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Abstrakt 

Táto diplomová práca nadväzuje na iné práce Katedry biologických a lekárskych 

vied Farmaceutickej fakulty v Hradci Králové, zaoberajúcich sa problematikou RVVK 

a jej predispozičných faktorov. RVVK je definovaná ako 3 alebo 4 a viac atakov VVK 

v priebehu jedného roka. Postihuje v prevažnej miere ženy v reprodukčnom veku. 

Prípady RVVK v ženskej populácii vzrástli hlavne v posledných desaťročiach. Zdroje 

udávajú, že 75 % žien má aspoň raz za život minimálne jednu epizódu VVK, pričom 

polovica z nich opakovane. U 5 % sa rozvinie RVVK. Príčiny hlavne primárnej tzv. 

idiopatickej RVVK nie sú dosiaľ dostatočne objasnené. 

Naším cieľom bolo pomocou dotazníkov získať od homogénnej skupiny 

respondentiek (vysokoškolských študentiek) informácie o ich spokojnosti s určitými 

oblasťami života. Respondentky sme rozdelili podľa nami zvolených kritérií do 

kontrolnej a RVVK skupiny. Porovnávali sme ich údaje o miere spokojnosti s danými 

tvrdeniami v dotazníku. K hodnoteniu mohli odpovedajúce použiť 7-stupňovú 

hodnotiacu škálu. Dotazníky sme vyhodnocovali pomocou metódy matematickej 

štatistiky, nepárového T-testu. 

Vo výsledkoch sa prejavil štatisticky významný rozdiel medzi hodnotenými 

skupinami, pričom u RVVK skupiny sa prejavila nižšia miera spokojnosti s hodnotenými 

tvrdeniami oblastí (v zostupnom poradí): partnerstvo a manželstvo a vlastná osoba, 

voľný čas a bývanie, kontakt s ľuďmi (priatelia, známi a príbuzní), finančná situácia, 

zdravie. RVVK skupina hlavne nebola spokojná so svojou telesnou kondíciou, 

obranyschopnosťou, požiadavkami manželstva/ partnerstva, sebavedomím 

a sebaistotou a kontaktom so susedmi. 

Druhým cieľom bolo zistiť kvalitu života RVVK skupiny v určitých oblastiach 

pomocou 2. časti dotazníka. Odpovedajúce mohli pri hodnotení určitých problémov 

použiť 6 možností podľa frekvencie výskytu týchto problémov u nich. Ich odpovede sme 

vyhodnotili podľa UFS – QoL skórovacieho manuálu (Spies et al., 2002). Kvalita života 

v jednotlivých oblastiach klesala v poradí: kontakt s ľuďmi, energia/ nálada, kontrola nad 

svojím životom, obavy, sexuálna funkcia, aktivity. 

Návratnosť dotazníkov činila 87,5 %. Predpoklad, že miera spokojnosti RVVK 

skupiny s danými oblasťami v dotazníku bude nižšia než u kontrolnej skupiny, bol 

splnený. 


