nadměrná konzumace alkoholu u mužů“, „Nadměrná
konzumace alkoholu u žen“ a „Naděje dožití mužů“. Obdobně jako u prvního faktoru
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můžeme říct, že SO ORP s vyšší úmrtností na příčiny spojené s nadměrnou konzumací
alkoholu mají i nižší naději dožití u mužů.
Třetí faktor „Dostupnost zdravotní péče“ je nejvíce sycen indikátory „Dostupnost
praktického lékaře“, „Dostupnost dětského lékaře“ a „Dostupnost zubaře“. V SO ORP,
kde je horší dostupnost praktického lékaře, je zároveň horší dostupnost i lékaře pro děti
a dorost a zubaře.
Tabulka 7: Matice faktorových zátěží po rotaci (2015-2019)
1

Faktor
2

3

Naděje dožití mužů (2015-2019) -0,607 -0,613
Naděje dožití žen (2015-2019)

-0,870

Nadměrná konzumace alkoholu
u mužů (2015-2019)

0,894

Nadměrná konzumace alkoholu
u žen (2015-2019)

0,824

Kouření u mužů (2015-2019)

0,824

Kouření u žen (2015-2019)

0,882

Dostupnost praktického lékaře,
2019

0,820

Dostupnost dětského lékaře,
2019

0,761

Dostupnost zubaře, 2017

0,472

Poznámka: Metoda hlavních komponent, Varimax, Kaiserovo pravidlo
Zdroj: vlastní zpracování

Vyextrahované faktory za obě sledovaná období nám rozdělily subdimenzi Životní
styl dle zdravotně rizikového chování na dvě skupiny. Můžeme konstatovat, že kouření
i nadměrná konzumace alkoholu mají výrazný vliv na zdravotní stav populace.
Subdimenze Dostupnost primární zdravotní péče zastupuje samostatný faktor.

6.2 Prostorové vzorce kvality života v dimenzi zdraví
Důležitým krokem v rámci faktorové analýzy bylo vytvoření a uložení faktorových
skóre za jednotlivé faktory a SO ORP a jejich vynesení do mapy za účelem odkrytí
prostorových vzorců. Faktorová skóre jsou svou interpretací podobná jako z-skóre
a odhalí nám mikroregiony, které jsou podprůměrné či nadprůměrné z hlediska
stanovených faktorů. Nutno podotknout, že faktorová skóre se zápornou hodnotou
jsou žádoucí, neboť poukazují na SO ORP, které jsou z hlediska faktorů podprůměrné,
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tedy z pohledu kvality života v dimenzi zdraví nadprůměrné. Kladné hodnoty
jsou naopak nežádoucí.
Identifikace prostorového vzorce a jeho vývojových modifikací na úrovni SO ORP
je pro pochopení podstaty regionální diferenciace podstatná. Proto byly dále využity
míry prostorové autokorelace (Moranovo I kritérium) pro hodnocení míry shlukování
podobných hodnot v prostoru a na lokální úrovni (analýza LISA) k označení
prostorových

shluků

(Spurná,

2008).

Obě

sledované

míry

tak

napomáhají

charakterizovat stupeň diferenciace hodnot indikátorů za dimenzi zdraví v prostoru
a povahu příslušného územního rozmístění.
Úmrtnostní poměry spojené s kouřením (faktor 1) za období 2010–2014 a 2015–
2019 jsou vykresleny na obrázcích č. 17 a 18. Vidíme zde problémové SO ORP
z hlediska vysoké úmrtnosti na příčiny spojené s kouřením a nízkou nadějí dožití u obou
pohlaví, jedná se o oblasti Karlovarského kraje (Sokolov, Kraslice), Ústeckého kraje
(Kadaň, Litvínov) a Jihočeského kraje. Oblasti Královéhradeckého, Pardubického kraje
a Vysočina a stejně tak Jihomoravský kraj jsou příznivé.
Obrázek 17: Regionální diferenciace dle SO ORP (faktor 1), období 2010–2014

Zdroj: vlastní zpracování
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Obrázek 18: Regionální diferenciace dle SO ORP (faktor 1), období 2015–2019

Zdroj: vlastní zpracování

Výsledky prostorové autokorelace za první období (2010–2014) odhalují statisticky
významné shlukování hodnot faktorových skóre za první faktor v prostoru na 1%
hladině významnosti. Hodnota Moranova I kritéria (0,533) poukazuje na silnou
pozitivní prostorovou autokorelaci. Výsledky metody LISA jsou pozorovatelné
na obrázku č. 19. Tmavě červeně vykresleny jsou ty SO ORP, kde dochází ke shluku
vysokých hodnot faktorových skóre za zdravotně rizikové chování (kouření). Jedná
se převážně o SO ORP v Karlovarském, Ústeckém a Jihočeském kraji. Tmavě modře
vykreslené SO ORP signalizují opak. Obrázek demonstruje prostorové vzorce zdravotně
rizikového chování (kouření), které má vliv na zdravotní stav obyvatelstva v daných
oblastech.
Výsledky analýzy LISA za druhé sledované období (2015–2019) poukazují stejně
jako u předchozího období na shlukování hodnot faktorových skóre za faktor jedna
v prostoru, jež je statisticky významné na 1% hladině významnosti. Hodnota Moranova
I kritéria (0,589) je nepatrně vyšší oproti předchozímu období 2010–2014.
Identifikované prostorové vzorce metodou LISA jsou viditelné na obrázku č. 20.
Pozorujeme, že základní rysy zdravotně rizikového chování (kouření) zůstaly během
období zachovány. Nepatrné rozdíly spatřujeme na Moravě, kde se původní prostorový
vzorec s příznivými oblastmi zčásti rozšířil. V Královéhradeckém kraji pozorujeme
opačnou tendenci.
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Obrázek 19: Typy prostorové asociace dle metody LISA (faktor 1), období 2010–2014

Zdroj: vlastní zpracování

Obrázek 20: Typy prostorové asociace dle metody LISA (faktor 1), období 2015–2019

Zdroj: vlastní zpracování

Úmrtnostních poměry spojené s nadměrnou konzumací alkoholu (faktor 2) za
období 2010–2014 a 2015–2019 pozorujeme na obrázcích č. 21 a 22. Kartogramy
poukazují na značnou regionální diferenciaci, jež má opačný gradient oproti
předchozímu zdravotně rizikovému chování (kouření, faktor 1). Jsou patrné problémové
SO ORP z hlediska vysoké úmrtnosti na příčiny spojené s nadměrnou konzumací
alkoholu u mužů a žen a nízkou nadějí dožití u mužů v oblastech Moravy a Slezska,
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konkrétně v kraji Moravskoslezském (Odry) a Zlínském (Valašské Klobouky, Vsetín).
Naopak mikroregiony s nejlepšími hodnotami za faktor jedna, jsou v oblastech
Královéhradeckého kraje (Nové Město nad Metují), Plzeňského kraje (Přeštice)
a Jihočeského kraje (Blatná). Intervaly faktorových skóre jsou na obrázcích č. 21 a 22
nepatrně odlišné. Tato změna intervalů by však neměla mít vliv na interpretaci
a následné porovnání jednotlivých kartogramů.
Obrázek 21: Regionální diferenciace dle SO ORP (faktor 2), období 2010–2014

Zdroj: vlastní zpracování

Obrázek 22: Regionální diferenciace dle SO ORP (faktor 2), období 2015–2019

Zdroj: vlastní zpracování
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Hodnota Moranova I kritéria (0,618) v prvním období (2010–2014) poukazuje
u druhého faktoru na silnou pozitivní prostorovou autokorelaci, která je statisticky
významná na 1% hladině významnosti. Hodnoty faktorových skóre za druhý faktor
se tak v prostoru shlukují. Výsledek metody LISA (viz obrázek č. 23) poukazuje
na prostorové vzorce za zdravotně rizikové chování (nadměrná konzumace alkoholu).
Na obrázku vidíme, že problémové mikroregiony leží převážně na Moravě a Slezsku
(Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský kraj). Naopak protektivní oblasti, kde lidé
umírají na příčiny spojené s nadměrnou konzumací alkoholu méně a dožívají se více let,
jsou v oblastech Královéhradeckého, Středočeského, Plzeňského, Jihočeského kraje
a v Hlavním městě Praha.
Výsledky prostorové autokorelace za druhé období (2015–2019) odhalují,
že hodnoty faktorových skóre za faktor dva v jednotlivých SO ORP se na 1% hladině
statisticky významně shlukují v prostoru. Hodnota Moranova I kritéria (0,655)
je nepatrně vyšší oproti předchozímu období 2010–2014. Identifikované prostorové
vzorce metodou LISA jsou viditelné na obrázku č. 24. Pozorujeme, že základní rysy
zdravotně rizikového chování (kouření) zůstaly během období téměř zachovány.
Nepatrné rozdíly spatřujeme v Jihočeském, Středočeském kraji, kde se původní
prostorový vzorec s příznivými oblastmi zčásti rozšířil.
Obrázek 23: Typ prostorové asociace dle metody LISA (faktor 2), období 2010–2014

Zdroj: vlastní zpracování
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Obrázek 24: Typ prostorové asociace dle metody LISA (faktor 2), období 2015–2019

Zdroj: vlastní zpracování

Dostupnost zdravotní péče (faktor 3) za období 2010–2014 a 2015–2019
je znázorněná na obrázcích č. 25 a 26. SO ORP, které mají z hlediska faktorových skóre
nejhorší dostupnost zdravotní péče, jsou převážně v pohraničních a venkovských
mikroregionech (Frýdlant, Kraslice, Horšovský Týn a Rakovník). Tyto oblasti
jsou v rámci dostupnosti zdravotní péče nejvíce problémové. Naopak jako nejméně
problémové oblasti se jeví SO ORP Plzeň, České Budějovice, Česká Třebová a Brno,
což jsou mikroregiony s velkými městy. Na obou obrázcích pozorujeme výraznou
prostorovou diferenciaci či mozaikovitost v rámci dostupnosti zdravotní péče.
Z předchozích obrázků identifikující regionální diferenciaci faktoru 1 a 2 jsme mohli
odhadovat shlukování sledovaného jevu v prostoru, u třetího faktoru toto tvrzení
nemůžeme říci s tak velkou přesností.
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Obrázek 25: Regionální diferenciace dle SO ORP (faktor 3), období 2010–2014

Zdroj: vlastní zpracování

Obrázek 26: Regionální diferenciace dle SO ORP (faktor 3), období 2015–2019

Zdroj: vlastní zpracování

Výsledky prostorové autokorelace naši tezi potvrzují, neboť hodnota Moranova I
kritéria (0,165) za období 2010–2014, poukazuje na slabou pozitivní prostorovou
autokorelaci, která je statisticky významná na 1% hladině významnosti. Hodnoty
faktorových skóre za třetí faktor se tedy shlukují v prostoru statisticky významně,
nicméně hodnota Moranova indexu ukazuje na mnohem nižší prostorovou souvislost
v porovnání s předchozími dvěma faktory. Obrázek č. 27 poukazuje na problémové
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oblasti s nedostatečnou dostupností zdravotní péče, které jsou při hranicích
s Německem v Karlovarském a Ústeckém kraji a v jižních částech Jihomoravského
kraje.
Dostupnost zdravotní péče v následujícím období 2015–2019 shrnuje hodnota
Moranova I kritéria (0,154), která je nižší oproti předchozímu období a také poukazuje
na slabou pozitivní prostorovou autokorelaci, která je statisticky významná na 1%
hladině významnosti. Obrázek č. 28 odráží tuto situaci a pozorujeme, že rysy
dostupnosti zdravotní péče zůstaly během období zachovány.
Obrázek 27: Typ prostorové asociace dle metody LISA (faktor 3), období 2010–2014

Zdroj: vlastní zpracování
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Obrázek 28: Typ prostorové asociace dle metody LISA (faktor 3), období 2015–2019

Zdroj: vlastní zpracování

6.3 Syntéza indikátorů dimenze zdraví pomocí shlukové analýzy
Faktorová skóre již představená v předchozí podkapitole jsou využita ještě v další
analýze. Abychom lépe pochopili vzájemné vztahy a prostorovou diferenciaci
indikátorů kvality života za dimenzi zdraví a jejich proměnlivost v čase, provedli jsme
shlukovou analýzu faktorových skóre.
Výsledné shluky za první sledované období, 2010–2014, jsou představeny
na obrázku č. 29. U každého shluku je vždy uveden počet SO ORP, které do tohoto
shluku spadají. Charakteristika shluků je shrnuta v tabulkách č. 8 a 9.
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Obrázek 29: Shluky faktorových skóre, období 2010–2014

Zdroj: vlastní zpracování

V tabulce č. 8, kdy zeleně označené buňky ukazují příznivé podmínky podle faktorů
a červené buňky signalizují opak. Vidíme, že nejideálnější mikroregiony z hlediska
jednotlivých faktorů jsou obsaženy v prvním shluku. Druhý shluk označuje ty SO ORP,
jež mají nadprůměrnou úmrtnost na příčiny spojené s kouřením a relativně nižší
dostupnost zdravotní péče. Shluk tři, respektive jeho oblasti, jsou problémové pouze
z pohledu úmrtnosti na příčiny spojené s nadměrnou konzumací alkoholu a čtvrtý shluk
mapuje SO ORP s nedostatečnou dostupností zdravotní péče.
Tabulka 8: Průměrné hodnoty faktorových skóre dle shluků, období 2010–2014
Faktory:

1. shluk 2. shluk 3. shluk 4. shluk
průměr průměr průměr průměr

Faktor 1 (Úmrtnostní poměry
spojené s kouřením)

-0,34

1,11

-0,36

-0,84

Faktor 2 (Úmrtnostní poměry
spojené s nadměrnou konzumací
alkoholu)

-0,71

-0,15

1,25

-0,07

Faktor 3 (Dostupnost zdravotní
péče)

-0,50

0,37

-0,26

1,51

Poznámka: hodnoty představují průměr faktorových skóre
Zdroj: vlastní zpracování a výpočty
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Tabulka č. 9 nám charakterizuje shluky na obrázku č. 29, pomocí průměrných
hodnot za vstupní indikátory. U jediných indikátorů za subdimenzi Zdravotní stav
populace jsou vysoké hodnoty žádoucí, tudíž v tabulce č. 9 je nejvyšší nadprůměrná
hodnota indikátoru ze všech čtyř shluků podbarvena zeleně, naopak nejnižší
podprůměrná hodnota je podbarvená červeně. U indikátorů za subdimenze Životní styl
a Dostupnost primární zdravotní péče jsou vysoké hodnoty nežádoucí, a proto jsou
nejvyšší nadprůměrné hodnoty indikátorů ze všech čtyř shluků podbarveny červeně
a nejnižší podprůměrné hodnoty ve shlucích jsou podbarveny zeleně. Vidíme, že SO
ORP v prvním shluku jsou ideální z hlediska nadprůměrných hodnot za většinu
vstupních indikátorů. Mikroregiony ve druhém shluku by se daly označit za nejvíce
problémové v rámci naděje dožití a míry úmrtnosti na příčiny spojené s kouřením. Třetí
shluk

obsahuje

mikroregiony

s nadprůměrnou

úmrtností

na

příčiny

spojené

s nadměrnou konzumací alkoholu u mužů a žen. Nadprůměrné bodové skóre a tím
i horší dostupnost praktického a dětského lékaře, přísluší mikroregionům v posledním
čtvrtém shluku.
Tabulka 9: Průměrné hodnoty vstupních indikátorů dle shluků, období 2010–2014
Indikátory:

Průměr indikátoru:

1. shluk
průměr

2. shluk
průměr

3. shluk
průměr

4. shluk
průměr

Naděje dožití mužů (2010-2014)

74,6

75,6

73,8

74,0

74,9

Naděje dožití žen (2010-2014)

80,8

81,4

79,9

80,8

81,3

Nadměrná konzumace alkoholu u
mužů (2010-2014)

30,9

23,0

27,7

46,0

31,1

Nadměrná konzumace alkoholu u
žen (2010-2014)

10,9

7,8

11,0

16,2

9,3

Kouření u mužů (2010-2014)

150,5

138,7

178,7

140,2

144,2

Kouření u žen (2010-2014)

48,8

45,4

65,2

41,1

36,6

Dostupnost praktického lékaře,
2019

6,9

4,8

8,6

6,0

12,1

Dostupnost dětského lékaře,
2019

8,9

7,7

10,0

7,9

12,9

Dostupnost zubaře, 2017

3,6

3,1

4,3

3,2

4,2

Poznámka: hodnoty představují průměry vstupních indikátorů
Zdroj: vlastní výpočty a výpočty
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Výsledné shluky za druhé sledované období, 2015–2019, jsou představeny
na obrázku č. 30, kdy je u každého shluku opět uvedený počet SO ORP, které do tohoto
shluku spadají. Charakteristika shluků je shrnuta v tabulkách č. 10 a 11.
Obrázek 30: Shluky faktorových skóre, období 2015–2019

Zdroj: vlastní zpracování

Tabulka č. 10 charakterizuje SO ORP viditelné na obrázku č. 30 z pohledu
průměrných hodnot jednotlivých faktorů. Zajímavé je, že zde nevidíme shluk
s mikroregiony, který by měl příznivé hodnoty za všechny tři faktory. Shluková
analýza, byť byla vyzkoušena celá řada metod, poukazuje pouze na čtvrtý shluk SO
ORP, které jsou problémové z pohledu všech stanovených faktorů. Zbylé tři shluky
vždy vykazují vhodné podmínky dvou faktorů a jsou vždy rizikové z hlediska jednoho
faktoru.
Tabulka 10: Průměrné hodnoty faktorových skóre dle shluků, období 2015–2019
Faktory:

1. shluk 2. shluk 3. shluk 4. shluk
průměr průměr průměr průměr

Faktor 1 (Úmrtnostní poměry
spojené s kouřením)

0,21

-0,60

-0,38

1,70

Faktor 2 (Úmrtnostní poměry
spojené s nadměrnou konzumací
alkoholu)

-0,66

1,39

-0,43

0,25

Faktor 3 (Dostupnost zdravotní
péče)

-0,94

-0,35

0,48

0,42

Poznámka: hodnoty představují průměr faktorových skóre
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Zdroj: vlastní zpracování a výpočty

Tabulka č. 11 charakterizuje shluky na obrázku č. 30, za druhé sledované období
2015–2019 pomocí průměrných hodnot za vstupní indikátory. Barevné odlišení
průměrných hodnot v tabulce je totožně s tabulkou č. 9. Vidíme, že SO ORP v prvním
shluku jsou ideální z hlediska nadprůměrných hodnot naděje dožití při narození mužů
a žen a za dostupnost praktického, dětského lékaře a zubaře. Mikroregiony ve druhém
shluku jsou rizikové pouze z hlediska nadměrné konzumace alkoholu u mužů a žen.
Třetí shluk obsahuje mikroregiony s nadprůměrnou hodnotou bodového skóre
za dostupnost dětského lékaře. Mikroregiony v posledním čtvrtém shluku by se daly
označit na nejvíce problémové z hlediska naděje dožití u mužů a žen, kouření u mužů
a žen a dostupnosti primární zdravotní péče.
Tabulka 11: Průměrné hodnoty vstupních indikátorů dle shluků, období 2015–2019
Indikátory:

Průměr indikátoru:

1. shluk 2. shluk 3. shluk 4. shluk
průměr průměr průměr průměr

Naděje dožití mužů (20152019)

75,6

76,4

75,1

76,1

74,0

Naděje dožití žen (2015-2019)

81,6

81,8

81,8

82,0

79,9

Nadměrná konzumace alkoholu
u mužů (2015-2019)

33,6

24,9

53,1

28,1

34,7

Nadměrná konzumace alkoholu
u žen (2015-2019)

12,1

9,9

18,3

9,4

14,2

Kouření u mužů (2015-2019)

137,8

136,5

120,5

132,5

179,9

Kouření u žen (2015-2019)

52,9

58,0

39,8

47,2

81,6

Dostupnost praktického lékaře,
2019

6,9

3,9

5,8

8,1

9,0

Dostupnost dětského lékaře,
2019

8,9

6,9

7,0

10,3

10,3

Dostupnost zubaře, 2017

3,6

2,6

3,1

3,9

4,6

Poznámka: hodnoty představují průměry vstupních indikátorů
Zdroj: vlastní zpracování a výpočty

6.4 Stabilita prostorového vzorce
Abychom mohli konstatovat, zda je kvalita života v dimenzi zdraví v jednotlivých SO
ORP v čase stabilní či nikoliv, byla vytvořená faktorová skóre, s nimiž jsme pracovali
dříve, za sledovaná období sečtena. Součet faktorových skóre vytvořil celkovou
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hodnotu kvality života v dimenzi zdraví v jednotlivých SO ORP. Vzestupně seřazené
výsledné hodnoty faktorových skóre za SO ORP byly poté rozřazeny do decilů. Decily
nám rozdělily hodnoty faktorových skóre do deseti stejných skupin. Výsledné decily
byly vyneseny do dvourozměrné kontingenční tabulky, díky které můžeme snadněji
zhodnotit stabilitu či variabilitu prostorového vzorce.
Výsledky jsou prezentovány v tabulce č. 12. Na diagonále vidíme počet SO ORP,
které zůstaly ve stejném decilu v obou sledovaných obdobích tzn. jsou v čase stabilní.
Lze pozorovat, že většina SO ORP se pohybuje kolem diagonály, tudíž by se dalo
konstatovat, že jsou v čase stabilní nebo došlo k nepatrnému zlepšení/zhoršení. Počty
SO ORP, které se odchylují od diagonály směrem nahoru označují ty mikroregiony,
kde došlo k nepatrnému zhoršení kvality života v dimenzi zdraví oproti předchozímu
období. Odchýlení o tři decily bylo ještě tolerováno, avšak pouze SO ORP Šternberk
(v tabulce je označený červeně) se odchýlil o čtyři decily oproti předchozímu období.
Důvody nalezneme, pokud se podíváme podrobněji na hodnoty vstupních indikátorů.
Naděje dožití u mužů se zde oproti předchozímu období 2010–2014 zvýšila z 73,6 let
na 74,6 let. Naděje dožití žen se v průběhu období také zvýšila z 80,1 let na 81,56 let.
Standardizovaná míra úmrtnosti na příčiny spojené s nadměrnou konzumací alkoholu
u mužů se výrazně zvýšila z 36,5 na 57,1 úmrtí na 100 000 obyvatel a u žen z 7,1
na 22,03 úmrtí na 100 000 obyvatel. Úmrtnost na příčiny spojené s kouřením se u mužů
také zvýšila z 132,2 na 193,8 úmrtí na 100 000 obyvatel. U žen došlo k nepatrnému
snížení z 58,32 na 55,4 úmrtí na 100 000 obyvatel. Hodnoty za subdimenzi Dostupnost
primární zdravotní péče jsou stejné.
Počty SO ORP, které jsou od diagonály směrem dolů, představují ty mikroregiony,
kde došlo ke zlepšení kvality života v dimenzi zdraví. O čtyři decily, tedy k výraznému
zlepšení v průběhu času, došlo v SO ORP Roudnice nad Labem (v tabulce je označená
zeleně), kde se naděje dožití u mužů zvýšila z 73,7 let na 76,71 let a u žen došlo
k nepatrnému vzestupu z 80,4 let na 81,0 let. Míra úmrtnosti spojená s nadměrnou
konzumací alkoholu poklesla u mužů z 32,7 na 19,1 úmrtí na 100 000 obyvatel a u žen
z 13,8 na 10,1 úmrtí na 100 000 obyvatel. Standardizovaná míra úmrtnosti na příčiny
spojené s kouřením u mužů také zaznamenává pokles z 175,4 na 139,4 úmrtí na 100 000
obyvatel a u žen z 62,1 na 37,81 úmrtí na 100 000 obyvatel. Hodnoty za subdimenzi
Dostupnost primární zdravotní péče jsou stejné.
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Tabulka 12: Stabilita kvality života v dimenzi zdraví z hlediska decilů
Decily dle skóre 2010-2014 1
1
14
2
4
3
3
4
5
6
7
8
9
10
Celkový součet
21

2
6
7
2
5
1

21

Decily dle skóre 2015-2019
3
4
5
6
7
8
1
5
2
3
9
5
1
1
1
8
4
1
1
5
5
6
2
5
5
6
2
2
3
8
8
1
3
6
5
1
1
6
21

20

20

20

20

21

9

1
1
6
8
5
21

10 Celkový součet
21
21
21
20
20
20
20
21
5
21
16
21
21
206

Zdroj: vlastní zpracování

Rozmístění decilů dle součtu faktorových skóre za první sledované období 2010–
2014 vidíme na výsledném obrázku č. 31. Vidíme, že mikroregiony s nejlepší kvalitou
života

v dimenzi

zdraví

jsou

převážně

ve Východních

Čechách,

zejména

v Královéhradeckém kraji a v SO ORP s velkými městy. Nejlepší kvalita života
v dimenzi zdraví byla zjištěna například v SO ORP Nové město nad Metují, Plzeň,
Náchod, Brno, České Budějovice, Praha, Dobruška, Hradec králové, Zlín a Šlapanice.
Nejhorší kvalitu života v námi sledované dimenzi zdraví můžeme pozorovat především
v pohraničních oblastech Karlovarského, Ústeckého a Moravskoslezského kraje. SO
ORP s nejhorší kvalitou života v dimenzi zdraví jsou Rýmařov, Rumburk, Frýdlant,
Kadaň Odry, Kraslice, Valašské Klobouky, Žatec, Podbořany a Bílina.
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Obrázek 31: Výsledná kvalita života v dimenzi zdraví dle decilů, období 2010–2014

Zdroj: vlastní zpracování

Rozmístění decilů dle součtu faktorových skóre za druhé sledované období 2015–
2019 je patrné na výsledném obrázku č. 32. Vidíme, že obrázek za období 2015–2019
se výrazně neodlišuje od předchozího období, proto dalo by se konstatovat, že kvalita
života v dimenzi zdraví je víceméně stabilní v čase a prostoru. Nejvhodnější či nejlepší
podmínky pro život z hlediska dimenze zdraví jsou také převážně v mikroregionech
Královéhradeckého kraji, dále sem spadají SO ORP s velkými městy. Nejlepší kvalita
života v dimenzi zdraví je v SO ORP Nové Město nad Metují, Náchod, České
Budějovice, Plzeň, Praha, Hradec Králové, Náměšť nad Oslavou, Brno, Zlín a Nová
Paka. Nejhorší kvalitu života v námi sledované dimenzi zdraví můžeme pozorovat opět
v pohraničních oblastech Karlovarského, Ústeckého a Moravskoslezského kraje. SO
ORP s nejhorší kvalitou života v dimenzi zdraví jsou Kraslice, Vítkov, Rumburk,
Orlová, Podbořany, Krnov, Frýdlant, Aš, Žatec a Kadaň.
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Obrázek 32: Kvalita života v dimenzi zdraví dle decilů, období 2015–2019

Zdroj: vlastní zpracování

6.5 Diskuze výzkumných hypotéz
Předmětem analytické části předkládané práce bylo popsat a vyhodnotit prostorovou
diferenciaci a časoprostorovou variabilitu kvality života v dimenzi zdraví v Česku
na regionální úrovni SO ORP v období 2010–2019. Kvalita života v dimenzi zdraví
byla zmapována z hlediska indikátorů za tři subdimenze, a to Zdravotní stav populace,
Životní styl a Dostupnost primární zdravotní péče. Autorka použila faktorovou
a shlukovou analýzu a metody prostorové autokorelace k získání odpovědí na stanovené
výzkumné otázky a výsledky a k zamítnutí či potvrzení výzkumné hypotézy.
Výzkumná otázka č. 1 - Existují významné regionální rozdíly v kvalitě života
v dimenzi zdraví v rámci Česka nebo je úroveň v podstatě totožná a regionální rozdíly
jsou zanedbatelné?
Hypotéza č. 1: V rámci výsledné kvality života v dimenzi zdraví i z hlediska
stanovených indikátorů, bude mezi regiony identifikována výrazná diferenciace.
Mikroregiony s nižší celkovou kvalitou života v oblasti zdraví, které se budou výrazně
odlišovat od zbytku Česka, budou převážně v Ústeckém, Karlovarském, Olomouckém
a Moravskoslezském kraji (označované jako rozvojově zaostávající regiony).
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Nejprve se na regionální diferenciaci podíváme z hlediska jednotlivých indikátorů
(viz kapitola č. 5). Regionální diferenciaci indikátorů za naději dožití při narozená
můžeme dokázat rozpětím, tedy rozdílem mezi maximální a minimální hodnotou, která
byla v obou sledovaných období u mužů přibližně 7 let a u žen okolo 6 let. Dále
existenci regionální diferenciace podporuje kartogram, kde problémové mikroregiony
z hlediska naděje dožití při narození v obou sledovaných období jsou převážně
v Karlovarském, Ústeckém a Moravskoslezském kraji. Naopak příznivé podmínky
z hlediska naděje dožití byly zjištěny v SO ORP s velkými městy (Praha, Plzeň, České
Budějovice, Brno) a v mikroregionech Královéhradeckého kraje.
U indikátorů mapující zdravotně rizikové chování, konkrétně nadměrná konzumace
alkoholu a kouření u mužů a žen byla u obou období také zjištěna výrazná regionální
diferenciace doložená vysokými hodnotami variačního koeficientu a kartogramy. Také
faktorová a shluková analýza toto tvrzená potvrzují, konkrétně vyobrazená faktorová
skóre za první (kouření) a druhý (alkohol) faktor v kartogramu (viz kapitola č. 6).
Oblasti z hlediska vysoké úmrtnosti na příčiny spojené s kouřením a nízkou nadějí
dožití u obou pohlaví byly nalezeny v oblastech Karlovarského (Sokolov, Kraslice),
Ústeckého (Kadaň, Litvínov) a Jihočeského kraje. Nutno podotknout, že se jedná z větší
části

o

průmyslové

oblasti

s

vysokou

úrovní

znečištění

ovzduší.

Oblasti

Královéhradeckého (Nové Město nad Metují), Pardubického kraje a Vysočina a stejně
tak Jihomoravský kraj (Veselí nad Moravou, Slavkov u Brna) jsou příznivé.
Mikroregiony z hlediska vysoké úmrtnosti na příčiny spojené s nadměrnou konzumací
alkoholu u mužů a žen a nízkou nadějí dožití u mužů byly zjištěny v oblastech
Moravskoslezského (Odry) a Zlínského kraje (Valašské Klobouky, Vsetín). V opačném
případě jsou to oblasti Královéhradeckého (Nové Město nad Metují), Plzeňského
(Přeštice) a Jihočeského kraje (Blatná).
Poslední indikátory mapující dostupnost primární zdravotní péče poukázaly také
na regionální diferenciaci, kterou dokládají kartogramy za samotný indikátor,
tak v rámci výsledku faktorové analýzy (třetí faktor). Kdy nejlepší dostupnost
praktického lékaře, dětského lékaře a zubaře je v SO ORP s velkými městy (Praha,
Benešov,

Plzeň,

Brno,

Olomouc,

Ostrava).

Naopak

nejhorší

dostupnost

je v pohraničních oblastech sousedící s Německem a v mikroregionech venkovského
typu. Tuto skutečnost si můžeme vysvětlovat tím, že lékaři spíše preferují město pro
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výkon svého povolání či dojíždějí z důvodu lepších finančních podmínek za hranice
Česka.
Výrazná regionální diferenciace byla potvrzena i u výsledné kvality života
v dimenzi zdraví za obě sledovaná období (viz kapitola č. 6). Výše shrnuté výsledky
jednotlivých indikátorů již částečně odkryly oblasti problémové a příznivé pro život,
které se prolínají i do výsledné kvality života v dimenzi zdraví. SO ORP, které
se nejvíce odlišovaly jsou převážně v Karlovarském, Ústeckém, Moravskoslezském
a Olomouckém kraji, kde je kvality života v dimenzi zdraví nejhorší. Na druhé straně
mikroregiony s velkými městy a Královéhradecký kraj se ukázaly být v rámci výsledné
kvality života v dimenzi zdraví nejlepší.
Na základě tohoto shrnutí můžeme potvrdit naší stanovenou hypotézu č. 1.
U jednotlivých indikátorů i výsledné kvality života v dimenzi zdraví byla identifikována
výrazná regionální diferenciace. Nejhorší kvalita života v dimenzi zdraví byla skutečně
zjištěna ve zmíněných rozvojově zaostávajících regionech (Ústecký, Karlovarský,
Olomoucký a Moravskoslezský kraj).
Výzkumná otázka č. 2 - Můžeme v rámci Česka identifikovat prostorové vzorce
kvality života v oblasti zdraví? Pokud ano, jaké mikroregiony disponují nejlepší
či nejhorší kvalitou života v dimenzi zdraví, respektive jaké oblasti jsou příznivé
z hlediska stanovených indikátorů a jaké nikoliv?
Hypotéza č. 2 – Indikátory dimenze zdraví budou vykazovat prostorové vzorce. Také
lze očekávat, že prostorové vzorce budeme moci identifikovat i u výsledné kvality života
v dimenzi zdraví.
Přítomnost prostorových vzorců kvality života v dimenzi zdraví dokládají výsledky
metody prostorové autokorelace faktorových skóre a metody LISA (viz kapitola 6).
Silná pozitivní autokorelace statisticky významná na 1 % hladině významnosti byla
zjištěna u prvního i druhého faktoru. Dále byly identifikovány shluky problémových
oblastí z hlediska vysoké míry úmrtnosti na příčiny spojené s kouřením a nízké naděje
dožití u mužů a žen v obou časových obdobích (první faktor) byly nalezeny převážně
v SO ORP Karlovarského, Ústeckého a Jihočeského kraje. Naopak shluky příznivých
oblastí najdeme v Jihomoravském, Královéhradeckém kraji a na Vysočině. Problémové
regiony, kde je vysoká míra úmrtnosti na příčiny spojené s nadměrnou konzumací
alkoholu u mužů a žen a nízká naděje dožití u mužů v obou časových období byly
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identifikovány převážně na Moravě a Slezsku (Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský
kraj). Na druhou stranu příznivé oblasti jsou v Královéhradeckém, Středočeském,
Plzeňském, Jihočeském kraji a v Hlavním městě Praha. Výsledky metody prostorové
autokorelace a LISA u dostupnosti zdravotní péče objevila také pozitivní prostorovou
závislost signifikantní na 1 % hladině významnosti, tato závislost je však slabá.
Nejhorší dostupnost zdravotní péče, je převážně v pohraničních a venkovských
mikroregionech (Frýdlant, Kraslice, Horšovský Týn a Rakovník). Tyto oblasti jsou
v rámci dostupnosti zdravotní péče nejvíce problémové. Naopak jako nejméně
problémové oblasti se jeví SO ORP Plzeň, České Budějovice, Česká Třebová a Brno,
což jsou mikroregiony s velkými městy.
U výsledné kvality života v dimenzi zdraví tyto prostorové vzorce byly také
pozorovány u obou sledovaných obdobích. Oblasti s nejhorší kvalitou života v dimenzi
zdraví byly identifikovány převážně v Karlovarském, Ústeckém a Moravskoslezském
kraji (Frýdlant, Rumburk). Naopak nejlepší dostupnost byla zaznamenána převážně
v Královéhradeckém kraji a v SO ORP s velkými městy (Praha, Plzeň, České
Budějovice, Brno).
Co se otázky č. 2 týká, prostorové vzorce byly identifikovány jak na úrovni
indikátorů, tak výsledné kvality života v oblasti zdraví. Problémové a příznivé oblasti
jsou shrnuty již v předchozích odpovědích na otázku č. 1. Hypotézu č. 2 bychom mohli
v tomto případě označit za potvrzenou.
Výzkumná otázka č. 3 - Pokud existují regionální rozdíly a prostorové vzorce
kvality života v dimenzi zdraví v Česku, jsou od roku 2010 stabilní, či se proměňují?
Pokud se proměňují, v jakých mikroregionech došlo z časového hlediska k výraznému
zlepšení či zhoršení kvality života v dimenzi zdraví?
Hypotéza č. 3 - Celková kvalita života v dimenzi zdraví i jednotlivé indikátory,
pomocí nichž je tato dimenze měřena, budou v čase (2010–2019) a prostoru stabilní,
tzn. nebude docházet z výrazné variabilitě na mikroregionální úrovni.
Podle shrnutí indikátorů výše, je zjevné, že problémové a příznivé oblasti
jsou v čase stabilní, respektive v námi sledovaném časovém úseku 2010-2019. To samé
můžeme říči i o regionální diferenciaci a prostorových vzorců. Zjistili jsme, že celková
kvalita života v dimenzi zdraví se pouze v některých SO ORP nepatrně zhoršila
či zlepšila, ale u většiny zůstala stabilní. Jsou pouze dvě výjimky SO ORP,
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kde došlo výrazné změně kvality života v dimenzi zdraví. V mikroregionu Šternberk
se celkové kvalita života oproti předchozímu období výrazně zhoršila. Naděje dožití
u mužů a žen se sice zvýšila, nicméně u indikátorů za zdravotně rizikové chování,
s výjimkou míry úmrtnosti na příčiny spojení s kouřením u žen, došlo k výraznému
nárůstu úmrtnosti. Naopak v SO ORP Roudnice nad Labem se situace z hlediska
celkové kvality života v dimenzi zdraví výrazně zlepšila. U naděje dožití při narození
došlo k výraznému nárůstu zejména u mužů a indikátory za zdravotně rizikové chování
zaznamenaly také výrazný pokles. Můžeme konstatovat, že nejlepší kvalita života
v dimenzi zdraví je z dlouhodobého hlediska nejlepší v SO Nové Město nad Metují,
České Budějovice, Plzeň, Praha, Hradec Králové a Brno Náchod. Nejhorší kvalita
života v dimenzi zdraví je dlouhodobě v SO ORP Rumburk a Frýdlant.
Hypotéza č. 3 je v tomto případě potvrzena pouze částečně. Ano, problémové
i příznivé oblasti z hlediska indikátorů byly v čase relativně zachovány, to samé
můžeme říci o celkové kvalitě života v dimenzi zdraví, kde došlo pouze u dvou případů
(SO ORP) k výrazné změně. Časoprostorová variabilita se může s největší
pravděpodobností projevit až s výrazným časovým odstupem.
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7.

Závěr

Předkládaná diplomová práce se zabývala kvalitou života v dimenzi zdraví
na regionální úrovni v Česku. Práce si kladla za cíl popsat a vyhodnotit prostorovou
diferenciaci a časoprostorovou variabilitu kvality života v dimenzi zdraví v Česku
na regionální úrovni správních obvodů obcí s rozšířenou působností v období 2010–
2019. Konkrétně se jednalo o dvě sledovaná období 2010–2014 a 2015–2019. Koncept
kvality života se snaží komplexně zhodnotit aspekty/dimenze lidského života, které
ho ovlivňují. Zdraví patří mezi jednu z nejčastěji sledovaných dimenzí kvality života,
na kterou je většinou nahlíženo subjektivně, a to v rámci konkrétního onemocnění.
Tato práce poskytuje vhled do problematiky kvality života z objektivního hlediska,
tedy jinými slovy, snaží se zmapovat kvalitu života v dimenzi zdraví ovlivněnou
prostředím ve kterém lidé žijí.
K posouzení kvality života v dimenzi zdraví byly použity objektivní indikátory,
které hodnotily tři rozdílné skupiny nazvané subdimenze Zdravotní stav populace,
Životní styl a Dostupnost primární zdravotní péče. Subdimenzi Zdravotní stav populace
zastupovaly indikátory za naději dožití pří narození u mužů a žen, které mají odrážet
celkový zdravotní stav populace v jednotlivých SO ORP. Zbylé dvě subdimenze byly
zastoupeny důležitými determinanty zdraví, které výrazně ovlivňují naději dožití
při narození u mužů a žen. Výpočet indikátorů za subdimenzi Životní styl byl proveden
autorkou práce. Data k výpočtu byla použita ze sekundárních zdrojů, stejně
tak indikátory mapující zbylé dvě subdimenze Zdravotní stav populace a Dostupnost
primární zdravotní péče.
Ke zhodnocení regionální diferenciace byla použita faktorová a shluková analýza,
jejichž výsledky byly vyneseny do kartogramů. Obě analýzy poukázaly na významnou
regionální diferenciace indikátorů dimenze zdraví. Existence regionální diferenciace
byla identifikována také u výsledné kvality života v dimenzi zdraví za obě časová
období, kde vidíme výraznou polarizaci mezi SO ORP s velkými městy a venkovským
prostorem. Výrazná regionální diferenciace byla také spatřena mezi hospodářsky
a sociálně ohroženými oblastmi, tedy rozvojově zaostávajícími regiony a rozvíjejícími
se regiony Česka. Regionální diferenciace tak ve většině případů kopíruje trendy
regionálního rozvoje (Blažek, Csank, 2007; Hampl, 2005; Postránecký, 2010 a Strategie
regionálního rozvoje ČR 2021+).
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Metoda prostorové autokorelace a analýza LISA poskytly odpovědi ke druhé
stanovené hypotéze, jež se týkala existence prostorových vzorců. Výsledky analýz
potvrdily statisticky významné shlukování hodnot indikátorů kvality života v prostoru
na 1% hladině významnosti a také poukázaly na oblasti problémové a příznivé
z hlediska zdravotně rizikového chování. Výsledná kvalita života v dimenzi zdraví
potvrzuje existenci prostorových vzorců, kdy nejhorší kvalita života sledované dimenze
byla odhalena také v mikroregionech, jež se nacházejí v hospodářsky a sociálně
ohrožených oblastech. V opačném případě se jednalo o většinu metropolitních oblastí
a aglomerací.
Poslední hypotéza týkající se časové stability byla potvrzena jen částečně, z důvodu
dvou SO ORP, kde došlo k významné změně celkové kvality života v oblasti zdraví,
respektive jejich indikátorů. Nicméně můžeme konstatovat, že koncept kvality života
v dimenzi zdraví zůstal po dobu našeho sledování víceméně stabilní. Časoprostorová
variabilita s největší pravděpodobností projeví až s výrazným časovým odstupem.
Na upozorněné problémové mikroregiony v rámci jednotlivých indikátorů
či celkové kvality života v dimenzi zdraví by měla politika upírat svoji pozornost
a zjednat nápravu. Přínosné by jistě bylo posílit složky primární prevence, především
intervenční programy, jež by se zaměřovaly na edukaci dětí a mladistvých a posílily
by celkovou úroveň zdravotní gramotnosti. Co se týká oblastí se zhoršenou dostupností
primární zdravotní péče, bylo by jistě vhodné mladé lékaře více motivovat k práci
v těchto oblastech (např. finančním ohodnocením).
Analýza diplomové práce poskytla další možnosti, jak měřit kvalitu života
zaměřující se na dimenzi zdraví z objektivního hlediska. Vzhledem k tomu, že v Česku
doposud neexistuje podobná studie, která by se zabývala konceptem kvality života
v dimenzi zdraví na úrovni správních obvodů obcí s rozšířenou působností,
by bylo vhodné v analýze pokračovat. Jako přínosné by také bylo rozšíření sledovaných
oblastí, například o indikátory mapující účast v jednotlivých screeningových
programech, respektive pokrytí cílové populace v jednotlivých SO ORP v rámci
screeningových programů. Další přínosné indikátory by mohly být – úroveň zdravotní
gramotnosti a také hodnocení vlastního zdravotního stavu v rámci SO ORP. Zejména
hodnocení vlastního zdravotního stavu by umožnilo propojit subjektivní a objektivní
složku kvality života.
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PŘÍLOHA
Příloha č. 1: Správní obvody obcí s rozšířenou působností v Česku (ČSÚ, 2018)
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