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Abstrakt 

Cílem mé práce je posoudit kvalitu života pacientů s rosaceou. Vytvořit přehled 

poznatků o rosacee a kvalitě života z nejnovějších zdrojů literatury. Zjistit nakolik 

rosacea a její závažnost ovlivňuje kvalitu života, a jak tuto specifickou kvalitu života, 

vtaženou ke zdraví, může ovlivnit citová vazba (attachment) v dospělosti a výchovné 

styly rodičů do 16. ti let věku života. Připravit a zadat strukturovaný dotazník a zjištěné 

informace interpretovat a porovnat se skupinou zdravých lidí 

 

Abstract  

The aim of my work is to judge the quality of life of the patients with rosacea. I also 

mean to create an overview on the condition and the quality of life of its sufferers from 

the newest resources. This thesis also proposes to find out the level of impact 

attachments in adulthood and the rearing methods of the parents in the formative years 

up to the age of 16 can have on the quality of life and subsequent health of the patients. 

 To do this, I shall prepare and assign a questionnaire and consequently compare and 

interpret the discovered information with a group of peaple not afflicted with the 

diseases. 
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Rosacea, kvalita života, attachment, bonding, psychologie, chronické onemocnění, 

dermatologie. 
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SEZNAM ZKRATEK 

AAI – Adult Attachment Interview 

apod. – a podobně 

CDLQI – Children’s Dermatology Life Quality Index 

č. - číslo 

DFI – Dermatitis Family Impact Qustionaire 

DLQI – Dermatology Life Quality Index; Dermatologický index kvality života 

DŽS – Dotazník životní spokojenosti 

ECR – Experiences in Close Relationships; Škála zkušeností s blízkými vztahy 

FDLQI – Family Dermatology Life Quality Index 

HADS-D – Hospital Anxiety and Depression Scale 

HS – hrubý skór   

IDQOL – Infant’s Dermatitis Quality of Life Index 

NRS – Národní společnost pro rosaceu 

NSI/SCORED – Neurodermitis Severity Index 

PBI – Parental Bonding Instrument 

PDI – Psoriasis Disability Index 

QES – Questionnaire on Experience with Skin Complaints 

RosaQol – Rosacea quality of life index 

RSQ – Relationship Scales Questionnaire 

tj. – to je 

tzn. – to znamená 

WHOQOL – World Health Organization Quality of Life Assessment 
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ÚVOD 

Při výběru tématu mé bakalářské práce mě inspirovalo moje zaměstnání. Pracuji 

jako zdravotní sestra v dermatovenerologické ambulanci. Denně se zde setkávám 

s pacienty trpícími různými kožními chorobami a denně vidím, jak tato onemocnění 

ovlivňují jejich psychiku a kvalitu života. Patří mezi ně především psoriáza, atopický 

ekzém, ale i neméně významné onemocnění rosacea, neboli růžovka. I toto onemocnění 

je příčinou estetických handicapů a psychických stresů. Morfologický vzhled obličeje 

bývá často spojován se stigmaty alkoholismu.  Často k nám docházejí pacienti nejen pro 

pomoc v léčbě, ale svěří se i se svými psychickými problémy, prosí o radu. Proto jsem 

si vybrala toto onemocnění ke zpracování své bakalářské práce. 

Půl milionu Čechů trpí chronickým onemocněním rosacea, neboli růžovkou. Ve 

světě je to až 40 milionů postižených. Jde o trvalé zčervenání pleti, které doposud 

nebylo léčitelné. Rosacea se vyskytuje většinou u keltských typů – tedy lidí s modrýma 

očima, světlými vlasy, pihami a sklony k rychlému spálení. Nejčastěji se projevuje mezi 

30 až 60 rokem a obecně více postihuje ženy. I když nemoc neohrožuje pacienty na 

životě, její viditelné příznaky se negativně podepisují na psychice člověka. Lidé 

s rosaceou mívají velké problémy v osobním i pracovním životě. „Náhlé epizody flushe 

či permanentní zčervenání obličeje mají silně negativní psychologický dopad na 

sebevědomí pacientů. Ve studii, kterou prováděla Národní společnost pro rosaceu 

v USA, uvedlo 76% pacientů trpících rosaceou, že mají snížený pocit sebeúcty, 60% 

pacientů bylo přesvědčeno, že nemoc negativně ovlivňuje jejich profesní život, 51% 

dokonce přišlo o práci z důvodu silných projevů rosacey, 41% sdělilo, že se kvůli 

onemocnění vyhýbají společenskému kontaktu a 25% uvádělo přítomnost deprese. 

Přitom 10 % pacientů se svěří s tímto problémem svému lékaři,“ uvedl docent Mats 

Berg, Ph.D., z dermatologického oddělení Univerzity v Uppsale, který se aktivně věnuje 

výzkumu rosacey, akné a ekzému. Dále vyzdvihl fakt, že „rosacea je často chybně 

diagnostikována a zaměňována za jiné onemocnění, například akné. Laická veřejnost 

pak projevy nemoci mnohdy přičítá nadměrné konzumaci alkoholu“ (Skálová, 2014, s. 

29). 
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Jednoznačné příčiny nemoci doposud nejsou známé a donedávna se považovala 

za nevyléčitelnou. Je důležité zdůraznit, že rosacea je léčitelné onemocnění a je škoda, 

že řada pacientů o něm nemají tušení a lékaře nenavštíví. Kvalitu života pacientů s 

rosaceou znepříjemňuje nejen jejich vlastní onemocnění. Na to, jak příjemný a kvalitní 

nebo nepříjemný život bude mít, má svůj podíl chování blízkých lidí i společnosti. 

Kůže má bezprostřední souvislost s důležitými oblastmi lidského prožívání. 

Reaguje na různé ohrožující vlivy zvenčí, tj. nebezpečí zranění, popálení apod., zároveň 

reaguje na impulsy zevnitř.  Kůže je místem kontaktu s druhými lidmi a nositelem 

libých pocitů od narození, reaguje na problémy a nedostatky v oblasti emočního 

kontaktu. Vyznačuje se viditelností navenek, značí se na ní problémy s naším vzhledem, 

přáními i se studem, pokud s naším vzhledem a chováním není něco v pořádku. Kůže 

odděluje naši osobnost od okolního prostředí a jejím úkolem je na něj reagovat. Buď 

reaguje v souladu s výše uvedenými funkcemi, nebo může vyjadřovat to, co je 

potlačováno a vyvolává reakci na kůži (Poněšický, 2010). 
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1 TEORETICKÁ ČÁST 

1.1 Rosacea 

Rosacea (česky růžovka) je jednou z nejčastějších obličejových dermatóz. 

Neohrožuje sice pacienta na životě, ale vzhledem k lokalizaci na obličeji je výrazně 

psychosociálně stigmatizující až hendikepující kožní chorobou (Nevoralová, 2012). 

1.1.1 Historie 

Rosacea je starobylé onemocnění, které především postihuje pokožku obličeje 

severních Evropanů. První ji popsal francouzský chirurg Guy de Chauliac ve 14. století, 

jako červenou lézi v obličeji, zejména na nose a na tvářích. Nazval ji jako „goutterose“, 

francouzsky „růžové kapičky“, jiní ji nazývali „pupínky vína“, neboť je připisovali 

k nadměrné konzumaci vína. V roce 1845 von Hebra se domníval, že název rhinophyma 

pochází z řeckého slova „rhis“, což znamená nos a „phyma“ znamená růst.  Znaky 

růžovky se objevily v literatuře, jako je Shakesperův Jindřich V., Chaucerovi 

Canterburské povídky, kde jsou popisováni muži s červenými tvářemi a rozšířenými 

nosy. V průběhu století zobrazovali umělci na svých obrazech rysy rosacey jako je 

Chirlandaiův „Starý muž a jeho vnuk“ v Louvru. Podobně Rembrantův autoportrét 

(1659) byl subjekt, který medicínsky zaujal v časopise The Lancet z roku 1997 

papulopustulozami a rhinophymou. V roce 1897, francouzský básník Edmond Rostand, 

ve hře Cyrano z Bergeracu, ukazuje rhinophymu světu: „Můj nos je Gargantuan!“ 

V prvních pokusech léčby bylo uplatňováno přikládání pijavic na postižená místa 

obličeje. Lokální léčba, ve formě mastí se rtutí a sírou byla poprvé použita v 16. století. 

První operaci rhinophymy provedl v roce 1629 Daniel Sennert. Písemná zmínka o „akné 

rosacea“ se poprvé objevila v anglickém lékařském textu Dr. Thomase Batemana v roce 

1812, kde poznamenal, že lék na akné rosacea nebude ve skutečnosti nikdy dokonalý. V 

dalších odkazech z 19. století je rosacea běžně zařazována mezi různé formy akné. 

V roce 1846 byl Virchow první osobou, která dala do souvislosti rhinophymu s 

acne rosacea. Až v roce 1891, Dr. Henri G. Piffard, profesor dermatologie v New 

Yorku, vyzval k rozlišování mezi různými formami akné a více rozlišovat příznaky. 

Robert Willan je počítán mezi první, jenž popsali akné rosacea. Formu, kterou popsal je 

dnes klasifikována jako papulopustulozní rosacea. Mnoho dermatologů té doby se 

domnívalo, že rosacea má seborhoickou patogenezi, podobnou akné vulgáris.  
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Radcliff- Crocker později stanovil, že opakované vyplavování krve v obličejových 

cévách, návaly horka, vede k rozšíření a proděravění obličejových cév s 

následnými zánětlivými kožními změnami. V současné době dermatologové již zjistili, 

že rosacea je jiné onemocnění než akné a tato léčba může často rosaceu zhoršovat. I 

když přesná příčina rosacey je stále neznámá, většina odborníků je přesvědčena, že je 

cévního původu (Dorschner, Williams, Gallo, 2014; Wee et al. 2012; Bolognia, Jorizzo, 

Schaffer, 2012; Drake, 1996).  

1.1.2 Epidemiologie 

Rosacea postihuje 5-22% obyvatel, obě pohlaví, více ženy, zpravidla po 30. roce 

věku, s největším výskytem mezi 40-60 rokem (Štork, 2013; Nevoralová, 2014). 

Vyskytuje se častěji u světlovlasých jedinců s fototypem I. - II.  Ženy rosaceou trpí 

poněkud častěji než muži, výjimečně se vyskytuje i v období dospívání (Huynh, 2013). 

1.1.3 Etiopatogeneze 

Rosacea je chronické onemocnění, charakterizované počátečním erytémem 

s teleangiektáziemi, přecházejícími v papulopustuly a posléze v ohraničenou hyperplázii 

vaziva a mazových žláz nosu (rhinophyma). Zhoršení projevů se objevuje obvykle na 

podzim, nebo v souvislosti s pracovním vypětím a stresy. Příčiny onemocnění jsou 

nejasné. Rosacea se pravděpodobně časem ukáže jako onemocnění, které se skládá 

z několika oddělených a pravděpodobně podobných jednotek, ale zároveň s různými 

klinickými projevy, každý s oddělenou dominantou patogenetických mechanismů.  

Rosacea postihuje nejčastěji bělochy s citlivou pletí na sluneční světlo. Vliv má 

genetická predispozice, 10 – 20 % pacientů uvádí rodinný výskyt onemocnění. 

Podezřívá se vazomotorická labilita obličeje, Demodex folliculorum (na kůži běžně se 

vyskytující roztoč) stimulující zánětlivou odpověď u pacientů s papulopustulární 

roaceou, gastrointestinální onemocnění, hypertenze, bakteriální saprofytická flóra. 

Zánětlivé změny mohou vycházet z dysfunkce vrozené imunitní odpovědi, která chrání 

kůži proti infekci, stejně tak proti okolním vlivům prostředí. Pocit suchého obličeje, 

píchání a pálení může vzniknout z důvodu dysfunkce epidermální bariery, což je 

charakterizováno zvýšenou ztrátou transepidermální vody. Onemocnění zhoršuje celá 

řada zevních vlivů, zejména vyvolávajících překrvení obličeje (horké nápoje, destiláty, 

změny teplot), niacin, lokální kortikoidy a zejména ultrafialové záření (Vohradníková, 

2007; Bolognia, Jorizzo, Schaffer, 2012; Štork, 2013). 



Bakalářská práce  Kvalita života pacientů s rosaceou 

15 

1.1.4 Klinický obraz 

Onemocnění typicky postihuje nos, tváře, střed čela a brady, výjimečně se 

vyskytuje na krku, retroaurikulárně, ve výstřihu, zpravidla vynechává kůži perorální a 

periorbitální (Štork, 2013). 

Výbor Národní společnosti odborníků pro rosaceu a její klasifikaci (The 

National Rosacea Society’s Expert Committee on the Classification and Staging of 

Rosacea) v roce 2002 identifikoval čtyři subtypy rosacey: 

 

Podtyp 1: erytematoteleangiektatická rosacea – typická tzv. flushingem -  

překrvením a centrofaciálním erytémem, což může být zhoršováno centrofaciálním 

otokem, pálením a štípáním. Tyto příznaky se objevují často při silných emocionálních 

stavech, po požití příliš teplých nápojů a pobytu na slunci. 

 

Podtyp 2: papulopustulózní rosacea – charakterizovaná přetrvávajícím 

centrofaciálním erytémem, na kterém jsou přechodné papuly a pustuly, může být 

zároveň s 1. podtypem. Tento typ je často zaměňován s acne papulopustulosa. 

 

Podtyp 3: fymatózní rosacea (z řeckého phyma – otok) – typická je zhrubělá, na 

dotyk drsná pokožka s rozšířenými póry, s uzlovitou a difuzní hyperplazií tkáně. 

Postihuje nejčastěji nos, ale může být i na bradě, čele, tvářích, a uších. Fymatózní 

změny jsou způsobeny zánětlivou infiltrací, hypertrofií podkožní tkáně, fibrózou a 

mohutnou hyperplázií mazových žláz. Tento podtyp někdy doprovázejí příznaky 1. a 2. 

podtypu, bývá častěji u mužů, vytváří dojem květákovitého vzhledu. 

 

Podtyp 4: oční rosacea – postihuje kolem 58% pacientů, často je 

poddiagnostikována. K nejčastějším symptomům patří: pocit cizího tělesa v oku, pálení, 

suchost, svědění, světloplachost, rozmazané vidění, nastříknutí bulbárních spojivek, 

teleangiektázie spojivek a okrajů řas a periokulární erytém. Může vést až ke slepotě. 

Leckdy předchází kožní příznaky. 

 

Jednotlivé subtypy mohou, ale nemusejí v sebe přecházet (Nevoralová, 2012; 

Rulcová, 2013). Je běžné, že pacienti si stěžují na více než jeden podtyp (Huynh, 2013). 
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1.1.5 Jiné formy rosacey 

Rosacea může mít i zvláštní formy. Patří mezi ně rosacea fulminans, která 

postihuje zejména ženy v dospělém věku, muže jen velmi vzácně. Za spouštěcí 

mechanismus je považován těžký emocionální stres, u některých žen i hormonální 

změny v těhotenství. Rosacea conglobata je podobná acné. Steroidní rosacea vzniká 

díky dlouhodobému užívání lokálních kortikosteroidů. Gram-negativní rosacea je 

způsobená gram-negativními mikroorganismi jako je např. Klebsiella, Proteus, 

Escherichia coli, Pseudomonas a další. Halogen rosacea je podobná rosacea konglobata, 

objevuje se po systémovém podávání jodidů nebo bromidů. Perzistující edematózní 

rosacea nebo morbus Morbihans se vyznačuje tvorbou otoků v obličeji. Způsobuje ji 

chronický zánětlivý proces se zvýšenou propustností stěn krevních vlásečnic a obstrukcí 

lymfatických cév (Rulcová, 2013). 

1.1.6 Léčba 

Pacienti často více trpí problémem se zarudnutím, než vznikem zánětlivých 

morf. Léčba zarudnutí u rosacey zahrnuje celou řadu opatření a je dlouhodobá. 

(Nevoralová 2014) Liší se také podle závažnosti a subtypu, někdy je nutné vzít v úvahu 

specifické provokační faktory (Rulcová, 2013). Nezbytná je podrobná edukace pacienta 

včetně písemných brožurek a letáčků, prevence provokačních faktorů, adekvátní 

hygienická a kosmetická péče a vlastní léčba. Nezbytné je léčit zánětlivé léze, k redukci 

viditelných zmnožených cévek lze užít lasery. U některých pacientů je prospěšná i 

psychoterapie (Nevoralová, 2012; Nevoralová, 2014; Rulcová, 2013). 

 

Vlastní léčba se dělí na lokální, celkovou a ostatní. Lokální léčba zahrnuje 

především přípravky s metronidazolem a erytromycinem, popřípadě pasty s 5% sírou či 

lokálními retinoidy. U těžších případů je účinná celková terapie tetracykliny, popř. 

metronidazolem, zpravidla po dobu několika týdnů, eventuelně izotretinoinem. 

V případě gastrointestinálních obtíží a přítomnosti Helicobactera pylori je vhodná jeho 

eradikace.  U ostatní léčby, kam můžeme zahrnout chirurgickou léčbu, připadá v úvahu 

u rhinophymatu dermabraze, CO2 laser, u teleangiektázií různé typy laserů – pulzní 

barvivový, intenzivní pulzní světlo (Štork, 2013). 
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Metronidazol je širokospektré chemoterapeutikum, lék první volby při léčbě 

papulopustulózní rosacey. Je dobře tolerován v podobě gelu i krému při aplikaci 2x 

denně na dobu 8 až 12 týdnů, 2x denně, kdy vede ke značné redukci papul a pustul a 

zmírnění erytému a teleangiektázií. Tento preparát je možné kombinovat i s jinými 

lokálními prostředky nebo perorálními léky. 

Kyselina azaleová je účinná při léčbě akné a hyperpigmentací. Vede k redukci 

zánětlivých lézí a zmírnění zarudnutí. Používá se ve formě krému po dobu 12 týdnů 2x 

denně na celý obličej. 

Brimonidinum ve formě gelu je novinkou v lokální léčbě s dlouhodobým 

účinkem. Vede k redukci přetrvávajícího zarudnutí, díky jeho vazokonstrikčnímu 

účinku na malé cévky v obličeji. Nanáší se na kůži 1x denně, kdy redukuje zarudnutí 

pokožky v obličeji již po 30 minutách na dobu až 12 hodin. 

Další novinkou pro léčbu rosacey byl použit krém s 1% invermektinem. 

Invermektin je širokospektrální antiparazitikum, které usmrcuje roztoče rodu Demodex 

a redukuje zánětlivé papulopostulózní projevy.  Aplikuje se na kůži 1x denně před 

spaním, po dobu 4 měsíců. 

Lokální přípravky s 5% sírou ve formě krému, gelu nebo lotia mají příznivý 

antifungální, keratolytický účinek a zastavuje působení roztoče Demodex folliculorum.   

Ichtamol je součástí tzv. „černých mastí“, které jsou vhodné k léčbě hnisavých 

projevů. Působí protisvědivě, snižuje tvorbu kožního mazu, podporuje regeneraci 

kožních buněk. Aplikuje se 2x denně na celý obličej. 

Jako antibiotika lze použít erytromycin, klindamycin nebo tetracyklin. V lokální 

léčbě ve formě roztoků a emulzí k potírání zánětlivých lézí, celkově jako perorální 

formy po dobu 2 až 12 týdnů s postupným snižováním dávek nebo způsobem pulzní 

terapie podle rychlosti ústupu zánětlivých lézí. 

Retinoidy mohou u některých pacientů pomáhat snížit množství papul a pustul a 

redukovat zarudnutí pokožky a zvýraznění žilek. 

K léčbě rosacey je využívána i fyzikální terapie. Patří sem intenzivní pulzní 

světlo. Na ošetření subtypu 1. se používají pulzní barevné lasery a ND:YAG laser, na 

subtyp 2. pulzní laser a KTP laser, u fymatózního subtypu 3. se zbytnělá tkáň ošetřuje 

ablativním CO2 laserem nebo Erbium:YAG laserem. Po tomto ošetření je nutno 

pacienta poučit o následném ošetřování pokožky a důsledné fotoprotekci (ochraně proti 

UV záření). Dále je možné využít kryoterapii tekutým dusíkem nebo plasticko-

chirurgickou excizi k odstranění hypertrofické tkáně u fymatu. Po vyhojení zánětlivých 
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 projevů možno provádět dlouhodobě 10. ti minutové masáže externy s obsahem 

ichtamolu a síry, které zrychlí odtok lymfy a redukuje tak otok a zarudnutí 

(Vohradníková, 2007; Rulcová, 2013; Neumannová, 2015). 

1.1.7 Prevence 

Neméně důležitá je i prevence. Pacienti by si měli zaznamenávat, které faktory 

zhoršují jejich onemocnění a upravit životosprávu, která může mít vliv na jeho průběh. 

Je nutné se vyhýbat spouštěčům, které provokují vznik rosacey. K těm nejčastějším 

patří sluneční UV-záření, emoční stres, horké nebo naopak studené počasí, vítr, fyzická 

aktivita spojená s pocením, tlakem a třením, alkohol, horká koupel, pobyt v sauně, 

pikantní, kořeněná a horká jídla a horké nápoje, vlhkost, horko v uzavřené místnosti. 

Důležitá je hygienická péče. Vhodné čištění pleti a užívání kosmetiky a emoliencií, 

make-upu a fotoprotekce. Pacienty je nutné upozornit na nutnost pravidelných očních 

kontrol i preventivních (Nevoralová, 2012; Nevoralová, 2014). 

1.1.8 Rosacea a psychoterapie 

Aktuální studie se zaměřují na terapie, které léčí klinické příznaky rosacey, ale 

dopad tohoto onemocnění na emocionální zdraví a kvalitu života pacientů je často 

přehlížen. Psychický stres může zhoršit zánět a ohrozit kožní barieru tím, že zvýší 

uvolňování zánětlivých činitelů z kožních buněk a nervových zakončení. Zlepšení 

klinických příznaků rosacey zlepšuje pacientovu emoční pohodu a kvalitu života. Přesto 

že se jedná o relativně malou populaci pacientů, často vyhledávají pomocnou léčbu, 

protože zátěž tohoto onemocnění souvisí s jejich špatnou kvalitou života. Rosacea se 

vyskytuje převážně v oblasti obličeje, a proto má vliv na fyzický vzhled pacientů. Toto 

bylo pozorováno i u jiných dermatologických onemocnění, kdy pacienti mohou trpět 

emocionálním stresem, pokud jsou viditelné postižené oblasti. Rosacea vyvolává ve 

zdravé populaci dojem, že pacienti trpící touto chorobou jsou alkoholici, mají zhoršenou 

hygienu, jsou nejistí, nezdraví, méně inteligentní.  Díky tomu mohou následně vznikat 

psychologická onemocnění, jako jsou deprese, úzkostné poruchy a sociální fobie. 

Pacienti uvádějí snížení sebevědomí, pocity rozpaků, frustrace, cítí se okradeni o 

potěšení nebo štěstí.  Proto je důležité, aby lékař, při výběru terapie, vzal v potaz i 

psychickou zátěž tohoto onemocnění. Pacienti uvádějí, že je pro ně důležité vytvořit si 

vztah se svým lékařem, což hraje důležitou roli v řízení jejich onemocnění. Vzdělávání 

pacientů o povaze rosacey je důležité. Pochopení, že denní léčba může zlepšit příznaky 
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 tohoto chronického onemocnění, může zvýšit dodržování předepsaných léčebných 

režimů. Pacientovi znalosti, spolu s pokračujícím vztahem s lékařem, mohou podpořit 

dodržování léčby a zlepšit jejich spokojenost. Psychologické intervence jako je 

například kognitivně-behaviorální léčba a pomocný trénink, mohou pomoci zmírnit jak 

dermatologické symptomy, tak i psychiatrické poruchy, což bylo prokázáno u pacientů 

s atopickou dermatitidou nebo psoriázou, ale i s rosaceou (Su, Drummond, 2011; 

Huynh, 2013). 

Kognitivně-behaviorální terapie vznikla v 70. letech 20. století. Zaměřuje se na 

procesy myšlení, emoce, poznávání, tělesné reakce a pozorovatelné chování. Tyto 

složky jsou vzájemně provázány a každá změna působí na všechny ostatní jak pozitivně 

i negativně. Tato terapie využívá různé metody, účinně ovlivňující různé psychické, 

emoční a psychosomatické problémy. K metodám patří například trening zvládání 

nepříjemných situací, relaxace, poslech hudby, dýchání, pravidelný tělesný pohyb, 

cvičení (Pešek, Praško, Štípek, 2013). 

Díky studii, která byla provedena australskou Murdoch University a publikována 

v Clinical Psychology and Psychotherapy v roce 2011 bylo zjištěno, že lidé s rosaceou 

mají obavy ze sociálních dopadů zarudnutí a raději se vyhýbají situacím, v nichž by 

mohli být zkoumáni okolím. Dále příznaky rosacey byly spojeny s ukazateli 

psychologické úzkosti, konkrétně s tendencí k zarudnutí, stresu a sociální fobií. Studie 

se zúčastnilo 31 osob s rosaceou a 86 kontrolních respondentů. Bylo zjištěno, že osoby 

s projevy rosacey mají vyšší sklon k červenání, stresu a sociální fobii, než účastníci 

z kontrolní skupiny. Někteří z účastníků této studie se vyhýbali společenským 

interakcím, když se u nich poprvé rosacea projevila, ale od té doby se již naučili toto 

onemocnění přijmout. Zároveň se kognitivně-behaviorální terapie potvrdila, jako 

užitečná pro zvládnutí úzkosti a strachu ze zarudnutí obličeje u třech respondentů, 

trpících sociální úzkostí spojenou s příznaky rosacey (Su, Drummond, 2011).  

Byla studována data z národně reprezentativních výzkumů návštěv zdravotní 

péče v USA -  Národní nemocniční péče a Národní lékařské ambulantní péče, která 

vznikla z údajů nasbíraných Americkým národním centrem statistiky pro zdraví, 

v období od roku 1995 do roku 2002. Základní vzorkovací jednotkou v těchto 

výzkumech byla návštěva pacienta či setkání. Proměnná rosacea byla vytvořena 

seskupením všech návštěv s rosaceou a proměnná deprese byla vytvořena seskupením 

návštěv pacientů, vztahujících se k velké depresivní poruše. Jak je užívání alkoholu 

spojeno s rosaceou, a jak alkohol umí zmást symptomy deprese, byla vytvořena 
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proměnná alkohol seskupením všech diagnóz vztahujících se k závislosti na alkoholu a 

jeho zneužívání. Analýzou dat od 608 milionů dermatologických návštěv bylo zjištěno, 

že 2 – 3% těchto návštěv byla spojena s diagnózou rosacey, 29,9% pacientů všech 

psychiatrických návštěv a 65,1% pacientů mělo také diagnózu deprese, jak bylo 

definováno proměnnou deprese. Okolo 70% psychiatrických komorbidit mezi pacienty 

s rosaceou byla depresivní onemocnění. To je mnohem vyšší než 29,9% prevalence 

deprese mezi všemi psychiatrickými návštěvami pacientů. Poměr šancí pro zneužívání 

alkoholu nebyl signifikantní. Psychogenní faktory byly považovány za důležité i při 

zhoršení a při možném vzplanutí rosacey. Mezi faktory patřila významná stresující 

událost, úzkost a nezralost osobnosti s nadměrnými pocity viny a studu. Jedna ze studií 

zahrnovala 70 pacientů. Ukázala vyšší skóre deprese mezi pacienty s tímto 

onemocněním a deprese byla přičítána ke kosmetickému dopadu rosacey. 75% pacientů 

ukázalo nízké sebevědomí a okolo 70% ukázalo pocit rozpaků a frustrace. Léčba 

rosacey pak tyto symptomy zlepšila (Gupta et al., 2005). 

1.1.9 Národní společnost pro rosaceu 

Národní společnost pro rosaceu (NRS) je přední světová organizace, která se 

věnuje zlepšení kvality života lidí trpících rosaceou. Snaží se zvýšit povědomí o 

rosacee, poskytnout více informací o chorobě ve zdravotnictví, povzbudit a podpořit 

lékařský výzkum, který by mohl vést ke zlepšení řízení léčby, prevence a vytvoření 

potencionálního léku.  NRS existuje již 23 let a učinila obrovský pokrok ve svém 

poslání, zlepšit kvalitu života lidí s rosaceou, prostřednictvím vzdělávání a podpory 

lékařského výzkumu. Do roku 1992 byla rosacea považována za vzácné onemocnění a 

nesčetné množství Američanů si ani neuvědomovalo, že tuto chorobu mají a že se dá 

léčit. Díky úsilí NRS, zvýšit povědomí veřejnosti o rosacee a nárůst medializace, 

přivedla vlnu pacientů k dermatologům. Vzhledem k tomu, že příčina rosacey není 

známá a není na ni žádný lék, NRS zavedla granty na povzbuzení a podporu lékařského 

výzkumu, které by mohly vést ke zlepšení řízení léčby a prevence. Tento program je 

podporován z darů fyzických osob a tyto finanční prostředky jsou k dispozici všem 

výzkumníkům celého světa. Zatím byly uděleny granty na 56 studií. Díky štědré 

podpoře rostoucího počtu společností, vytvořených pro rosaceu je NRS schopna 

pokračovat v rozsáhlých vzdělávacích aktivitách. A co je nejdůležitější? Díky závazkům 

postižených rosaceou, lékařů, lékařské vědy a průmyslu je k dispozici nebo se vyvíjí 

celá řada terapií pro různé známky a příznaky rosacey.  
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NRS má též své webové stránky www.rosacea.org., kde laická i odborná 

veřejnost najde rozsáhlé informace a materiály o rosacee. 

1.2 Kvalita života 

Již v Aristotelově Etice se objevují první zmínky o kvalitě života. Autor se zde 

zamýšlí nad otázkou co je to dobrý život a jak dobrý život vést a vytvářet. Snaží se 

vysvětlit pojem štěstí, což pro nemocného znamená zdraví a pro chudého, bohatství. 

Nerozlišuje jenom kvalitu života mezi jednotlivými osobami, ale vidí souvislosti i mezi 

momentální situací daného člověka, která se mění během života (Březinová et al., 

2013). 

1.2.1 Pojem kvalita života 

Pojem „Kvalita života“ je v současné době používán v různých souvislostech, 

ale doposud nebylo dosaženo řádného stanovení definice. Různá pojetí a vymezení 

kvality života se odlišují v míře subjektivity i objektivity. (Gillernová, Kebza, Rymeš a 

kol. 2011) Lze do něho zahrnout materiální, existencionální pojetí, dále psychologické, 

a to pocity subjektivní pohody, radosti, úspěchu, pocity štěstí a spokojenosti. 

(Heřmanová 2012) Má historický, politický, ekonomický, filozofický, ale i medicínský, 

sociální, psychologický i etický význam (Gillernová, Kebza, Rymeš et al., 2011). 

Prvně v historii se tento pojem objevil ve 20. letech v souvislosti s ekonomickým 

vývojem a úlohou státu v oblasti materiální podpory nižších společenských vrstev. 

V 60. a 70. letech se kvalita života spoluobčanů stala politickým programem 

amerických prezidentů J. F. Kennedyho nebo L. B. Johnsona i německého politika W. 

Brandta. (Payne a kol. 2005) Sledování kvality života je tedy svou povahou 

multidimenzionální a interdisciplinární. Studium kvality života nabývá velkého 

vzestupu v posledních deseti letech. Zabývá se jím spousta autorů, leč nikdy nebyla 

nalezena shoda, nikdy nebyla stanovena jednotná definice. Probíhá na různých 

pracovištích světa, kde výzkumné týmy vyhledávají faktory přispívající ke 

smysluplnému životu a k pocitu blaha (Payne et al., 2005; Heřmanová, 2012).   

V souvislosti s kvalitou života se dává na přední místo, napříč všemi kulturami, 

zdraví. Umožňuje nejenom naplnění života, dosažení a udržení stavu spokojenosti a 

štěstí, ale také plnohodnotné uplatnění ve společnosti. Hodnocení zdraví se však 

odlišuje v různých populačních skupinách, závisí na věku, pohlaví, vzdělání, životním 

stylu a socioekonomickém statusu (Kebza, 2005).  

http://www.rosacea.org/
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V roce 1948, po vzniku Světové zdravotnické organizace, byla vypracována 

definice zdraví, kdy jeho podstatou je „stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody a 

ne pouze jako nepřítomnost nemoci nebo slabosti“ a v 90. letech byla definována jako „ 

individuální vnímání jeho nebo její pozice v životě v kontextu kulturních a hodnotových 

systémů, v nichž žijí a ve vztahu k jejím cílům, očekáváním, normám a zájmům“ 

(Heřmanová 2012). V této souvislosti se zvýšil i zájem o otázky kvality života 

(Gillernová, Kebza, Rymeš et al., 2011). 

Od 70. let se pojem kvalita života dostává i do oblasti medicíny, neboť často 

velmi souvisí s různými nemocemi či úrazy, s léčbou a jejími vedlejšími účinky, 

s psychickým a fyzickým stavem pacienta a interakcí mezi jím a jeho sociálním 

prostředím (Payne et al., 2005; Heřmanová, 2012).   

K indikátorům kvality života patří zejména „osobní pohoda“ (Subjekctive Well-

Being) a „štěstí“ (Happiness). Osobní pohoda zahrnuje psychickou pohodu, sebeúctu, 

sebeuplatnění a osobní kompetenci, štěstí znamená stav naladění a převahu pozitivních 

emocí nad negativními. Hodnocení kvality života nám tedy může poukázat na 

subjektivní úroveň vlastní úspěšnosti a užitečnosti v důležitých psychických a 

sociálních oblastech, na životní cestě za spokojeností a štěstím (Balaštík, 2011). 

1.2.2 Kvalita života a chronické onemocnění 

Hodnocení kvality života v klinické praxi vystupuje do popředí u pacientů 

s chronickými, nevyléčitelnými chorobami, jako jsou například onkologická, 

psychiatrická, kardiovaskulární, metabolická onemocnění apod. Jsou to onemocnění 

nevyléčitelná, progredující, často invalidizující, vyžadující celoživotní dodržování 

režimových opatření a zásad a opatření, omezující v běžných, každodenních aktivitách. 

Pacient s chronickým onemocněním může prožívat neustálé omezování, napětí a úsilí, 

které mu jen neumožní přiblížit se ke kvalitě života, kterou ostatní prožívají 

automaticky, bez nutnosti neustálé sebekontroly, starostí a trápení (Gurková, 2001). 

Chronická onemocnění mají odlišnou etologii, patogenezi, symptomatiku, 

přítomnost bolesti, míru fyzické a psychické nepohody pro nemocného, závažnost i 

prognózu. Jedná se o onemocnění dlouhodobá, s různým časovým průběhem, kdy se 

střídá období zlepšení a zhoršení. Tato onemocnění jsou léčitelná, ale ne vždy 

vyléčitelná. Jsou stále přítomná ve dnech všedních i svátečních. Proto je nutné pohlížet 

na tato onemocnění z více hledisek, a to zejména somatického, psychického i 

sociálního. To znamená, posuzovat příznaky a určit správnou diagnózu, závažnost a  



Bakalářská práce  Kvalita života pacientů s rosaceou 

23 

prognózu. Posuzovat emoční i kognitivní faktory a vyplývající reakce a chování 

nemocného, společenské aspekty onemocnění, postoje okolí k nemocnému. Každá 

chronická nemoc je prožívána individuálně a rozdílně, je vždy komplexním problémem. 

Netýká se jen tělesných symptomů, ale často bývá problémem v oblasti psychické, 

v rámci zaměstnání a školní docházky, sociálních, rodinných a jiných vztahů, neméně 

tak v oblasti ekonomické. Nemocný prožívá více či méně pocit nejistoty, strachu a 

smutek, hledá jistotu, bezpečí, pomoc a oporu.  To vše by měl najít především u své 

rodiny, ošetřujícího lékaře a zdravotnického personálu (Gillernová, Kebza, Rymeš et al., 

2011). 

Všechny chronické nemoci subjektivně souvisí s určitým typem chování, 

postojem, myšlením a psychickou reakcí nemocného, což může ovlivnit a zkomplikovat 

vztah lékaře a pacienta i samotný léčebný proces (Raudenská, Javůrková, 2011).  

1.2.3 Kvalita života v dermatologii 

V dermatologii se léčba kožních chronických onemocnění řídí závažností stavu, 

ale i vlivem na kvalitu života. Sledování těchto faktorů bývá rozhodující v úspěšnosti 

terapie. Pomáhá nám při každodenní komunikaci s pacientem, odhalí, do jaké míry 

nemoc ovlivňuje pacientův život a na co bychom se měli během léčby zaměřit. 

Nesledujeme pouze výsledky klinických vyšetření, ale i fyzický a psychický stav 

pacienta, a to přítomnost bolesti a únavy, emoce, míru úzkosti, frustraci, nespokojenost. 

Hodnocení kvality života nám poskytuje informace o partnerských vztazích a do jaké 

míry nemoc pacienta ovlivňuje v jeho denních aktivitách (Jiráková, Vrbová, Hercogová, 

2012). 

1.2.4 Psychosomatické onemocnění 

Vzájemnými vztahy mezi tělem a psychikou se zabývalo mnoho filozofů, 

fyziologů a psychologů. Domnívají se, že to co se děje v emocionálním životě člověka 

se promítá do somatické oblasti. Mezi prvními badateli, kteří se o tyto jevy zajímali, 

jsou Franz Alexander (1891-1961) a Helena Flanders Dunbar (1902-1959). Alexander 

se domnívá, že pokud jsou emoce, jako je úzkost, deprese, pocity viny a různé frustrace, 

z nějakého důvodu potlačovány, vede to k nežádoucím chronickým projevům ve 

vegetativním a endokrinním systému. Zrovna tak Dunbarová, „matka holistické 

medicíny“, ve svých výzkumech potvrdila spojitost mezi charakterem dané osobnosti 

pacienta a psychosomatickými odchylkami (Faleide, Lian, Faleide, 2010). 
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Na pacienta je tedy nutné pohlížet jako na celek, se všemi jeho 

biopsychosociálními potřebami, čímž se zabývá psychosomatická medicína. Hledá 

souvislosti mezi psychikou člověka, tzn. mezi zátěžovými situacemi a reakcemi na ně, 

ale i psychickými reakcemi na tělesná onemocnění, zvláště chronická. V současnosti 

tento obor vychází z biopsychosociálního modelu, který studuje biologické a 

psychosociální faktory při vzniku, průběhu i terapii všech nemocí. Vkládá do léčby a 

ošetřovatelské péče celostní přístup  v prevenci, léčbě a rehabilitaci nemocí, pacient je 

v péči týmu odborníků, klinických psychologů a psychiatrů (Poněšický, 2010; 

Raudenská, Javůrková, 2011).  

Mezi neméně významná psychosomatická onemocnění patří i dermatózy. 

„Dermatolog přichází velmi často do styku s onemocněním nebo stavy, kdy jsou kůže a 

psychika úzce propojeny.“ (Selerová 2006) Již řadu let je pozorováno, že kožní nemoci, 

jako je psoriáza, atopická dermatitida, areátní alopecie (ložiskové vypadávání vlasů), 

chronické kopřivky, akné, rosacea, perorální dermatitida, seborhoická dermatitida, 

vitiligo a další projevy svědění kůže, mají stejné důsledky na kvalitu života nemocných, 

jako je například hypertenze nebo chronická srdeční onemocnění (Pánková, 2004; 

Selerová, 2006;  Raudenská, Javůrková, 2011).  

 Někdy není jednoduché rozlišit, zda psychosociální faktory působí na 

propuknutí, průběh a recidivu kožního onemocnění, nebo zda jsou jeho důsledkem. 

Z toho důvodu je důležité toto odlišit, aby byla vybrána adekvátní léčba, která splní 

očekávání celého dermatologického týmu a především pacienta (Raudenská, Javůrková, 

2011; Raudenská, Javůrková, 2013). 

 Projevy nemocí postihují nejenom pacienta, ale celou jeho rodinu. Můžou tak 

zařadit pacienty mezi „sociálně malomocné“, kteří se cítí společensky omezení, protože 

ostatní lidé se s nimi nechtějí míchat (Gawkrodger, 2008). V poslední době tyto 

souvislosti prokázalo nemálo studií. Tito pacienti více trpí úzkostí, agresí, strachem, 

zármutkem, bývají opožděni v emočně sociálním zrání, jsou více závislí na rodině. 

Chronická kožní onemocnění ovlivňují běžné aktivity člověka, zasahují do vykonávání 

práce a do sociálních vztahů s okolím, zvyšují tendenci vyhýbat se sociálním 

kontaktům, mohou být odlišně a velmi individuálně prožívané. Jsou často příčinou 

obtíží při komunikaci s druhými lidmi, obtížnosti navázat kontakt s opačným pohlavím, 

vytvořit partnerský a sexuální vztah ze strachu z odmítnutí pro nemocnou kůži. Pacienti 

se často snaží postiženou kůži zakrývat, nosí dlouhé kalhoty a rukávy, nechodí na 

veřejná koupaliště, stydí se obnažit před partnerem, při akutním vzplanutí nemoci 
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nevychází z domova. Život pacienta je ovlivňován bolestivostí, svěděním, pálením, 

bodáním, puchýřnatostí, ztluštěním kůže, změnou pigmentace, celkovou nápadností 

svého vzezření a časem, který musí pacient věnovat péči o svou kůži (Pánková, 2004; 

Selerová, 2006; Raudenská, Javůrková, 2011). 

Nemalý vliv mohou mít i vedlejší účinky některých léků. Zápach léčivých mastí, 

změna životosprávy a životního stylu. Sociální odmítání a zhoršené sebehodnocení bývá 

následkem lability sebehodnocení, způsobuje vnitřní nejistotu a napětí, stigmatizaci a 

komplex méněcennosti. Ač se pacient snaží aktivovat psychické obranné mechanismy, 

jeho sebevědomí je křehké a snadno narušitelné. Častěji pak mohou vznikat deprese a 

neurotické úzkosti (Balaštík, 2011). 

1.2.5 Instrumenty k měření kvality života 

Hodnocení kvality života má velký význam ve všech oblastech medicíny. 

K měření kvality života byla vyvinuta celá řada výzkumných instrumentů. Postupně se 

rozvíjely od devadesátých let. Jedná se o různé dotazníky a strukturované rozhovory, 

kde kvalita života byla rozdělena do čtyř až pěti domén, a to tělesná pohoda, psychická 

pohoda, sociální vztahy, somatické aspekty související s onemocněním a léčbou a 

spiritualita. Autoři těchto dotazníků se snažili docílit jejich univerzálnosti a validizovat 

je v různých studiích (Gurková, 2011).  

Generické dotazníky hodnotí celkový stav nemocného bez ohledu na konkrétní 

onemocnění, mohou být použity u různých skupin onemocnění, mohou srovnávat 

jednotlivá onemocnění mezi sebou, nebo porovnávat se zdravou populací. Specifické 

dotazníky jsou zaměřeny na konkrétní nemoc, měří vliv určité nemoci na zdraví 

pacienta. Tyto dotazníky pomáhají lékařům porozumět pocitům pacienta, získat jeho 

důvěru, zajistit pacientovu compliance a úspěch terapie (Slonková, Urbánková, Vašků, 

2012). 

Klinickému vyšetření by měl předcházet rozhovor s pacientem či jeho blízkými, 

aby lékař lépe odhadnul, nakolik pacienta choroba sužuje. Pacient odpovídá na cílené 

otázky týkajících se denních aktivit, do jaké míry jsou ovlivňovány jeho chorobou a 

léčbou samotnou. Takto vedený rozhovor zlepšuje vztah mezi lékařem a pacientem a 

nezaznamenává jen kožní chorobu, ale i psychosociální stránku věci (Březinová et al., 

2013). 
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Nasbíraná data jsou důležitá také pro vědecké účely. Pacient vyplňuje dotazníky 

s jednotlivými položkami, kde zaškrtává možnosti nejlépe odpovídající jeho stavu. 

Odpovědi mají své bodové ohodnocení k odvození celkového skóre (Březinová et al., 

2013).  

Jako základní dotazník měřící kvalitu života je WHOQOL-100 (World Health 

Organization Quality of Life Assessment), vypracovaný Sekcí duševního zdraví WHO 

v roce 1991. Věnuje se otázkám zdraví a hodnocení vlastního zdravotního stavu 

respondentem. Tento dotazník má i zkrácenou verzi WHOQOL-BREF i verzi pro vyšší 

věk WHOQOL-OLD a umožňuje zhodnotit různé aspekty života, jejich prožívání, 

včetně celkové spokojenosti se zdravím a srovnání mužů a žen, různých sociálních 

skupin regionálně i mezinárodně (Heřmanová, 2012). 

Během studií bylo však zjištěno, že při měření kvality života pacientů se 

specifickými nemocemi je vhodnější využít specifické nástroje, týkající se konkrétního 

onemocnění. Existují tedy dotazníky pro onkologicky nemocné, diabetiky, pacienty 

s kardiovaskulárními chorobami, gastrointestinálními problémy, chorobami pohybového 

aparátu, respiračními, neurologickými a kožními chorobami. 

1.2.6 Výzkum v dermatologii 

První výzkumné projekty v dermatologii se objevily koncem 80. let. 

Průkopníkem byl Whitmore, který již v roce 1970 dával svým pacientům seznam 21 

otázek týkajících se vlivu kožního onemocnění na kvalitu života a o tři roky později 

Robinson navrhl zavedení tohoto měření do dermatologické praxe. Postupně se 

rozvíjely v celosvětovém měřítku a v současné době jsou velmi frekventované a 

podrobně zkoumané ve světových publikacích. V České republice, hlavně v oboru 

dermatovenerologie, jsou problematikou poměrně novou a stále chybějí studie na toto 

téma (Jiráková, Vrbová, Hercogová, 2012). 

Jeden z prvních a dosud nejpoužívanější nástroj měření kvality života pacientů 

s kožními chorobami, dermatologický index kvality života v dermatologii (DLQI – 

Dermatology Life Quality Index) byl vyvinut v roce 1994 ve Velké Britanii. Tento 

dotazník byl použit pro hodnocení kvality života u více než 33 kožních onemocnění a 

ukázal se jako funkční a spolehlivý. Dodnes zůstává nejpoužívanějším instrumentem. 

(Huynh 2013) Jeho autoři Finlay a Khann navrhli jeho použití pro pacienty od 16. roku 

života. Později byla vytvořena i dětská textová a obrázková verze (CDLQI – Children’s 

Dermatology Life Quality Index) Tento dotazník je dostupný ve více jak 20. ti jazycích,  
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včetně českého a byl použit ve více než 137 klinických studiích. Je utvořen z 10 

položek, kdy pacienti hodnotí symptomy, prožívání, denní činnosti, využití volného 

času, pracovní a studijní aktivity, osobní vztahy a léčbu. Pacienti se vyjadřují 

k uplynulému týdnu. Všechny otázky mají čtyři možné odpovědi, v bodovém rozsahu 

od 0 do 30. Zvyšováním výsledného čísla je vyšší i dopad studované nemoci na život 

pacienta (Aksoy et al., 2010; Gurková 2011). 

Dalšími dermatologickými dotazníky jsou FDLQI – Family Dermatology Life 

Quality Index, IDQOL – Infant’s Dermatitis Quality of Life Index, DFI – Dertmatitis 

Family Impact Questionaire, PDI – Psoriasis Disability Index, Cardiff Acne Disability 

Index v různých validizovaných jazykových verzích (Jiráková, Vrbová, Hercogová, 

2012). 

Jedna ze studií zabývající se psychosociálním dopadem rosacey na život 

pacienta proběhla mezi rokem 2007 a 2008 ve dvou různých nemocnicích v Turecku. 

Byl zkoumán dopad rosacey na kvalitu života pacientů s rozdílnou závažností choroby a 

změny v závažnosti zásahu do života vzhledem k použití různých léčebných metod. 

Pacienti z nemocnice v hlavním městě Ankaře a v městě Bolu vyplňovali dotazník 

DLQI. Této studie se zúčastnilo 308 pacientů, z nichž 164 (53%) se vrátilo na následnou 

prohlídku a dokončilo tuto studii. Většina těchto pacientů měla mírné až středně těžké 

projevy nemoci. Průměrné celkové výsledky ±SD DLQI při úvodní schůzce byly 

6,93±5,18, průměrný celkový výsledek ±SD DLQI při následné prohlídce byl 

4,36±4,82. Oba výsledky byly závislé na pacientově věku, pohlaví, věku kdy se nemoc 

objevila, subjektivních symptomech, spouštěčích, předchozích léčbách, hodnocení 

závažnosti rosacey a pacientově vlastním hodnocení náročnosti života s rosaceou. Tyto 

výsledky byly statisticky rozdílné oproti původním výsledkům. Průměrný celkový 

výsledek DLQI se tedy snížil o 37% v porovnání s příslušnými průměrnými celkovými 

výsledky z úvodní prohlídky. Během studie bylo zjištěno, že u 78,2% pacientů byl 

nejčastějším spouštěčem stres. Dále bylo zjištěno, že zarudnutí pokožky v minulosti 

nemělo významný dopad na zhoršení kvality života, tak jako v jiných předešlých 

studiích. Nepozorovali žádný dopad phymatózních změn na kvalitu života. To však 

může mít spojitost s faktem, že pacienti s phymatózními změnami byli většinou starší 

muži. Závěrem bylo zhodnoceno, že dopad rosacey na život pacienta je mírný že 

zlepšení kvality života po ošetření může být ve vztahu k pohlaví pacientů, typu léčebné 

modality, k vývoji vedlejších účinků, ke zlepšení rosacey, k závažnosti rosacey a sami 

tvrdí, že je snadné žít s rosaceou. Dopad rosacey může být efektivně zhodnocen pomocí 
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dotazníku DLQI, protože je citlivý ke změnám v kvalitě života způsobenými různými 

léčebnými postupy, používanými při léčbě rosacey (Aksoy et al., 2010). 

V nedávné době Německá organizace pro rosaceu provedla průzkum pacientů 

spojující somatickou závažnost, stigmata, deprese, úzkost a dermatologický index 

kvality života. Studie se zúčastnilo 168 pacientů s rosaceou. Krom dotazníků QES 

(Questionnaire on Experience with Skin Complaints), HADS-D (Hospital Anxiety and 

Depression Scale), zaměřujících se na úzkost a deprese, byl využit také DLQI. 

Dotazníky byly navráceny s výsledky QES skóre 2,61±3,37, HADS skóre úzkosti 

7,2±4,6, HADS skóre deprese 5,1±4,09, DLQI 4,05±4,67. Analýza ukázala, že více než 

polovina dotázaných udávala závažné potíže, dyskomfort nebo stresovou reaktivitu. 

Stoupající závažnost rosacey korespondovala s nižžší kvalitou života a její zřetelné 

projevy, jako papulopustuly a rhinofyma způsobily mnohem častější odmítnutí od 

ostatních.  Muži udávali větší postižení kvality života a depresivních obtíží než ženy 

díky tomu, že rhinofyma postihuje více muže. Mladší jedinci mnohem více udávali 

závažnější dyskomfort, vyšší stresovou reaktivitu a vyšší zatížení kvality života. Tato 

studie ukázala, že příznaky úzkosti a depresí jsou propojené nepřímo se somatickými 

příznaky, zprostředkovaně s kvalitou života a stigmaty. Zároveň potvrdila, že pacienti 

s rosaceou jsou v tomto ohledu více rizikoví, samotná léčba by měla být k pacientovi 

citlivá i po stránce psychologické, s případnou spoluprácí psychiatra, samoléčebných 

skupin, či využití holistické psychosomatické léčebné strategie (Böhm et al., 2014). 

V současné době však neexistuje žádný specifický nástroj pro měření kvality 

života s rosaceou. V předběžných studiích byl použit jako pilotní nástroj RosaQol 

(Rosacea quality of life index), (Huynh, 2013). Byl částečně odvozen od specifického 

nástroje Skindex-29 a z části se skládá ze specifických otázek týkajících se rosacey. 

Obsahuje 21 položek, které jsou rozděleny do 3 podstupnic: příznaky, emoce a funkce. 

Otázky jsou odstupňovány od 1 (nikdy) do 5 (stále). Čím vyšší je skóre, tím horší je 

kvalita života pacientů.  I když RosaQol byl použit jen ve velmi malém množství studií, 

prokázal vysokou spolehlivost (van der Linden et al., 2015). Do českého jazyka nebyl 

však doposud přeložen, ani použit k měření kvality života.  
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1.3 Attachment a bonding 

V českém jazyce slovo „vazba“ znamená buď vazbu rodičů k dítěti, nebo dítěte 

k rodičům. Americká angličtina však pro toto používá dva různé pojmy. Vazba rodičů 

k dítěti, bonding, představuje emocionální vcítění se rodičů do dítěte, pečovat o něj 

způsobem, který odpovídá jeho potřebám, vnímat jeho signály a dát mu jistotu a 

bezpečí. Vazba dítěte k blízké osobě, attachment, představuje systém péče a ochrany 

nejčastěji ze strany rodičů. Vytváří se pocit důvěry již od kojeneckého věku, který je mu 

k dispozici po celý život jako stabilní základ osobnosti (Brisch, 2012). 

Potřeba připoutání nebyla mnoho desetiletí zkoumána. Dotkl se jí už Freud, 

později Epstein, který ji zahrnul do teorie základních lidských potřeb. I Salliven určil, že 

narušený mezilidský vztah je hlavní příčinou psychických poruch. Tito vědci však svá 

tvrzení nepodložili empirickým výzkumem. Trvalo ještě dalších několik let, než se 

objevila teorie připoutání J. Bowlbyho (Grawe, 2007). 

John Bowlby, britský psychiatr a psychoanalytik, definoval pojem „attachment“ 

jako „trvalé emoční pouto, charakterizované potřebou vyhledávat a udržovat blízkost 

s určitou osobou, zejména v podmínkách stresu“.  Tato teorie vznikala během 

čtyřicátých a padesátých let 20. století (Kulísek, 2000). 

1.3.1 Teorie attachmentu 

Teorie attachmentu je nejvíce spojována se jmény jejich zakladatelů, a to 

Johnem Bowlbym (1909 – 1990) a Mary Ainsworthovou (1913 – 1999). J. Bowlby byl 

britský psychiatr a psychoanalytik, zabýval se etologií (chováním zvířat) a vývojovou 

psychologií, působil na tavistocké klinice. Při tvorbě teorie se nechal inspirovat 

Harlowovými experimenty s opicemi, kdy se mláďata přimykala k věrnější 

napodobenině matky, než k drátěné napodobenině s lahví mléka, která jim umožňovala 

nakrmení. Věnoval se pozorování malých dětí a jejich chování k matce v její 

přítomnosti i nepřítomnosti a pozorování deprimovaných dětí. Jeho výzkumy a vznik 

teorie se staly základem moderní vývojové psychologie. Jeho spolupracovnice M. 

Ainsworthová učinila první cenná pozorování interakce matek a dětí v jejich 

přirozených podmínkách i v laboratorním prostředí (Kulísek, 2000; Vrtbovská, 2010). 

Své první pozorování provedla v ugandských rodinách. Pozorovala chování malých dětí 

a jejich matek několik hodin denně a podrobně zaznamenávala jejich péči a vazebné 

chování při odloučení během dne. Na základě jejího dalšího pozorování vytvořila  
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na konci 60. let 20. století měřící techniku, zaměřenou na zjišťování kvality citového 

přilnutí, tzv. Strange Situation Test (Brisch, 2011). 

Citové pouto znamená vztah dítěte k primární pečující osobě, nejčastěji k matce, 

k rodiči, vztah k někomu důležitému v životě. Podílí se na budoucím, emočním vývoji 

jedince v dětství a dospívání, formuje základní osobnostní struktury a schopnost 

vyrovnávat se se situacemi a obtížemi v dospělém věku. Matka pro dítě znamená 

„bezpečné zázemí“ (secure base), poskytující ochranu a pocit bezpečí. Albert Pesso, 

významný americký psychoterapeut a autor terapeutické školy (Pesso Boyden System 

Psychomotor), říká: „Naplnění potřeb musí nastat ve správném čase, se správnými lidmi 

a správným způsobem“ a že naplnění potřeby není pouhé „poskytnutí sycení, podpory, 

ochrany…“ Toto tvrzení se shoduje nejen s Bolwbym, ale i s celou řadou autorů 

(Vrtbovská, 2010). 

Díky bezpečnému zázemí je dítě odvážnější v prozkoumávání okolního světa a 

umožňuje návrat v případě potřeby. Vyvíjí se jedinečným a neopakovatelným 

způsobem. Pokud je vazba pevná a kvalitní, jedinec pak vnímá svět jako bezpečný a 

neohrožující. Pokud však pouto chybí, je pravděpodobnější, že vnímání ostatních lidí i 

celého světa bude poznamenáno úzkostí nebo nedůvěrou. V pozdějším věku není 

schopno vytvářet si vztahy k druhým lidem, žít a rozumět si s nimi, mívá celoživotní 

problémy v kontaktech s vrstevníky, partnery či s vlastními dětmi (Kulísek, 2000; 

Brisch, 2012). 

Důsledkem toho pak vzniknou psychické problémy a projevy spojené 

s chováním i somatickými obtížemi v dětském i mladistvém věku. Může se projevit 

např. růstovou retardací, poruchami příjmu potravy, poruchami spánku… Pokud se tyto 

problémy objeví, matky navštěvují svého dětského lékaře, který se snaží vyloučit 

všechny tělesné příčiny, ale nesmí zapomenout na možné souvislosti s poruchami 

v oblasti vztahové vazby. Tyto poruchy pak mohou vést k celoživotnímu riziku vzniku 

fyzického onemocnění a psychosociální dysfunkci. Dle Coana citová vazba souvisí i 

s tělesnou pohodou člověka. Citová vazba je propojena s kardiovaskulárními vzruchy a 

glukokortikoidy, které působí na kardiovaskulární systém, zdraví a délku života.  

Souvislosti s poruchou citové vazby a psychosomatickými obtížemi u dospělých nebyly 

ještě natolik probádány, ale dá se to předpokládat (Vrtbovská, 2010; Brisch, 2011; 

Kotrlová, Lacinová, 2013). 
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1.3.2 Vývoj citového pouta 

Vývoj citových vztahů se počíná utvářet již před narozením a v raném dětství. 

Vztah mezi matkou a dítětem může být ovlivněn nejrůznějším očekáváním ze strany 

matky. Její postoje a emocionální stavy jsou nevědomě přenášeny na dítě. Duševní 

vývoj závisí na psychice rodičů. Zda je dítě chtěné či nechtěné, zda matka pije alkohol a 

kouří, užívá nějaké léky či drogy apod.  Veškeré matčiny nálady a emoce, strach, 

úzkost, žal se ukládají do dětského organismu v mateřském lůně. To vše může ovlivnit 

základní neurologický a emoční vývoj dítěte, který závisí také na stupni vývoje 

percepčních a kognitivních schopností. Citové pouto se rozvíjí oboustranně díky očnímu 

kontaktu, vzájemným dotykům, kojení, kolébání, hlasovým projevům matky i dítěte, 

úsměvům, pláči… Pokud je však matka psychicky nestabilní, a není schopna toto dítěti 

poskytnout, přichází dítě na svět také plné úzkosti, lpí na matce, má strach zůstat chvíli 

bez ní a hůře se osamostatňuje. V pozdějším věku není schopno vytvářet si vztahy 

k druhým lidem, žít a rozumět si s nimi, mívá celoživotní problémy v kontaktech 

s vrstevníky, partnery či s vlastními dětmi. Styl citové vazby, který je vytvořen v dětství 

se často promítá do podoby budoucích partnerských vztahů. Styl citové vazby 

v dospělosti značně odpovídá stylu vazby v dětství (Kulísek, 2000; Ruppert, 2011; 

Brisch, 2012; Kotrlová, Lacinová, 2013). 

První týdny po narození dítě ještě nerozlišuje specifické postavy ve svém okolí. 

Aby byla vytvořena co nejkvalitnější citová vazba, pokud tomu nebrání zdravotní 

komplikace, je nutné, aby záhy po porodu bylo v co nejtěsnějším kontaktu s matkou a 

nedocházelo k předčasné nucené separaci. Vývoj attachmentu je ovlivněn nejenom ze 

strany matky nebo dítěte, ale i prostředím a zvyklostmi společnosti v péči o 

novorozence. Matky, které mají po porodu možnost strávit co nejvíce času se svým 

novorozeným dítětem, si k němu vytvářejí vřelejší a přirozenější vztah než matky, 

kterým toto nebylo umožněno, a měly možnost kontaktu jen v rámci kojení. Ještě 

v nedávných dobách předčasná separace byla běžným nemocničním režimem. Výzkumy 

v tomto směru proto vedly v mnoha nemocnicích k zavedení tzv. „rooming in“, kdy 

matky s dětmi jsou umisťovány na společný pokoj a díky tomu jsou kompetentnější 

v péči o dítě a jsou i méně úzkostné (Kulísek, 2000; Vymětal et al., 2007). 

Také podpora „bondingu“, což je „fyzické a emocionální spojení, které nastává 

mezi matkou a miminkem po porodu“ je pro vývoj dítěte velmi důležitá. Je dobré, aby 

probíhala nejen mezi matkou, ale i otcem a dítětem. Bonding (připoutání se) je třeba 
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zahájit již před přestřižením pupečníku. Hned po porodu nahé, neumyté miminko se 

položí na hruď matky, miminko hledá zdroj mateřského mléka podle vůně plodové 

vody, která má stejnou vůni jako matčiny bradavky. Oddělení dítěte od matky může 

v dítěti vyvolat pocit pochybnosti o tom, zda ho matka má skutečně ráda a může mít 

vliv na vnímání a uspokojování přirozené potřeby lásky. Podpora bondingu přispívá 

k ochraně před poporodními duševními poruchami, k nástupu laktace a vytvoření 

kvalitní citové vazby, důležité pro pocit bezpečí a důvěry v následujících letech 

(Mrowetz, Chrastilová, Antalová, 2011). 

1.3.3 Fáze vývoje citové vazby 

Vývoj a formování citového pouta probíhá dle Ainsworthové ve čtyřech fázích: 

 

1. Fáze před vznikem citového přilnutí 

2. Zárodky citové vazby 

3. Vyhraněné citové přilnutí 

4. Cílově zaměřený vztah 

Tyto fáze jsou v podstatě shodné s fázemi, které popsal Bowlby (Kulísek, 2000). 

Od narození do prvních třech měsíců dítě nerozlišuje specifické postavy ve svém 

okolí. Ke každému člověku se obrací pohledem, uchopováním a natahováním rukou, 

úsměvem a žvatláním, přestane plakat, když zaslechne něčí hlas nebo uvidí tvář. Od 12. 

týdnů postupně dokáže rozlišovat matčinu tvář od jiných, vytváří si vazbu i k jiným 

osobám, jako je otec či sourozenec, rozlišuje známé tváře od cizích. Cizí osoby v nich 

vyvolávají stále větší opatrnost a později i úlek a odstup. Mezi druhým a třetím rokem 

se dítě postupně osamostatňuje a tento proces pokračuje až do dospělosti. Pokud tento 

vývoj probíhá bez narušení, dítě přestává být fixováno na matku, čím dál více 

prozkoumává okolní svět a je schopno přitom být bez přítomnosti matky, aniž by 

psychicky strádalo. V dospívání postupné odpoutávání od rodičů končí. Zatímco 

v raném dětství je potřeba připoutanosti a místa vysoká, v období dospívání mladý 

člověk hledá své vlastní místo. Rodiče ho v tom podporují, ale v okamžiku stresu je dítě 

vyhledá pro útěchu, ochranu a podporu. 
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Citové vazby dospívajících s rodiči, vrstevníky a v partnerských vztazích se 

mění na oboustranné a vzájemné poskytování péče a podpory  

(Kulísek, 2000; Bowlby, 2010). 

1.3.4 Typy attachmentu 

Čím více se matka cítí v pohodě, tím lépe se cítí i dítě a dokáže se samo o sebe 

postarat. Lépe se mu poznává svět, nemusí se bát stavu matky a ví, že v tísni a nouzi je 

ona nablízku a pro něj. Když má stres, ví, že pomoc najde u ní. Jiným dětem toto chybí. 

Rodiče nereagují dostatečně na jejich potřeby, dítě pak vyrůstá v pocitech vzteku a 

zoufalství, což zapříčiňuje narušení vazby mezi rodiči a různé psychické poruchy. 

Negativní zkušenosti s vazbou, úzkost a stres, se pak může přenášet z generace na 

generaci, tzn. že „stresovaní rodiče mají stresované děti“ (Ruppert, 2011). 

Mery Ainsworthová, díky měřicí technice, tzv. Strange Situation, rozdělila podle 

chování dětí a matek v „neobvyklé situaci“, citové vazby. 

S jistotou připoutané děti – „secure attachment“ - reagují na odloučení od matky 

tím, že ji chtějí následovat, hledají ji a po chvíli reagují pláčem a stresem. Po návratu 

matku vítají s radostí, natahují k ní ruce, touží po tělesném kontaktu a po krátké době se 

uklidní a pokračují v započaté hře. Ve vzorku populace se vyskytuje asi 55 -  65% 

takových dětí.   

Dospělí jedinci s touto vazbou lépe regulují své prožívání, reagují na jednání a 

afekty druhých osob, celkově prožívají méně stresu, jsou odolnější, mívají stabilnější 

období psychické pohody. 

Děti nejistě připoutané a vyhýbavé – „dissmissing avoidant attachment“ - na 

odloučení od matky příliš nereagují a hru nepřerušují, i když její odchod vnímají. 

Některé si zapláčou, ale dají se rychle uklidnit i cizí osobou a dál pokračují ve hře. Po 

návratu matku odmítají a netouží ani po tělesném kontaktu. Tato vazba vzniká u dětí, 

jejichž rodiče nejsou k nim vnímaví a citliví, projevují odmítání a odpor. Takovýchto 

dětí se vyskytuje asi okolo 30%. 

Dospělí s touto vazbou se distancují a odstupují od intimních vztahů, jsou 

emočně chladní, znehodnocují význam vztahů, zdůrazňují svou sílu a nezávislost. 

Vyhýbají se afektům a vztahům plných emocí. 

Děti nejistě připoutané a ambivalentní – „preoccupied attachment“ - odloučení 

prožívají velice těžce, jsou úzkostní, ve stresu a pláčou. Po návratu se těžko a dlouho 

uklidňují a nejsou schopné pokračovat ve hře. V matčině náruči se u nich střídá touha 
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po tělesném kontaktu a blízkosti s agresivitou, kdy dupou, buší, odstrkují matku nebo se 

od ní odvracejí. V populaci se vyskytuje asi 5 – 15% 

Dospělí s touto vazbou jsou ovládáni emocemi, vytváří si spíše negativní vtahy k 

blízkým osobám, na okolí působí úzkostně, ustrašeně a závisle. 

Děti s dezorganizovanou nejistou vazbou – „fearful avoidant attachment“ - 

mohou být k matce i s jistotou připoutané, ale toto chování může mít i známky 

dezorganizace. Děti běží k matce, ale v půli cesty se zastaví a od matky se začnou 

vzdalovat, své pohyby uprostřed jeho průběhu zastaví, jakoby „zamrznou“. V nejistých 

situacích reagují poměrně velkým stresem. Dezorganizovaná vazba se může objevit i 

tam, kde rodiče do vztahu přinášejí svá nevyřešená traumata, prožitky ze ztráty, 

odloučení, týrání a zneužití, ale i těžké situace či traumata, prožité samotnými dětmi. 

Toto chování bylo sledováno i u dětí předčasně narozených. Ve vzorku populace se 

vyskytuje asi 20% takových dětí. 

V dospělosti lidé s touto vazbou bývají též chaotičtí, dezorganizovaní, jejich 

jednání se nedá předvídat. Těžko opouštějí vztahovou osobu, i když jim v jejich 

přítomnosti není dobře a trápí se. Trpí pocity viny, ve svém jednání si jsou nejistí  

(Brish, 2011; Vrtbovská, 2010; Lečbych, Pospíšilíková, 2012). 

1.3.5 Propojení mezi kvalitou života a attachmentem u různých somatických 

onemocnění 

Teorie vztahů zaznamenala v nedávných dobách zájem mnoha oborů. Patří sem 

psychoanalýza, kognitivní psychoterapie, terapie rodin a párů, vývojová psychologie, 

psychosomatika, psychobiologie, osobnostní a společenská psychologie. Bylo zjištěno 

zajímavé spojení mezi jistotou ve vztahu a zdravím, přičemž nejisté vztahy byly 

objeveny jako příčina nejen několika psychických ale i fyzických nemocí v rozsahu od 

astmatu po vitiligo. Teoretický výzkum Bowlbyho a Ainsworthové podnítil vývoj 

spolehlivých měřítek k pozorování vztahů. K výzkumu vztahů mezi matkou a dítětem 

byl vytvořen tzv. Strange Situation Test, pro výzkum vztahů v rodině, kdy se hodnotí 

vzpomínky na vztahy a zážitky z dětství např. Pohovor o vztazích dospělých – Adult 

Attachment Interview (AAI). V posledních dvou desetiletích bylo vyvinuto několik 

mnohopoložkových stupnic měřících romantické vztahy. Patří mezi ně i Dotazník 

zkušenosti s blízkými vztahy (ECR), (Picardi et al., 2005). 

Problematice attachmentu se věnovaly v posledních letech mnohé studie, které 

zkoumaly vztah nejistého attachmentu a kvality života v onkologii, např. u pacientek 
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v gynekologii (Andrykowski, 2015), u pacientů s nádorem plic (Porter et al., 2012), u 

pacientů s chronickou bolestí (Meredith et al., 2008). Proto jsem se zaměřila ve své 

bakalářské práci na vztah kvality života a stylu attachmentu u rosacey. V dermatologii 

se věnovaly poslední práce zejména nejistému attachmentu u atopické dermatitidy 

(Rabung et al., 2004; Dieris-Hirche, 2012), urtikarie (Barbosa et al., 2011). 

Během empirických výzkumů citové vazby Bartholomewové a Horowitzové 

z roku 1991 a Brennanové, Clarkové a Shavera z roku 1998 vyplynulo, že tato vazba se 

sestává z vyhýbavosti (avoidance), blízkého kontaktu a s ním spojenými emocemi, a 

úzkostnosti (anxiety), ze strachu z opuštění a nedostatku lásky. Bartholomewová a 

Horowitzová předpoládají, že na citovou vazbu v dospělosti se dá nahlížet jako na 

kladné či záporné sebehodnocení a kladné či záporné hodnocení druhých. Pro oblast 

úzkostnosti je typická silná touha po blízkosti a ochraně, strach že blízká osoba nebude 

dostupná a obavy o vlastní hodnotu. Osoby nejisté, úzkostné a vyhýbavé pak reagují 

sníženou nebo zvýšenou citovou vazbou. Jedinci s nízkou mírou úzkostnosti a 

vyhýbavosti mají jistý typ citové vazby, mají jistotu, že jejich blízká osoba bude 

dostupná a citlivá, v blízkých vztazích se budou cítit dobře a s ohrožením a nepřízní se 

vyrovnají (Michalčáková et al., 2011). 

Studie rané citové vazby byly rozšířeny i na partnerské vztahy. O rozsáhlý 

rozvoj této teorie se zasloužili Hazanová a Shaver. Zjistili, že rané vztahy mezi dítětem 

a pečující osobou jsou v některých rysech romantickým vztahům mezi dospělými. 

Dospělá osoba se cítí bezpečně a jistě, pokud je její partner dostupný a citlivý, zaručí jí 

pohodlí, ochranu a bezpečí v době, kdy se cítí sklíčeně, ohroženě nebo je nemocná. 

Udržují mezi sebou blízkost, tělesný kontakt, vzájemně se přitahují, tak jako pečující 

osoba s dítětem. Zásadní rozdíl je však v tom, že ve vztahu pečující osoba – dítě, 

poskytuje péči jen pečující osoba, ale v romantickém vztahu mezi partnery se jedná o 

péči vzájemnou, kde důležitou součástí je sex, a ten není ve vztahu mezi dítětem a 

pečující osobou.  

Na základě zkušeností, které jedinec získává při vytváření vztahů s vazebnými 

figurami, ať již s pečující osobou nebo partnerem, si vytváří vnitřní pracovní modely. 

Ty ovlivňují jejich chování v blízkých vztazích během celého života. Při utváření 

nových partnerských vztahů z těchto zkušeností čerpají a s jejich pomocí mohou 

odhadnout chování druhých a naplánovat své vlastní chování. Proto budeme korelovat 

sociální status mezi nemocnými s rosaceou a zdravou populací. 
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Díky výzkumům citové vazby v partnerství Bartolomewová vytvořila 4 -

kategoriální typologii stylů citové vazby, které v sobě odráží pracovní modely sebe a 

vazebné figury. Jedinec, v pozitivním modelu sebe, se vnímá jako hodný lásky a 

podpory nebo v negativním modelu, si lásku ani podporu druhých nezaslouží. Právě tak 

může v pozitivním modelu druhé osoby považovat za důvěryhodné, dostupné a 

spolehlivé nebo v negativním modelu naopak. Po propojení těchto dimenzí vznikl jistý 

styl (secure), zateplený styl (preoccupied), odmítavý styl (dismissing) a ustrašený styl 

(fearful), (Komárková, 2013). 

Attachmentový styl je důležitou proměnnou vlivu na kvalitu života u obecných a 

specifických nemocí. Nejistý attachment, zvýšená osobní zranitelnost a oslabená 

sociální podpora může společně zhoršovat jejich zvládání. Pacienti s atopickou 

dermatitidou často udávají interakci stavu a závažnosti onemocnění s psychickou 

pohodou. Studie, která se touto problematikou zabývala, se zúčastnilo 124 pacientů 

s různým stupněm závažnosti atopické dermatitidy. Byla posuzována pomocí metody 

NSI/SCORED (Neuridermitis-Severity-Index), dále byla využita metoda RSQ 

(Relationship Scales Questionnaire) pro zjištění stylu attachmentu. Pro zjištění sociální 

podpory využili metodu F-SOZU (K-22) a kvalita života byla posuzována pomocí 

Skindex-29.  Zjistilo se více nejistého attachmentu u pacientů s atopickou dermatitidou 

oproti kontrolní skupině zdravých účastníků. Pacienti s jistým attachmentem neměli 

nižší závažnost jejich onemocnění, ale vykazovali vyšší míru sociální podpory. Bez 

ohledu na závažnost onemocnění, osoby s jistým attachmentem cítili lepší kvalitu života 

ve srovnání s osobami s nejistým attachmentem.  Neočekávaně silnější vztah mezi 

závažností onemocnění a kvalitou života u jistého attachmentu může být u pacienta 

interpretováno jako přímá reakce na jejich stav kůže a lepší sociální oporu (Rabung et 

al., 2004). 

Podobná studie porovnávala příznaky úzkosti u pacientů s chronickou 

idiopatickou kopřivkou a kontrolní skupinou, pomocí ověřených instumentů pro 

posouzení příznaků psychopatologie, psychologické proměnné a kvality života. Zjistily 

se statisticky významné korelace mezi příznaky úzkosti, nejistým attachmentem, 

alexytymií a některými rozměry kvality života. Pacienti s kopřivkou vykazovali 

zvýšenou psychologickou úzkost, která by mohla zesílit obtíže v několika oblastech, a 

to sociálních, emocionálních, v oblasti obecného vnímání zdravotního stavu a 

mezilidských vztazích (Barbosa et al., 2011). 
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1.3.6 Nástroje k měření attachmentu 

ECR, Škála zkušeností s blízkými vztahy – Experiences in Close Relationships, 

vytvořili v roce 1998 Brennan, Clark a Shaver. Tato škála se stala jednou 

z nejrozšířenějších nástrojů v anglicky mluvících zemích k posuzování typů vztahové 

vazby v dospělosti. Dotazník obsahuje 36 položek, rozdělených do dvou subškál. První 

představuje vztahovou úzkostnost (attachment anxiety) a druhá vztahovou vyhýbavost 

(attachment avoidance). Vztahová úzkostnost měří strach z odmítnutí a opuštění, 

vztahová vyhýbavost měří strach z důvěrnosti, rozpačitost z blízkého kontaktu s lidmi a 

závislost na nich. Každá položka je hodnocena na sedmibodové Likertově stupnici od 1 

– rozhodně nesouhlasím, po 7 – rozhodně souhlasím (Picardi et al., 2005; Jankovic et 

al., 2009; Lečbych, Pospíšilíková, 2012; Alessandri et al. 2014). 

Tyto typy nástrojů k měření attachmentu byly mezi sebou porovnány ve studii, 

která probíhala na univerzitách „La Sapienza“ a „Cattolica“ v Římě a výsledky byly 

publikovány v Psychology and psychotherapy: Theory, Research and Practice, v roce 

2005. Bylo prokázáno, že dotazník ECR byl jediný, který otevřeně řešil vztahy mezi 

partnery a jejich vnímání pocitů a chování, spojených s psychobiologickým strádáním. 

Velmi kladně byla hodnocena jeho relativní krátkost, jednoduchost na vyplnění, vysoká 

spolehlivost (Picardi et al., 2005). 

V The Spanish Journal of Psychology v roce 2014 v jednom z odborných článků 

je popsána studie, porovnávající výsledky ECR u čtyř různých skupin. Byla využita 

skupina římských vysokoškoláků (viz výše) jako vzorek zdravé populace, bez fyzických 

či psychických onemocnění, ambulantní i hospitalizovaní pacienti římské 

dermatovenerologické kliniky, hospitalizovaní psychiatričtí pacienti ze soukromého 

zařízení v okolí Říma a pacienti-epileptici z Neurologického ústavu v  Pozzilli v Italii, 

kteří nereagují na antiepileptickou terapii. Tato studie doložila stabilitu 

psychometrických vlastností napříč čtyřmi rozličnými vzorky. Nasvědčuje také tomu, že 

i jedinci patřící k velmi odlišnému druhu populace mají sklon ke stejnému chování, 

pokud jde o stavy úzkosti a odmítavého chování a reagují stejně za použití tytéž škály 

měření (Alessandri et al., 2014). 

Škála ECR zaujala mnoho výzkumníků zabývajících se vztahovou vazbou. Byla 

přeložena do francouzštiny, italštiny, španělštiny, japonštiny, čínštiny… V česku se o 

překlad a srovnávací studii pokusili Lečbych a Pospíšilíková. Realizovali pilotní studii, 

která porovnávala vzorek českých a amerických univerzitních studentů. V dubnu 2011 
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v USA ve státě Georgia, 51 amerických studentů, ve věku 19 až 44 let, vyplnilo 

originální verzi ECR. V říjnu 2011 v Česku na Univerzitě Palackého v Olomouci, 108 

českých studentů, ve věku 20 až 28 let, vyplnilo český překlad. Mezi studenty 

podobného věku nebyl shledán významný rozdíl, i když byli kulturně odlišní. Potvrdilo 

se tedy, že škálu ECR je možné použít i v našich kulturních podmínkách (Lečbych, 

Pospíšilíková, 2012). 

V současné době je jen málo studií, které by využívaly škálu ECR k posouzení 

různých skupin populace. 

V odborném časopise Acta Dermato Venereologica v roce 2009 byla 

publikována studie zabývající se psychosomatickými faktory pro psoriásu. Krom jiných 

měřících instrumentů byl použit i dotazník ECR. Výzkum proběhl na 

dermatovenerologickém oddělení černohorské kliniky v Podgorici od ledna do prosince 

2007. Účastnilo se ho 110 ambulantních pacientů s psoriásou a 200 pacientů s jinými 

onemocněními kůže, u kterých se předpokládal vliv psychosomatických faktorů. 

Minimální věk byl 18 let. Výsledky výzkumu ukázaly, že nejistota ve vztazích může 

zvyšovat náchylnost ke vzniku kožních nemocí a ke zvýšení stresujících prožitků a 

úzkosti ve vztazích (Jankovic et al., 2009). 

Nástroj, sloužící k určení typu výchovy rodičů, dotazník PBI „Parental Bonding 

Instrument“ byl vytvořen v roce 1979 Parkerem, Taplingem a Brownem, kteří studovali, 

zda míra rodičovské péče může ovlivnit vznik psychopatologie a depresivní poruchy. 

Existuje několik verzí původního dotazníku (např. maďarská, čínská, pákistánská, 

brazilská aj.), které se zdají být dobré k psychometrickému využití v psychologii při 

vyšetření osobnosti, psychiatrii a forenzní psychologii a psychiatrii. Českou verzi 

dotazníku připravili Čikošová a Preiss a validizovali ji na dvou souborech dospělých 

osob z neklinické populace.  Nástroj je určen dospělým nebo dospívajícím osobám 

s minimálním věkem 16 let. Obsahuje 25 položek, rozdělených na škálu péče (míru 

přátelskosti, blízkosti) a škálu kontroly (míru ponechávání samostatnosti). Respondent 

hodnotí své rodiče, matku a otce zvlášť, jak si je pamatují během prvních 16. let.  Škála 

péče má 12 položek, které na jedné straně hodnotí něhu, emocionální vřelost, empatii a 

blízkost a na druhé emocionální chlad, lhostejnost a odmítání. Škála kontroly má 13 

položek, které na jedné straně hodnotí přílišné opatrování, obtěžování, přílišný kontakt, 

infantilizaci a bránění v nezávislém vývoji a na druhé poskytování možnosti nezávislosti 

a samostatnosti (Preiss, Nedvěd, Lenová et al., 2012).  
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Interpretace průměrných skórů: 

 

Rozmezí průměrného skóru péče, 50. – 85. percentil, je citová vazba 

hodnocena jako přiměřeně přátelská, rodič se snaží o příjemné prostředí, přiměřeně 

s dítětem komunikuje a rozumí jeho potřebám. Dítě se cítí chtěné, je dostatečně 

chválené. 

V rozmezí průměrného skóru péče, 15. – 50. percentil, se citová vazba z 

pohledu „dobré normy“ jeví spíše jako méně přátelská, laskavá. Je zde však menší 

snaha vytvořit vřelé prostředí, horší komunikace s menším porozuměním potřebám 

dítěte. Dítě se cítí sice chtěné, rodiče jsou ochotni s ním spolupracovat, ale je méně 

chváleno.  

Rozmezí průměrného skóru ochrany, 50. – 85. percentil, je citová vazba 

hodnocena dostatečně kontrolující. Rodiče nenutí své dítě, aby se samo rozhodovalo, 

podporují ho, ale nadměrně kontrolují, co dělá. 

V rozmezí průměrného skóru ochrany, 15. – 50. percentil, je citová vazba 

volná. Děti se mohou svobodně rozhodovat, rodiče je vedou k samostatnosti a jejich 

rozhodování podporují, nebrzdí jejich vývoj a ponechávají volnost v tom, co dělají. 

Skóry mimo pásmo normy, vyšší skór péče, 85. percentil a více, poukazují na 

velmi přátelskou citovou vazbu. Rodič se snaží o vřelé prostředí, komunikuje a rozumí 

potřebám dítěte. Dítě se cítí chtěné, může věřit, že rodiče jsou ochotni mu pomoci a 

spolupracovat s ním, je nadprůměrně chváleno. 

Nižší skór péče, 15. percentil a méně, poukazuje na málo přátelskou, 

nelaskavou citovou vazbu. Rodiče se málo snaží vytvořit vřelé prostředí, málo 

komunikují, nerozumí potřebám svého dítěte. Dítě má pocit, že je nechtěné, rodiče 

s ním nechtějí spolupracovat a je málo chválené. 

Vyšší skór ochrany, 85. percentil a více, poukazuje na kontrolující citovou 

vazbu. Rodiče nenutí své dítě, aby se samo rozhodovalo, podporují ho, ale mají 

tendence ho spíše brzdit. Nadměrně dítě kontrolují, někdy i na úkor jeho soukromí, 

rozmazlují jej a přehnaně se starají.  

Nižší skór ochrany, 15. percentil a méně, poukazuje na důvěrnou citovou 

vazbu. Rodiče ponechávají rozhodování zcela na dítěti, v rozhodování je nepodporují, 

jejich vývoj nebrzdí. Ponechávají mu maximální volnost a soukromí, nerozmazlují jej. 

O bezpečí dítěte se moc nestarají 

(Preiss, Nedvěd, Lenová et al., 2012).   
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2 EMPIRICKÁ ČÁST 

2.1 Cíl práce a hypotézy 

Cílem mé práce je posoudit kvalitu života pacientů s rosaceou. Na základě 

poznatků, získaných z dostupné odborné literatury a internetových zdrojů, jejichž 

seznam uvádím na konci mé práce, vytvořit výzkumný projekt. Zjistit informace o 

životní spokojenosti, zda attachmentová úzkostnost a vyhýbavost v dospělosti (citová 

vazba) a kontrola a péče (bonding, připoutání) mají vliv na kvalitu života s chronickým 

onemocněním jako je rosacea. Připravit dotazník pro pacienty s rosacou. Zjištěné 

informace interpretovat a porovnat se skupinou zdravých lidí. 

2.1.1 Hypotézy 

H1 – A Předpokládáme, že větší závažnost rosacey bude korelovat s horší 

kvalitou života a životní spokojeností a s vyšší attachmentovou úzkostností a 

vyhýbavostí a s vyšším skórem péče a kontroly matky a otce. 

H1 – 0 Předpokládáme, že větší závažnost rosacey nebude korelovat s horší 

kvalitou života a životní spokojeností a s vyšší attachmentovou úzkostností a 

vyhýbavostí a s vyšším skórem péče a kontroly matky a otce.  

H2 – A Předpokládáme, že mužské pohlaví a typ rosacey bude korelovat s horší 

kvalitou života a životní spokojeností, s vyšší attachmentovou úzkostností a 

vyhýbavostí a s vyšším skórem péče a kontroly matky a otce.  

H2 – 0 Předpokládáme, že mužské pohlaví a typ rosacey nebude korelovat s 

horší kvalitou života a životní spokojeností, s vyšší attachmentovou úzkostností a 

vyhýbavostí a s vyšším skórem péče a kontroly matky a otce. 

H3 – A Předpokládáme, že stres před prvním výsevem bude korelovat s horší 

kvalitou života a životní spokojeností a s vyšší attachmentovou úzkostností a 

vyhýbavostí a s vyšším skórem péče a kontroly matky a otce. 

H3 – 0 Předpokládáme, že stres před prvním výsevem nebude korelovat s horší 

kvalitou života a životní spokojeností a s vyšší attachmentovou úzkostností a 

vyhýbavostí a s vyšším skórem péče a kontroly matky a otce. 
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H4 – A U klinické populace pacientů bude vyšší sociální opora (rodinný stav) 

spojená s lepší kvalitou života a životní spokojeností a s nižší attachmentovou 

úzkostností a vyhýbavostí a vyšším skórem péče a nižším skórem kontroly matky a 

otce. 

H4 – 0 U klinické populace pacientů nebude vyšší sociální opora (rodinný stav) 

spojená s lepší kvalitou života a životní spokojeností a s nižší attachmentovou 

úzkostností a vyhýbavostí a vyšším skórem péče a nižším skórem kontroly matky a 

otce.   

H5 – A Klinická populace se bude výrazně lišit v životní spokojenosti, 

attachmentové úzkostností a vyhýbavostí a ve výši skóre péče a kontroly matky a otce. 

H5 – 0 Klinická populace se nebude výrazně lišit v životní spokojenosti, 

attachmentové úzkostností a vyhýbavostí a ve výši skóre péče a kontroly matky a otce. 

H6 – A Předpokládáme, že demografické faktory korelují s DŽS, ECR, PBI u 

zdravé populace. 

H6 – 0 Předpokládáme, že demografické faktory nekorelují s DŽS, ECR, PBI u 

zdravé populace. 

H7 - A Lepší kvalita života měřená dotazníkem DLQI bude souviset s nižší 

attachmetnovou úzkostí a vyhýbavostí měřenou dotazníkem ECR a s nižší škálou 

kontroly a s vyšší škálou péče matky a otce.  

H7 – 0 Lepší kvalita života měřená dotazníkem DLQI nebude souviset s nižší 

attachmetnovou úzkostí a vyhýbavostí měřenou dotazníkem ECR a s nižší škálou 

kontroly a s vyšší škálou péče matky a otce.  

H8 – A Lepší kvalita života měřená dotazníkem DŽS bude souviset s nižší 

attachmentovou úzkostí a vyhýbavostí měřenou dotazníkem ECR a s nižší škálou 

kontroly a s vyšší škálou péče matky a otce. 

H8 – 0 Lepší kvalita života měřená dotazníkem DŽS nebude souviset s nižší 

attachmentovou úzkostí a vyhýbavostí měřenou dotazníkem ECR a s nižší škálou 

kontroly a s vyšší škálou péče matky a otce. 

2.2 Výběr a charakteristika zkoumaných souborů 

K výzkumu, který probíhal v období od února do září roku 2015, byly použity 

dva soubory respondentů. První soubor byl tvořen pacienty kožní ambulance Oblastní 

nemocnice Kladno a.s., kde pracuji jako zdravotní sestra. Pacienti byli ústně osloveni, 

tak jak přicházeli do ambulance k vyšetření, či ke kontrole. Stanovení diagnózy bylo  
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na lékařích, za což celému kolektivu velice děkuji. Vstupním kritériem pro skupinu 

trpících rosaceou byla diagnóza, schopnost porozumět a vyplnit dotazníky na základě 

jejich ochoty. Vylučovacím kritériem byla neschopnost porozumět dotazníkům.  

Pacienti měli možnost vyplňovat dotazníky ve speciální místnosti nebo po domluvě si je 

odnášeli domů a přinesli vyplněné na následující kontrolu. Druhý kontrolní soubor 

tvořili náhodně vybraní zdraví respondenti, obyvatelé Kladenska, ochotní spolupracovat 

při vyplňování dotazníků. Vstupní a vylučovací kriteria byla stejná jako u nemocných 

s rosaceou.  Byli vybráni tak, aby věkem a vzděláním, alespoň přibližně odpovídali 

respondentům ze souboru pacientů s rosaceou. Všechny zúčastněné osoby byly 

požádány o anonymní spolupráci a podepsání informovaného souhlasu (viz příloha č. 

2). Vybraní respondenti nebyli za účast na výzkumu nijak odměněni. Všichni 

respondenti vyplňovali dotazník PBI (Parental Bonding Instrument) pro matku a otce, 

ECR a Dotazník životní spokojenosti.  Osoby trpící rosaceou navíc vyplňovali DLQI a 

mnou vytvořený dotazník, týkající se respondenta a jeho nemoci – rosacey. Vyplnění 

celé palety dotazníků trvalo respondentům zhruba 30 minut. Před samotným zahájením 

výzkumu jsem požádala ředitelství Oblastní nemocnice Kladno o povolení provést 

dotazníkové šetření v kožní ambulanci. Po písemném souhlasu hlavní sestry, který je 

součástí bakalářské práce, byla započata pilotní studie. Jelikož v pilotní studii všichni 

porozuměli pokynům pro vyplnění dotazníků, pokračovala jsem ve výzkumu 

v nezměněné podobě.  Celkově bylo rozdáno 110 dotazníků, z nichž 15 se nevrátilo 

nebo je bylo nutné vyřadit pro neúplnost vyplnění. 

2.3 Použité měřící nástroje 

2.3.1 Dotazník pro pacienty s rosaceou 

Mnou vytvořený dotazník je určen pro nemocné trpící rosaceou. Obsahuje 13 

otázek. V otázce č. 1 se dotazuji na délku trvání nemoci, v otázce č. 2, jak často dochází 

ke zhoršení onemocnění, v otázce č. 3, kterou část obličeje rosacea zasahuje. V otázce č. 

4 pacienti dle možností vybírají, které příznaky se u nich vyskytují a podle nich jsou 

rozřazování do jednotlivých subtypů. V otázce č. 6 zaškrtávají, jaké faktory zhoršují 

jejich onemocnění, v otázce č. 7 označují, jakou léčbu užívají. Další otázky se týkají 

psychické a sociální zátěže. V otázce č. 5 se ptám, zda před výsevem rosacey zažili 

nějaký stres, v otázce č. 8, jakými psychickými problémy v souvislosti s rosaceou trpí, 

v otázce č. 9, nakolik je omezuje v různých aktivitách, ať už sportovních či 
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společenských. V otázce č. 10 se ptám, zda již navštívili nebo o tom uvažují, 

v souvislosti se svým onemocněním psychologa či psychiatra a v otázce č. 11, nakolik 

jsou se svým onemocněním vyrovnaní. Poslední dvě otázky (č. 12 a 13) se týkají 

informací o onemocnění. Ptám se, kde informace získávají a zda by uvítali nějaký 

edukační materiál ohledně své nemoci. U některých otázek měli respondenti možnost 

zaškrtnout i více možností (Dotazník viz příloha č. 3). 

2.3.2 DLQI – Dotazník dermatologického indexu kvality života 

DLQI - Dermatology Life Quality Index, Dotazník dermatologického indexu 

kvality života, je volně dostupný na stránkách Cardiff University, Department of 

Dermatology, http://www.cardiff.ac.uk/dermatology/quality-of-life/. Nacházejí se zde 

dotazníky v několika jazykových variantách, včetně české a instrukce k jeho 

vyhodnocování. Dotazníky jsou dostupné bezplatně pro lékaře a jejich klinická 

vyšetření i pro studenty do jejich výzkumných projektů, ale je třeba požádat o svolení, 

které jsem pro tento typ výzkumu získala od profesora A. Y. Finlayho (viz příloha č. 4). 

Tento dotazník je dostupný i na http://www.dermakalk.cz/dlqi/ včetně pokynů k jeho 

zpracování v českém jazyce.  

Dotazník je určen pro dospělé, to jsou pacienti ve věku nad 16 let. Je velmi 

jednoduchý na vyplnění a nevyžaduje další vysvětlování. Jeho vyplnění trvá maximálně 

2 minuty. Tento dotazník hodnotí, do jaké míry ovlivnila kožní choroba život pacienta 

v posledním týdnu. Pacient je v dotazníku požádán, aby zaškrtnul jeden čtvereček u 

každé z 10. ti otázek. Pokud je jedna otázka nezodpovězena, boduje se jako 0. Pokud je 

nezodpovězeno více otázek, je dotazník vyřazen. Skóre DLQI se vypočítá jako součet 

bodů za každou otázku, kdy maximální hodnota může být 30 a minimální 0. Čím vyšší 

skóre získá, tím je kvalita života více narušena. DLQI může být vyjádřen i jako 

procento maximálního skóre. Pokud je součet bodů v rozmezí 0 – 1 nemá onemocnění 

vůbec žádný vliv na život pacienta, 2 – 5 má malý vliv na život pacienta, 6 – 10 střední 

vliv na pacientův život, 11 – 20 velmi velký vliv na pacientů život a 21 – 30 má velmi 

velký vliv na pacientův život. Jako podrobnější analýzu lze DLQI rozdělit do šesti 

okruhů, a to na „příznaky a pocity“ (otázky 1 a 2), s maximálním skórem 6 bodů, „denní 

činnosti“ (otázky 3 a 4) s maximálním skórem 6 bodů, „volný čas“ (otázky 5 a 6) 

s maximálním skórem 6 bodů, „práce a škola“ (otázka 7) s maximálním skóre 3 body, 

„osobní vztahy“ (otázky 8 a 9 s maximálním skóre 6 bodů a „ošetřování“ (otázka 10) 

s maximálním skóre 3 body (dotazník viz příloha č. 5). 

http://www.cardiff.ac.uk/dermatology/quality-of-life/
http://www.dermakalk.cz/dlqi/
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2.3.3 DŽS – Dotazník spokojenosti se životem 

DŽS – Dotazník životní spokojenosti, jehož autory jsou Jochen Fohrenberg, 

Michael Myrtek, Jörg Schumacher a Elmar Brähler, přeložili a upravili Kateřina Rodná 

a Tomáš Rodný a zasloužili se o jeho první české vydání v roce 2001. Tento dotazník je 

určen k posuzování celkové životní spokojenosti. Je rozdělen do deseti významných 

oblastí, a to zdraví, práce a zaměstnání, finanční situace, volný čas, manželství a 

partnerství, vztah k vlastním dětem, vlastní osoba, sexualita, přátelé, známí, příbuzní, a 

bydlení. Každá oblast obsahuje 7 tvrzení, které respondenti hodnotí, zda jsou s nimi 

velmi nespokojeni, nespokojeni, spíše nespokojeni, ani nespokojeni-ani spokojeni, spíše 

spokojeni, spokojeni, velmi spokojeni. Tyto odpovědi jsou hodnoceny body od 1 do 7, 

kdy 1 je velmi nespokojen a 7 velmi spokojen. Celková hodnota životní spokojenosti se 

určí sečtením bodů pouze z oblasti zdraví, finanční situace, volného času, vlastní osoby, 

sexuality, přátel, známých, příbuzných a bydlení. Oblast práce a zaměstnání, manželství 

a partnerství a vztah k vlastním dětem, neboť zde dost často data chybí a nelze je pak 

zahrnout do celkového hodnocení. Podle počtu získaných bodů je celková suma 

převedena na standardní skóry staniny, které nám určují míru celkové spokojenosti se 

životem. Hodnoty staninů se pohybují od 1 do 9, čím vyšší hodnota, tím větší 

spokojenost se životem (dotazník viz příloha č. 6). 

2.3.4 ECR – Škála zkušeností s blízkými vztahy 

ECR - Škála zkušeností s blízkými vztahy – Experiences in Close Relationships. 

Dotazník obsahuje 36 položek, rozdělených do dvou subškál po 18 položkách. První 

představuje vztahovou úzkostnost (attachment anxiety) a druhá vztahovou vyhýbavost 

(attachment avoidance). Vztahová úzkostnost měří strach z odmítnutí a opuštění, 

vztahová vyhýbavost měří strach z důvěrnosti, rozpačitost z blízkého kontaktu s lidmi a 

závislost na nich. Každá položka je hodnocena na sedmibodové Likertově stupnici od 1 

– rozhodně nesouhlasím, po 7 – rozhodně souhlasím. Pro vyhodnocení škály ECR je 

nutno zaznamenané hodnoty hrubých skórů u některých tvrzení převrátit, a to tak, že se 

budou sčítat opačné zaznamenané hodnoty. (z 1 na 7, z 2 na 6, z 3 na 5 atd.) Jedná se o 

tvrzení č. 3, 15, 19, 22, 25, 27, 29, 31, 33 a 35. Škála vyhýbavosti je tvořena 18 lichými 

položkami (1, 3, 5, atd.) a škála úzkostnosti je tvořena 18 sudými položkami (2, 4, 6, 

atd.) Vypočtením průměru u každé škály dostaneme skór pro vyhýbavost a skór pro 

úzkostnost pro každého jednotlivce, který porovnáme s průměry, získanými v pilotní 

studii – viz citace Lečbych, Pospíšilíková, danými metodikou vyhodnocování. Tyto 
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průměry jsou pro vyhýbavost 3,14 a pro úzkostnost 3,68. Podle toho jak se vypočtené 

průměry jednotlivců liší, jsou rozřazováni (Lečbych, Pospíšilíková, 2012), (dotazník viz 

příloha č. 7). 

2.3.5 PBI – Parental Bonding Instrument 

PBI „Parental Bonding Instrument“, určuje výchovné typy  rodičů respondentů. 

Tento dotazník obsahuje různé postoje a chování rodičů, ke kterým mají respondenti 

udělat křížek do políčka tak, jak si pamatují své rodiče během prvních šestnácti let jejich 

života. Zaškrtávají možnost nepravda, spíše nepravda, spíše pravda, pravda. Pokud 

v rodině jeden z rodičů chyběl, např. zemřel, rodiče se rozvedli, apod., byl respondent 

požádán, aby hodnotil nevlastní rodiče, kteří byli během prvních 16. let s nimi nejvíce 

v kontaktu. Respondenti obdrží dva listy, jeden k posouzení otce, jeden k posouzení 

matky. Bodové hodnoty se převedou zvlášť pro škálu péče a ochrany. Body pro každou 

škálu se sečtou zvlášť a porovnají se hrubé skóry s percentilovými normami podle 

příručky. Za optimální výchovný styl je považován vysoký skór péče (matka 26 a více, 

otec 22 a více) a nízký skór ochrany (matka 14 a méně, otec 12 a méně). Za nelaskavou 

kontrolu je považován nízký skór péče a vysoký skór ochrany (matka 24 a méně, otec 

20 a méně) a vysoký skór ochrany (matka 16 a více, otec 14 a více). Vztah kontrolující, 

byť s láskou je považován vysoký skór péče (matka 26 a více, otec 22 a více) a vysoký 

skór kontroly (matka 16 a více, otec 14 a více). Chybějící nebo slabá vazba je 

považován skór nízký skór péče (matka 24 a méně, otec 20 a méně) a nízký skór 

ochrany (matka 14 a méně, otec 12 a méně). Původní normy byly provedeny na 

australské populaci a mírně se odlišují od českých cut off skórů. Vzhledem ke kulturním 

odlišnostem je doporučeno použít česká vodítka (Preiss, Nedvěd, Lenová et al., 2012), 

(dotazníky viz přílohy č. 8 a 9). 

2.4 Popis a statistická analýza výsledků 

Celkový počet respondentů byl 95 osob, 54 žen a 41 mužů. (tabulka č. 1) 

Věkový rozsah činil 36-78 let, průměrný věk byl 54,12 roků. (tabulka č. 2) 

Vysokoškolsky vzdělaných osob bylo 11%, středoškoláků a vyučených s maturitou bylo 

53%, vyučených osob bylo 32% a osob se základním vzděláním bylo 4%. Průměrný 

počet let vzdělání činil 12 let. Svobodných osob bylo 16%, ženatých či vdaných bylo 

63%, rozvedených bylo 15%, vdovců a vdov 6%. Co se týče zaměstnání, 74% osob 

pracovalo (pracující, pracující ve vlastní firmě, pracující důchodci) a 26% nepracovalo 
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(22 důchodců, 2 osoby v domácnosti, 1 nezaměstnaný). 81% osob žije s partnerem 

(ženatí, vdané, rozvedení), 19% žijí sami (svobodní, rozvedení). (obrázek č. 1)  

Tabulka č. 1: Celkový počet respondentů 

 

Tabulka č. 2: Věk respondentů 

 

 

Průměrný 

věk 

Nejnižší 

věk 

Nejvyšší 

věk Medián Modus 

Směrodatná 

odchylka 

[Věk] 54,12 36 78 52 46 11,20 

 

Obrázek č. 1: Demografické údaje respondentů 

 

 

Soubor pacientů trpících rosaceou tvořilo 52 osob, 29 žen a 23 mužů. (tabulka č. 

3) Věkový rozsah činil 36-78 let, průměrný věk byl 54,3 roků. (tabulka č. 4) 

Vysokoškolsky vzdělaných osob bylo 10%, středoškoláků a vyučených s maturitou bylo 

48%, vyučených osob bylo 38% a osob se základním vzděláním bylo 4%. Průměrný 

počet let vzdělání činil 12 let. Svobodných osob bylo 17%, ženatých či vdaných bylo 

 Celkový počet Muži Ženy
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56%, rozvedených bylo 17%, vdovců a vdov 10%. Co se týče zaměstnání, 65% osob 

pracovalo (pracující, pracující ve vlastní firmě, pracující důchodci) a 35% nepracovalo 

(15 důchodců, 2 osoby v domácnosti, 1 nezaměstnaný). 75% osob žije s partnerem 

(ženatí, vdané, rozvedení), 25% žijí sami (svobodní, rozvedení). (obrázek č. 2) 

 

Tabulka č. 3: Počet pacientů s rosaceou 

 

Pacienti s rosaceou Muži Ženy 

[Počet] 52 23 29 

[%] 100% 44% 56% 

 

 

Tabulka č. 4: Věk pacientů s rosaceou 

 

 

Průměrný 

věk 

Nejnižší 

věk 

Nejvyšší 

věk Medián Modus 

Směrodatná 

odchylka 

[Věk] 54,31 36 78 53 46 11,20 

 

Obrázek č. 2: Demografické údaje pacientů s rosaceou 
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Kontrolní soubor náhodně vybraných zdravých respondentů tvořilo 43 osob, 25 

žen a 18 mužů. (tabulka č. 5) Věkový rozsah činil 36-76 let, průměrný věk byl 53,9 let. 

(tabulka č. 6) Vysokoškolsky vzdělaných osob bylo 14%, středoškoláků a vyučených 

s maturitou bylo 58%, vyučených osob bylo 23% a osob se základním vzděláním bylo 

5%. Průměrný počet let vzdělání činil 12 let. Svobodných osob bylo 14%, ženatých či 

vdaných bylo 72%, rozvedených bylo 12%, vdovců a vdov 2%. Co se týče zaměstnání, 

84% osob pracovalo (pracující, pracující ve vlastní firmě, pracující důchodci) a 16% 

nepracovalo (7 důchodců, 0 osob v domácnosti, 0 nezaměstnaných). 88% osob žije 

s partnerem (ženatí, vdané, rozvedení), 12% žijí sami (svobodní, rozvedení). (obrázek č. 

3) 

 

Tabulka č. 5: Počet zdravých respondentů 

 

Zdraví respondenti Muži Ženy 

[Počet] 43 18 25 

[%] 100% 42% 58% 

 

Tabulka č. 6: Věk zdravých respondentů 

 

 

Průměrný 

věk 

Nejnižší 

věk 

Nejvyšší 

věk Medián Modus 

Směrodatná 

odchylka 

[Věk] 53,93 36 76 52 62 11,73 

 

Obrázek č. 3: Demografické údaje zdravých respondentů 
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2.4.1 Dotazník pro pacienty s rosaceou 

Nejdelší doba trvání nemoci byla 38 let, průměrná doba trvání byla 9 let. Vzorek 

respondentů byl rozdělen do dvou kategorií. Na skupinu kdy doba trvání nemoci činila 

období do 5. let a skupinu 6 a více let. 

Průměrná doba exacerbací za rok byla 2x do roka a za měsíc byla méně jak 1x 

měsíčně. Vzorek respondentů byl rozdělen na skupinu s exacerbací několikrát za měsíc 

a několikrát za rok. 

Nejčastější lokalitou výskytu rosacey byla oblast nosu a tváří, tu označili všichni 

respondenti. Z toho zhruba polovina respondentů označila krom této lokality i oblast 

čela nebo brady nebo všechny tři lokality.  

Rosacea má čtyři subtypy. Subtyp 1. Erytematoteleangiektatická rosacea, subtyp 

2. Papulopustulózní rosacea, subtyp 3. Fymatózní rosacea, subtyp 4. Oční rosacea. 

Pacienti postižení rosaceou mohou trpět buď jedním typem, nebo se mohou typy 

prolínat. Čtvrtý typ rosacey byl ze šetření vyřazen, neboť spadá do péče oftalmologů. 

V našem vzorku, 52 respondentů s rosaceou, bylo 36 resondentů majících subtyp 1, 

z toho 25 žen a 11 mužů, 22 respondentů subtyp 2, z toho 11 žen a 11 mužů a 15 

respondentů subtyp 3, z toho 5 žen a 10 mužů (obrázek č. 4). Vzorek respondentů byl 

rozdělen do dvou kategorií. Jedna skupina byla tvořena respondenty s nejlehčím 

subtypem 1, a to 24 respondentů a druhou skupinu tvořili respondenti s 2 a 3 subtypem 

nebo více subtypy, těch bylo 28 respondentů.  

 

Obrázek č. 4: Rozložení subtypů rosacey 
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V dotazníku pro pacienty s  rosaceou, v otázce č. 5, respondenti odpovídali, zda 

zažili nějaký stres před prvním výsevem. 14 respondentů odpovědělo ano, 20 

respondentů ne a 18 respondentů nevědělo (tabulka č. 7). 

 

Tabulka č. 7: Dotazník pro pacienty s rosaceou, otázka č. 5 

  ano ne nevím 

Stres před prvním 

výsevem 
14 20 18 

[%] 27% 38% 35% 

 

Respondenti, kteří krom jiných faktorů, jako sezónní vlivy, životospráva 

fyzikální či jiné, odpovědělo 20 respondentů, že zhoršujícím faktorem byly i psychické 

vlivy. Zbylých 32 respondentů položku psychických vlivů nezaškrtlo (tabulka č. 8). 

 

Tabulka č. 8: Dotazník pro pacienty s rosaceou, otázka č. 6 

  Psychické + ostatní vlivy Ostatní vlivy 

Zhoršující faktory 20 32 

[%] 38% 62% 

 

Léčba rosacey může být lokální, celková i kombinovaná s jinými alternativami, 

jako je chirurgická či laserová. Respondenti měli možnost zaškrtnout více možností. 

Podle odpovědí byli rozděleni na skupinu s lokální léčbou a skupinu s kombinovanou 

léčbou. 

Další otázka se týkala psychických problémů, které se v souvislosti 

s onemocněním mohou vyskytovat. Respondenti měli opět na výběr více možností, poté 

byli rozděleni na skupinu s jedním psychickým problémem a více než jedním 

problémem. 

V otázce č. 9 měli pacienti odpovědět, zda je onemocnění omezuje při různých 

aktivitách, jako je běžný život, společenský život, v zaměstnání, v kontaktu s rodinou a 

přáteli, v partnerském vztahu, při sportu. Možnost odpovědi byla ano/ne. Z celkového 

počtu respondentů odpovědělo 35 (67%) že ano a 17 (33%) že ne (tabulka č. 9). 
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Tabulka č. 9: Dotazník pro pacienty s rosaceou, otázka č. 9 

 
Ano Ne 

Omezení aktivit 35 17 

[%] 67% 33% 

 

Na otázku, zda kvůli svému onemocnění navštívili psychologa či psychiatra 

nebo zda o tom jen uvažují, odpovědělo 50 (96%) že ne a 2 (4%) z nich o návštěvě 

uvažují (tabulka č. 10). 

 

Tabulka č. 10:  Dotazník pro pacienty s rosaceou, otázka č. 10 

 
Ano + uvažují o tom Ne 

Návštěva psychologa či 

psychiatra 
2 50 

[%] 4% 96% 

 

Vyrovnanost s onemocněním hodnotilo 24 (46%) pacientů jako úplně vyrovnaní 

a 28 (54%) jsou částečně vyrovnaní nebo nejsou vůbec vyrovnaní (tabulka č. 11). 

 

Tabulka č. 11: Dotazník pro pacienty s rosaceou, otázka č. 11 

 
Úplně vyrovnaní 

Částečně + vůbec 

nevyrovnaní 

Postoj k onemocnění 24 28 

[%] 46% 54% 

 

Dále byli dotazováni na to, odkud pacienti čerpají informace o svém onemocnění 

a zda by uvítali informační leták. Pacienti měli možnost zaškrtávat více možností. 

Všichni pacienti odpověděli, že informace dostali od lékaře a sestry a někteří z nich 

ještě čerpalo inforace z knih, časopisů, brožur internetu, či jiného nemocného. Skupina 

byla rozdělena na ty, kteří dostali informace jen od lékaře a sestry (29; 56%) a druhou 

skupinu tvořili pacienti, co si informace hledali ještě z jiných zdrojů (23; 44%), (tabulka 

č. 12). 
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Tabulka č. 12: Dotazník pro pacienty s rosaceou, otázka č. 12 

 
Lékař a sestra 

Lékař a sestra + jiné 

zdroje 

Získané informace 29 23 

[%] 56% 44% 

 

Poslední otázka byla na informační leták, zda by ho uvítali, či ne. 36 (69%) 

pacientů odpovědělo, že ano a 16 (31%) pacientů odpovědělo, že ne (tabulka č. 13). 

 

Tabulka č. 13: Dotazník pro pacienty s rosaceou, otázka č. 13 

 
Ano Ne 

Infoleták 36 16 

[%] 69% 31% 

 

2.4.2 Dotazník DLQI (respondenti s rosaceou) 

V dotazníku DLQI vyšlo průměrné skóre 3,71±3,90 body, z čehož plyne, že 

rosacea měla v posledním týdnu malý vliv na pacientův život. V literatuře jsme nenašly 

průměrné hodnoty v DLQI pro českou populaci pacientů s rosaceou. Ve studii Německé 

organizace pro rosaceu (Böhmová et al. 2014) byly výsledky průměrného skóre 

4,05±4,67 bodů. V souboru odpovídala zhruba polovina, 23 respondentů, že rosacea 

nemá vůbec žádný vliv na pacientův život a 29 respondentů připustilo, že  rosacea má 

malý a větší vliv na jejich život (obrázek č. 5). 

 

Obrázek č. 5: Celkové hodnocení DLQI v bodech 
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Vnitřní konzistence této metody v našem měření se zdá uspokojivá, 

(Cronbachovo α = 0,7727). 

Z výsledků průměrného počtu bodů a procenta z maximálního skóre (kdy čím 

vyšší počet bodů a procento, tím horší kvalita života) vyplývá, že rosacea nejvíce 

ovlivňovala kvalitu života v oblasti příznaků a pocitů, následně v oblasti práce a školy a 

v oblasti volného času a při denních činnostech. Oblast osobních vztahů a oblast léčby 

dle výsledků kvalitu života téměř neovlivňovala (tabulka č. 14) 

 

Tabulka č. 14: Průměrný počet bodů a průměrné % maximálního skóre v DLQI 

 

2.4.3 Dotazník životní spokojenosti – DŽS (respondenti s rosaceou) 

V dotazníku DŽS jsou hodnoty vyjádřeny ve staninech. Čím vyšší hodnota 

staninu, tím vyšší spokojenost se životem.  Průměrná hodnota celkového skóre činila 4 

staniny, což podle hodnocení znamená průměrnou spokojenost se životem. Skupina 52 

respondentů byla rozdělena na skupinu, kterým po vyhodnocení vycházely staniny 4,5,6 

a více (30 respondentů), znamenající průměrnou až velkou spokojenost se životem a 

skupinu respondentů, kterým vycházely staniny 1 až 3 (22 respondentů), znamenající 

podprůměrnou spokojenost až velkou nespokojenost se životem. Co se týče 

jednotlivých oblastí, oblast zdraví měla nejnižší průměrnou hodnotu 3 staniny, práce a 

zaměstnání 5 staninů, finanční situace 4 staniny, volný čas 4 staniny, manželství a 

partnerství 5 staninů, vztah k vlastním dětem 5 staninů, vlastní osoba 4 staniny, 

sexualita 5 staninů, přátelé, známí a příbuzní 5 staninů, bydlení 5 staninů. Na první 

pohled je zřejmé, že hodnoty jednotlivých oblastí se pohybují kolem průměru, jen oblast 

zdraví je hodnocena o něco níže (obrázek č. 6). 

 

 
Průměrný počet bodů/SD 

Průměrné % 

maximálního skóre/SD 

Příznaky a pocity 1,67 / 1,52 27,88 / 25,25 

Denní činnosti 0,58 / 0,97 9,67 / 15,98 

Volný čas 0,67 / 1,18 11,23 / 19,75 

Práce a škola 0,38 / 0,63 12,67 / 20,90 

Osobní vztahy 0,29 / 0,50 4,88 / 8,41 

Léčby 0,12 / 0,38 3,17 / 9,82 

Průměrné celkové skóre 3,71 / 3,90 12,31 / 13,01 
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Obrázek č. 6: Respondenti s rosaceou – DŽS
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2.4.4 Dotazník ECR (respondenti s rosaceou) 

V dotazníku ECR, Škála zkušeností s blízkými vztahy – Experiences in Close 

Relationships, u daných jedinců vyšly průměrné hodnoty vyhýbavosti 3,69; SD=0,85, 

což je hodnota nad průměrem (Průměrná hodnota vyhýbavosti je 3,14; SD=0,65) a 

průměrné hodnoty úzkostnosti vyšly 2,96; SD=0,93, což je hodnota pod průměrem. 

(Průměrná hodnota úzkostnosti je 3,68; SD=0,73) – průměrné hodnoty stanoveny podle 

pilotní studie viz citace Lečbych, Pospíšilíková 2012. Hodnoty úzkosti jsou nižší než 

v pilotní studii, což je pochopitelné, jelikož naši respondenti byli starší než respondenti 

v pilotní studii Lečbycha a Pospíšilíkové (tabulka č. 15). Z celkového počtu 52 

respondentů bylo 37 respondentů podle výsledků zařazeno do skupiny s vyhýbavostí 

vyšší než průměr a 15 do skupiny s vyhýbavostí nižší než průměr. Ve skupině 

s úzkostností vyšší než průměr bylo 9 respondentů a úzkostností nižší než průměr 43 

respondentů. V celkovém hodnocení tedy vyšlo, že z celkového počtu 52 respondentů 

mělo 13 respondentů vztahovou vazbu vyhodnocenou jako jistá vztahová vazba a 39 

jako nejistá vztahová vazba.  

 

Tabulka č. 15: Srovnání průměrných hodnot respondentů s rosaceou se studií Lečbych, 

Pospíšilíková (2012) 

 

2.4.5 Dotazník PBI (respondenti s rosaceou) 

Při hodnocení míry kontroly a péče, pomocí dotazníku PBI „Parental Bonding 

Instrument“, vyšla průměrná hodnota pro škálu péče matky 67 percentil, HS=28,6 a 

škálu kontroly matky 35, HS=11,6 percentil, pro škálu péče otce 65 percentil, HS=24,7 

a škálu kontroly otce 38 percentil, HS=10,3. Z celkového počtu 52 respondentů byl 

označen výchovný styl matky jako optimální u 28 respondentů, 23 respondentů označilo 

jiný než optimální (kontrolující byť s láskou, nelaskavá kontrola chybějící až slabá 

vazba) a 1 respondent nevyplnil údaje o matce z důvodu její nepřítomnosti v rodině 

(zemřela, nežila s nimi). Optimální výchovný styl s otcem označilo 26 respondentů, 24 

respondentů označilo jiný než optimální (kontrolující byť s láskou, nelaskavá kontrola 

 

Respondenti s rosaceou (n=52) 
Soubor Lečbych-

Pospíšilíková (n=108) 

Průměr SD Medián Průměr SD 

Vyhýbavost 3,69 0,85 4,00 3,14 0,65 

Úzkostnost 2,96 0,93 3,00 3,68 0,73 
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chybějící až slabá vazba) a 2 respondenti nevyplnili údaje o otci z důvodu jeho 

nepřítomnosti v rodině (zemřel, nežil s nimi). Zjištěné hodnoty byly porovnány dle 

českých cut off skórů, dle metodiky PBI - viz citace Čikošová 2011(tabula č. 16 a 17). 

  

Tabulka č. 16: PBI – respondenti s rosaceou  

  

Péče (průměr v 

percentilech 

Kontrola 

(průměr v 

percentilech) 

Optimální 

vazba (n) 

Jiná než 

optimální 

vazba (n) 

Nevyplněno 

(n) 

Matka 67   35 28  23  1  

Otec 65  38  26  24  2  

  

Tabulka č. 17: PBI -  Srovnání hrubých skórů péče a kontroly české populace 

(Čikošová, 2011, s. 22) a respondentů s rosaceou 

    n průměr SD 

Česká populace 

(Čikošová 2011) 

Otec - péče 264 21,1 7,0 

Otec - kontrola 264 12,6 5,9 

Matka - péče 269 25,1 6,3 

Matka - kontrola 269 14,7 6,0 

Respondenti s 

rosaceou 

Otec - péče 50 24,7 8,8 

Otec - kontrola 50 10,3 5,8 

Matka - péče 51 28,6 6,4 

Matka - kontrola 51 11,6 5,2 

 

Průměrný věk české populace je 44,9 let, průměrný věk respondentů s rosaceou 

je 54,3 roky. Průměr péče otce pacientů s rosaceou je je vyšší (24,7) než péče otce u 

souboru české populace (21,1). Průměr kontroly otce respondentů s rosaceou je nižší 

(10,3) než u souboru české populace (12,6). Průměr péče matky respondentů s rosaceou 

je vyšší (28,6) než u souboru české populace (25,1). Průměr kontroly matky u 

respondentů s rosaceou je nižší (11,6) než u souboru české populace (14,7), (tabulka č. 

15). 

2.4.6 Dotazník životní spokojenosti – DŽS (zdraví respondenti) 

V dotazníku DŽS u zdravých kontrolních respondentů, průměrná hodnota 

celkového skóre činila 4 staniny, což podle hodnocení znamená průměrnou spokojenost 

se životem. Skupina 43 respondentů tvořila skupinu 28, kterým po vyhodnocení 

vycházely staniny 4,5,6 a více znamenající průměrnou až velkou spokojenost se životem 

a 15 respondentům vycházely staniny 1 až 3, znamenající podprůměrnou spokojenost až 
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velkou nespokojenost se životem. Co se týče jednotlivých oblastí, oblast zdraví měla 

průměrnou hodnotu 4 staniny, práce a zaměstnání 5 staninů, finanční situace 4 staniny, 

volný čas 4 staniny, manželství a partnerství 4 staninů, vztah k vlastním dětem 5 

staninů, vlastní osoba 4 staniny, sexualita 5 staninů, přátelé, známí a příbuzní 4 staninů, 

bydlení 5 staninů. Na první pohled je zřejmé, že hodnoty jednotlivých oblastí se 

pohybují kolem průměru (obrázek č. 7). 

 

Obrázek č. 7: Zdraví respondenti - DŽS 

 

2.4.7 Dotazník ECR (zdraví respondenti) 

V dotazníku ECR, Stupnice zkušeností s blízkými vztahy – Experiences in 

Close Relationships, u zdravých kontrolních jedinců vyšly průměrné hodnoty 

vyhýbavosti 3,87, což je hodnota nad průměrem. (Průměrná hodnota vyhýbavosti je 

3,14) a průměrné hodnoty úzkostnosti vyšly 3,26, což je hodnota pod průměrem. 

(Průměrná hodnota úzkostnosti je 3,68) – průměrné hodnoty stanoveny podle pilotní 

studie viz citace Lečbych, Pospíšilíková 2012. Hodnoty úzkosti jsou nižší než v pilotní 

studii, což je pochopitelné, jelikož naši respondenti byli starší než respondenti v pilotní 

studii Lečbycha a Pospíšilíkové (tabulka č. 18). Z celkového počtu 43 respondentů bylo 

37 respondentů podle výsledků zařazeno do skupiny s vyhýbavostí vyšší než průměr  a 

6 do skupiny s vyhýbavostí nižší než průměr. Ve skupině s vyšší než průměrnou 
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úzkostností bylo 14 respondentů a s nižší než průměrnou úzkostností 29 respondentů. 

V celkovém hodnocení tedy vyšlo, že z celkového počtu 43 respondentů mělo 5 

respondentů vztahovou vazbu vyhodnocenou jako jistá vztahová vazba a 38 jako nejistá 

vztahová vazba. Pro další výzkum, při dělení vazby, by tedy bylo vhodnější pracovat 

s hodnotami mediánu.  

 

Tabulka č. 18: Srovnání průměrných hodnot zdravých respondentů se studií Lečbych, 

Pospíšilíková (2012) 

2.4.8 Dotazník PBI (zdraví respondenti) 

Při hodnocení škály kontroly a péče, pomocí dotazníku PBI „Parental Bonding 

Instrument“, vyšla u zdravých kontrolních respondentů průměrná hodnota pro péči 

matky 63 percentil, HS=27,6 a kontrolu matky 50 percentil, HS=15,3, pro péči otce 59 

percentil, HS=22,9 a kontrolu otce 36 percentil, HS=10,4. Z celkového počtu 43 

respondentů mělo 22 respondentů s matkou optimální vazbu a 21 respondentů jinou než 

optimální (kontrolující byť s láskou, nelaskavá kontrola, chybějící až slabá vazba). 

Optimální výchovný styl otce, hodnocený na škále péče a kontroly, mělo 22 

respondentů a jinou než optimální mělo 20 respondentů a 1 respondent nevyplnil údaje 

o otci z důvodu jeho nepřítomnosti v rodině (zemřel, nežil s nimi). Zjištěné hodnoty 

byly porovnány dle českých cut off skórů, dle metodiky PBI viz citace Čikošová 2011. 

(tabulka č. 19 a 20) 

 

Tabulka č. 19: PBI – zdraví respondenti 

  

Péče (průměr v 

percentilech 

Kontrola 

(průměr v 

percentilech) 

Optimální 

vazba (n) 

Jiná 

optimální 

vazba (n) 

Nevyplněn

o (n) 

Matka 63  50 22 21 0 

Otec 59 36 22  20 1  

 

 

 

 

Zdraví respondenti (n=43) 
Soubor Lečbych-

Pospíšilíková (n=108) 

Průměr SD Medián Průměr SD 

Vyhýbavost 3,91 0,92 3,72 3,14 0,65 

Úzkostnost 3,30 1,07 3,22 3,68 0,73 
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Tabulka č. 20: PBI -  Srovnání hrubých skórů péče a kontroly české populace 

(Čikošová, 2011, s. 22) a zdravých respondentů 

    n průměr SD 

Česká populace 

(Čikošová 2011) 

Otec - péče 264 21,1 7,0 

Otec - kontrola 264 12,6 5,9 

Matka - péče 269 25,1 6,3 

Matka - kontrola 269 14,7 6,0 

Zdraví 

respondenti 

Otec - péče 42 22,9 8,4 

Otec - kontrola 42 10,4 6,0 

Matka - péče 43 27,6 7,6 

Matka - kontrola 43 15,3 7,5 

 

Průměrný věk české populace je 44,9 let, průměrný věk zdravých respondentů je 

53,9 let. Průměr péče otce zdravých respondentů je vyšší (22,9) než péče otce u souboru 

české populace (21,1). Průměr kontroly otce zdravých respondentů je nižší (10,4) než u 

souboru české populace (12,6). Průměr péče matky zdravých respondentů je vyšší 

(27,6) než u souboru české populace (25,1). Průměr kontroly matky u zdravých 

respondentů je vyšší (15,3) než u souboru české populace (14,7), (tabulka č 19). 

2.5 Statistické zpracování dat a hypotéz 

Všechny statistické analýzy byly provedeny RNDr. Věrou Lánskou, CSc, za 

použití programu JMP 10.0, SAS Institute Inc.. Síla vztahu mezi dvěma spojitými 

veličinami byla měřena pomocí Spearmanova korelačního koeficientu. Shoda dvou 

distribučních funkcí byla testována pomocí Wilcoxonova dvouvýběrového testu. V 

případě více skupin byl použit Kruskal – Wallisovův test. Míra souvislosti dvou 

diskrétních veličin byla testována pomocí chí – kvadrát testu. Koeficient Cronbachovo α 

byl použit pro vyjádření vnitřní konsistence dané skupiny otázek dotazníku. Lineární 

regrese byla použita k modelování významného vztahu spojitých veličin. 

 

 

 

 

 

 



Bakalářská práce  Kvalita života pacientů s rosaceou 

60 

2.5.1 Interpretace hypotéz 

H1 Předpokládáme, že větší závažnost rosacey bude korelovat s horší 

kvalitou života a životní spokojeností a s vyšší attachmentovou úzkostností a 

vyhýbavostí a s vyšším skórem péče a kontroly matky a otce. 

V našem souboru není horší kvality života měřená dotazníkem DLQI není 

ovlivněna rosaceou, protože respondenti s lehčím typem rosacey (3,37 bodů) udávají 

téměř shodnou kvalitu života jako skupina se závažnějším typem (4,00 bodů). Životní 

spokojenost, měřená DŽS, není ovlivněna rosaceou, protože respondenti s lehčím typem 

rosacey (4,13 staninů) udávají téměř shodnou životní spokojenost jako skupina se 

závažnějším typem (3,88 staninů). Jako významná hodnota v  tomto dotazníku se 

potvrdila souvislost s oblastí práce a zaměstnání (p = 0,0126), hodnocená 

Wilkcoxonovým dvouvýběrovým testem, kdy pacienti se závažnějším typem rosacey 

hodnotili tuto oblast hůře (4,33 staniny), než pacienti s lehčím typem (5,74 staninů), 

(tabulka č. 21). Jako významná se potvrdila závislost na výchovném stylu otce (p = 

0,0461), (tabulka 22) hodnocená chí-kvadrát testem, kdy pacienti s lehčím typem 

rosacey častěji hodnotili výchovný styl otce jako optimální (61,54 % pacientů), zatímco 

pacienti se závažnějším typem rosacey popsali, na základě kombinace škál péče a 

kontroly, jiný než optimální výchovný styl (66,67 %). 

 

Tabulka č. 21: Statisticky významný rozdíl mezi oblastí práce a zaměstnání v DŽS a 

typem rosacey (p = 0,0126) 

 

Tabulka č. 22: Statisticky významný vliv typu rosacey na výchovný styl otce (p = 

0,0461) 

  n průměr SD 

Lehčí typ 23 5,74 1,79 

Závažnější typ 27 4,33 1,84 

n Lehčí typ Závažnější typ  

 %    

Optimální 
16 10 26 

61,54 38,46  

Jiné 
8 16 24 

33,33 66,67  

 24 26 50 
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Hypotézu alternativní lze přijmout jen částečně, protože nebyla nalezená žádná 

souvislost mezi výší závažnosti rosacey a celkovým hodnocením kvality života v DLQI, 

celkovou životní spokojeností v DŽS, ale potvrdila se korelace u závažnějšího typu 

rosacey v položce práce a zaměstnání.  Nebyla nalezena žádná souvislost mezi vyšší 

attachmentovou úzkostností a vyhýbavostí a s vyšším skóre péče a kontroly matky a 

otce.  

H2 Předpokládáme, že mužské pohlaví bude korelovat s horší kvalitou 

života a životní spokojeností, s vyšší attachmentovou úzkostností a vyhýbavostí a s 

vyšším skórem péče a kontroly matky a otce. 

V našem souboru respondentů rosacea u mužů nemá statisticky významný vliv 

na kvalitu života a životní spokojenost respondenta, na attachmentovou úzkostnost a 

vyhýbavost měřenou ECR. V PBI, průměrný skór kontroly matky (13,27), (tabulka č. 

23) a otce (12,18), (tabulka č. 24), hodnocený Wilkcoxonovým dvouvýběrovým testem, 

je u mužů vyšší než u žen, (p = 0,0484; p = 0,0457). Další významná korelace byla 

nalezena s výchovným stylem matky (tabulka č. 25) a otce (tabulka č. 26), (p = 0,0039; 

p = 0,0498), hodnocená chí-kvadrát testem, kdy u mužů byl optimální výchovný styl 

matky (31,82 %) a otce (36,36 %) méně častý, než u žen.  

 

Tabulka č. 23: Statisticky významný rozdíl mezi PBI matka kontrola HS a pohlaví (p = 

0,0484) 

  n průměr SD 

Muži 22 13,27 5,39 

Ženy 29 10,31 4,70 

 

Tabulka č. 24: Statisticky významný rozdíl mezi PBI otec kontrola HS a pohlavím (p = 

0,0457) 

  n průměr SD 

Muži 22 12,18 6,62 

Ženy 28 8,86 4,62 
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Tabulka č. 25: Statisticky významný vliv PBI výchovného stylu matky na pohlaví (p = 

0,0039) 

n Optimální Jiné 
 

% 
   

Muži 
7 15 22 

31,82 68,18 
 

Ženy 
21 8 29 

72,41 27,59 
 

 
28 23 51 

 

Tabulka č. 26: Statisticky významný vliv PBI výchovného stylu otce na pohlaví (p = 

0,0498) 

n Optimální Jiné 
 

% 
   

Muži 
8 14 22 

36,36 63,64 
 

Ženy 
18 10 28 

64,29 35,71 
 

 
26 24 50 

 

Hypotézu alternativní lze přijmout jen částečně, protože se nám potvrdila pouze 

korelace mužského pohlaví s vyšší kontrolou matky a otce a jiným než optimální 

výchovným stylem matky a otce. 

 

H3 Předpokládáme, že stres před prvním výsevem bude korelovat s horší 

kvalitou života a životní spokojeností a s vyšší attachmentovou úzkostností a 

vyhýbavostí a s vyšším skórem péče a kontroly matky a otce. 

Stres před prvním výsevem rosacey uvedlo 14 respondentů. Závislost celkového 

hodnocení kvality života měřená DLQI (5,21 bodů) nesouvisí s vnímaným stresem před 

propuknutím onemocnění. Stres před prvním výsevem rosacey nekoreluje s celkovým 

hodnocením spokojenosti se životem, měřeným DŽS (4,36 staninů). Jako významná 

hodnota v  tomto dotazníku se potvrdila korelace s oblastí sexuality (p = 0,0424), 

hodnocená Kruskal - Wallisovým testem. Pacienti, kteří uvedli stres před prvním 

výsevem rosacey (5,00 staninů), byli spokojení téměř stejně, jako ti, co stres neuvedli 

(5,55 staninů). Pacienti, kteří se nedovedli rozhodnout, zda měli stres před prvním 

výsevem rosacey, byli v oblasti sexuality spokojeni nejméně (3,78 staninů), (tabulka č. 



Bakalářská práce  Kvalita života pacientů s rosaceou 

63 

27). Nepotvrdila se korelace s vyšší attachmentovou úzkostností a vyhýbavostí měřenou 

ECR a není souvislost s vyšším skórem péče a kontroly matky a otce měřenou PBI.  

Tabulka č. 27: Statisticky významný rozdíl mezi oblastí sexuality a stresem před prvním 

výsevem rosacey (p = 0,0424) 

  n průměr SD 

Ano 14 5,00 2,08 

Ne 20 5,55 1,90 

Nevím 18 3,78 2,18 

 

Hypotézu alternativní, pro naši skupinu respondentů, můžeme přijmout jen pro 

korelaci v oblasti sexuality. Ostatní položky nebyly statisticky významné. Prokazujeme 

tedy hypotézu nulovou, pro ostatní položky se hypotéza neprokázala. 

 

H4 U klinické populace pacientů bude vyšší sociální opora (rodinný stav) 

spojená s lepší kvalitou života a životní spokojeností a s nižší attachmentovou 

úzkostností a vyhýbavostí a vyšším skórem péče a nižším skórem kontroly matky a 

otce. 

Vyšší sociální opora u pacientů s rosaceou (pacienti žijící s partnerem) nemá 

statisticky významný vliv na kvalitu života měřenou DLQI, ani neovlivňuje celkovou 

spokojenost se životem měřený DŽS. Vyšší skóre péče je patrné pouze u matky, není 

však statisticky významné. Jako významná hodnota, hodnocená Wilkcoxonovým 

dvouvýběrovým testem, se potvrdila korelace mezi pacienty žijícími s partnerem a 

vyšším skórem kontroly matky (p = 0,0462), (tabulka č. 28), nic ale nevypovídá o vyšší 

sociální opoře. Významná korelace, měřená Chí-kvadrát testem, byla s PBI vazbou 

k otci. U pacientů, kteří žijí s partnerem, se optimální styl výchovy vyskytoval častěji, 

než u těch, co jsou sami. (tabulka č. 29) 

Tabulka č. 28: Statisticky významný rozdíl mezi PBI matka kontrola HS a sociální 

oporou (p = 0,0462) 

  n průměr SD 

S partnerem 38 12,47 5,03 

Sám/a 13 9,00 4,86 

  



Bakalářská práce  Kvalita života pacientů s rosaceou 

64 

Tabulka č. 29: Statisticky významný vliv PBI výchovného stylu otce na sociální oporu 

(p = 0,0327) 

n Chybějící x 

slabá 

Nelaskavá 

kontrola 

Kontrolující s 

láskou 

Optimální  

% 

S 

partnere

m 

4 8 8 17 37 

10,81 21,62 21,62 45,95  

Sám/a 3 0 1 9 13 

23,08 0 7,69 69,23  

 7 8 9 26 50 

 

Hypotézu alternativní, pro naši skupinu respondentů, nelze zcela přijmout, 

protože hodnoty nejsou statisticky významné. Můžeme přijmout pouze korelaci mezi 

vyšší sociální oporou a optimálním výchovným stylem.  Prokazujeme tedy hypotézu 

nulovou, pro ostatní položky se hypotéza neprokázala. 

 

H5 Klinická populace se bude výrazně lišit od zdravé v životní spokojenosti, 

attachmentové úzkostností a vyhýbavostí a ve výši skóre péče a kontroly matky a 

otce. 

Klinická populace se od zdravé v celkové spokojenosti se životem v DŽS neliší. 

Pouze oblast zdraví (p = 0,0002), hodnocená Wilkcoxonovým dvouvýběrovým testem,  

hodnotí klinická populace (3,15 staninů) hůře než zdravá (4,26 staninů), (tabulka č. 30). 

Skór kontroly matky u zdravé populace, hodnocený Wilkcoxonovým dvouvýběrovým 

testem (p = 0,0215) byl vyšší (15,30) než u klinické (11,59). (tabulka č. 31) Ostatní 

hodnoty nebyly označeny jako statisticky významné. 

 

Tabulka č. 30: Statisticky významný rozdíl v oblasti zdraví - DŽS u zdravých / 

nemocných (p = 0,0002) 

  n průměr SD 

Klinická populace 52 3,15 1,51 

Zdravá populace 43 4,26 1,48 

 

Tabulka č. 31: Statisticky významný rozdíl v PBI matka kontrola HS u zdravých / 

nemocných (p = 0,0215) 

  n průměr SD 

Klinická populace 51 11,59 5,17 

Zdravá populace 43 15,30 7,49 
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Hypotézu alternativní lze přijmout jen částečně pro skór kontroly matky, kde je 

patrný statisticky významný rozdíl mezi zdravou a klinickou populací. Pro ostatní 

oblasti se hypotéza neprokázala. 

 

H6  Demografické faktory korelují s DŽS, ECR, PBI u zdravé populace. 

Následující demografické faktory, korelují s DŽS, ECR, PBI. V dotazníku DŽS 

se ukázal významný vztah mezi věkem respondenta a oblastí sexuality (p = 0,179), 

měřený Spearmanovým korelačním koeficientem, kdy s rostoucím věkem respondenta 

je tato oblast hodnocena lépe (obrázek č. 8). Významný se také ukázal vztah mezi 

počtem let vzdělání a oblastí zdraví (p = 0,0057) a oblastí finanční situace (p = 0,0241), 

kdy se stoupajícím počtem let vzdělání hodnotili respondenti tyto oblasti lépe (obrázek 

č. 9 a č. 10). Významná statistická závislost, hodnocená Wilkcoxonovým 

dvouvýběrovým testem, je zřetelná mezi věkem a attachmentovou vyhýbavostí (p = 

0,0090). Ukázalo se, že s rostoucím věkem pacientů stoupá skór vyhýbavosti (tabulka č. 

32). Další, statisticky významná hodnota se objevuje u věku se vztahem k otci (p = 

0,0121), kdy optimální vztah k otci udávali respondenti nižšího věku (tabulka č. 33). 

Významná hodnota je i výsledek korelace počtu let vzdělání s attachmentovou 

vyhýbavostí (p
 
= 0,0376), je patrná vyšší vyhýbavost u respondentů s nižším počtem let 

vzdělání (tabulka č. 34). Statisticky významná souvislost, rodinného stavu 

s attachmentovou úzkostností, hodnocená Kruskal-Wallisovým testem, (p = 0,0355), 

kde je patrná vyšší úzkostnost u svobodných respondentů (tabulka č. 35). Tuto korelaci 

ovšem nelze interpretovat pro malý počet respondentů. Ostatní korelované položky 

z demografických faktorů nejsou statisticky významné. 

 

Obrázek č. 8: Graf lineární regrese – Vztah mezi oblastí sexuality v DŽS a věkem 

respondenta – SEX = 0,78 + 0,08*věk 
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Obrázek č. 9: Graf lineární regrese – Vztah mezi oblastí zdraví v DŽS a počtem let 

vzdělání respondenta – ZDR = -0,05 + 0,36*počet let 

 

 

Obrázek č. 10: Graf lineární regrese – Vztah mezi oblastí finanční situace v DŽS a 

počtem let vzdělání respondenta – FIN = 1,59 + 0,22*počet let 

 

Tabulka č. 32: Statisticky významný rozdíl mezi věkem respondenta a attachmentovou 

vyhýbavostí (p = 0,0090) 

  n průměr SD 

Nad průměrem 37 55,76 11,38 

Pod průměrem 6 42,67 7,03 
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Tabulka č. 33: Statisticky významný rozdíl mezi věkem a vztahem k otci v PBI (p = 

0,0121) 

  n průměr SD 

Optimální 22 50,23 11,30 

Ostatní 20 58,90 10,25 

 

Tabulka č. 34: Statisticky významný rozdíl mezi počtem let vzdělání a attachmentovou 

vyhýbavostí (p = 0,0376) 

  n průměr SD 

Nad průměr 37 11,76 1,69 

Pod průměr 6 13,33 2,07 

 

Tabulka č. 35: Statisticky významný rozdíl mezi ECR úzkostí HS a rodinným stavem (p 

= 0,0355) 

  n průměr SD 

Svobodný 6 73,00 19,57 

Ženatý 31 59,39 18,79 

Rozvedený 5 42,40 8,08 

Vdovec 1 70,00 - 

 

Hypotézu alternativní lze přijmout částečně u výše zmíněných položek. 

 

H7 Lepší kvalita života měřená dotazníkem DLQI bude souviset s nižší 

attachmetnovou úzkostí a vyhýbavostí měřenou dotazníkem ECR a s nižší škálou 

kontroly a s vyšší škálou péče matky a otce.  

Statistický významný vztah je mezi vyhýbavostí ECR a celkovým hodnocením 

kvality života z dotazníku DLQI (r = 0,3097; p = 0,0255), měřeným Spearmanovým 

korelačním koeficientem. Tzn. s rostoucí attachmentovou vyhýbavostí respondenta se 

zhoršuje kvalita života. Tuto statistickou významnost potvrdil i Wilkcoxonův 

dvouvýběrový test (p = 0,0435), (tabulka č. 36, obrázek č. 11). Významný vztah je mezi 

vyhýbavostí a oblastí volného času (r = 0,3021; p = 0,0295), (obrázek č. 12) a oblastí 

léčby (r = 0,2871; p= 0,0391), (obrázek č. 13), tzn., že s rostoucí attachmentovou 

vyhýbavostí respondenta se zhoršuje kvalita života v těchto oblastech. Dále byl 

významný vztah mezi úzkostností ECR a oblastí příznaků a pocitů (r = 0,2792; p = 

0,0450), (obrázek č. 14) tzn., že s rostoucí úzkostností se též kvalita života v této oblasti 

zhoršuje. V ostatních případech nebyla nalezena statistická významnost. 
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Tabulka č. 36: Statisticky významný rozdíl ECR vyhýbavostí HS a hodnocením kvality 

života v DLQI (p = 0,0435) 

  n průměr SD 

Vůbec žádný vliv 23 61,30 11,71 

Malý a větší vliv 29 69,10 15,81 
 

 

Obrázek č. 11: Graf lineární regrese – Vztah mezi hodnocením kvality života a 

attachmentovou vyhýbavostí – hodnocení = 0,47 + 0,02*ECR vyhýbavost HS 

 

Obrázek č. 12: Graf lineární regrese – Vztah mezi oblastí volného času v DLQI a 

attachmentovou vyhýbavostí – čas = -19,08 + 0,46*ECR vyhýbavost HS 
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Obrázek č. 13: Graf lineární regrese – Vztah mezi oblastí léčby v DLQI a 

attachmentovou vyhýbavostí – léčba = -10,42 + 0,21*ECR vyhýbavost HS 

 
 

Obrázek č. 14: Graf lineární regrese – Vztah mezi oblastí příznaků a pocitů v DLQI a 

attachmentovou úzkostností – pocity = 9,31 + 6,36*ECR úzkostnost skór 

 

Hypotézu alternativní lze, pro výše zmíněné položky, přijmout částečně. 
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H8 Lepší spokojenost se životem měřená dotazníkem DŽS bude souviset s 

nižší attachmentovou úzkostí a vyhýbavostí měřenou dotazníkem ECR a s nižší 

škálou kontroly a s vyšší škálou péče matky a otce. 

Není statisticky významný vliv mezi DŽS a attachmentovou úzkostí a 

vyhýbavostí měřenou dotazníkem ECR.  Jako významný se jeví vztah mezi hrubým 

skórem kontroly matky v PBI a oblastí práce a zaměstnání v DŽS (r = -0,3868; p = 

0,0060), (obrázek č. 15), mezi oblastí volného času (r = -0,3451; p = 0,0131), (obrázek 

č. 16) a oblastí vztahu k vlastním dětem (r = -0,3568; p = 0,0204), (obrázek č. 17). Tzn., 

že s rostoucí kontrolou matky jsou respondenti méně spokojeni ve výše uvedených 

oblastech. Ostatní položky nebyly nalezeny jako statisticky významné. 

 

Obrázek č. 15: Graf lineární regrese – Vztah mezi oblastí práce a zaměstnání v DŽS a 

hrubým skórem kontroly matky v PBI – PAZ = 6,43 – 0,13*PBI matka kontrola HS 
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Obrázek č. 16: Graf lineární regrese – Vztah mezi oblastí volného času v DŽS a hrubým 

skórem kontroly matky v PBI – VLC = 5,67 – 0,11*PBI matka kontrola HS 

 

Obrázek č. 17: Graf lineární regrese – Vztah mezi oblastí vztahu k vlastním dětem 

v DŽS a hrubým skórem kontroly matky v PBI – DET = 6,88 – 0,18*PBI matka 

kontrola HS 

 
 
 
 

Hypotézu alternativní lze, pro výše zmíněné položky, přijmout částečně. 
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2.6 Diskuse 

Na základě zkušeností z praxe a dostupné literatury byly stanoveny hypotézy. 

Oba soubory byly vypárovány podle pohlaví, věku a vzdělání, aby byla zajištěna co 

největší podobnost obou skupin respondentů.  

Průměrné skóre DLQI v našem vzorku respondentů s rosaceou dosahovalo 3,71 

± 3,90 bodů, což znamená mírný vliv na kvalitu života. K podobným výsledkům 

dospěly i studie Böhmové et al. (2014) a Aksoye et al. (2010). Proto bylo naše šetření 

zaměřeno na vztah jiných proměnných, které mohou kvalitu života výrazně ovlivňovat. 

Tato studie prokázala větší postižení kvality života u mužů než u žen. Tento fakt 

se v našem vzorku respondentů neprokázal, stejně tak ve studii Aksoye et al. (2010). 

Dle studií Gupty et al. (2005) a Su a Drummonda (2012) jsme předpokládali, že 

stres před prvním výsevem a psychické faktory budou ovlivňovat kvalitu života, ale 

protože tento fakt uvedlo jen 14 respondentů, celkové hodnocení kvality života to 

neovlivnilo. 

Předpokládali jsme, že závažnější typ rosacey bude ovlivňovat úzkostnost a 

vyhýbavost. Ve studii Barbosy et al. (2001) udávali pacienti s kopřivkou vyšší 

úzkostnost. V našem vzorku respondentů však úzkostnost vycházela jako nižší, než byl 

průměr pro českou populaci, stanovený ve studii Lečbycha a Pospíšilíkové (2012), ale 

na českých studentech ve věku 20 až 28 let. Nepředpokládalo se však, že se budou lišit 

obě skupiny ve výši skórů vyhýbavosti a úzkostnosti, ale že budou nalezeny vztahy 

mezi vyhýbavostí a úkostností a kvalitou života. Významné korelace se potvrdily 

zejména mezi attachmentovou vyhýbavostí a parametry nemoci, také mezi aspekty 

kvality života. Tzn., že pacienti s rosaceou s vyšší vyhýbavostí (fearful avoidant a 

dissmissing avoidant styl citové vazby) mohou hůře prožívat kvalitu života. 

Ve studii Rabunga et al. (2004) zaznamenali větší výskyt nejistého attachmentu 

u pacientů s atopickou dermatitidou, oproti kontrolní skupině zdravých. V našem šetření 

se ve větším zastoupení objevoval nejistý attachment u obou skupin. Ukázalo se, že 

s rostoucí attachmentovou vyhýbavostí a úzkostností se zhoršoval i skór kvality života v 

DLQI. Klinická populace se od zdravé v celkové spokojenosti se životem v celkovém 

skóru DŽS nelišila, ale rozdíl byl nalezen ve škále zdraví, v neprospěch klinické 

populace. 
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Dotazník PBI řešil péči a kontrolu matky a otce. Obě naše skupiny měly hodnoty 

průměrných hrubých skórů téměř shodné. Významnější však bylo, že muži s rosaceou 

hodnotili matku i otce jako více kontrolující a s rostoucí kontrolou matky klesala i 

spokojenost v oblasti práce a zaměstnání, volného času a vztahů k vlastním dětem. 

Výsledky celkových skórů DLQI u pacientů s rosaceou vyšly téměř shodně, jako 

v zahraničních studiích. Proto jsme se zaměřili na vnitřní vztahy mezi jednotlivými 

oblastmi. Každá otázka byla statisticky porovnána s jednotlivými položkami všech 

užitých měřících metod DLQI, DŽS, ECR a PBI. Přesto, že šetření proběhlo na velmi 

malém vzorku respondentů, jasně se prokázaly souvislosti mezi DLQI a Dotazníkem 

pro pacienty s rosaceou. Proměnné typ rosacey, stres před prvním výsevem 

onemocnění, psychické faktory, omezení v denních aktivitách, kombinovaná léčba a 

nevyrovnanost s onemocněním výrazně korelovaly se všemi šesti položkami DLQI. 

V každé položce udávali respondenti horší kvalitu života. Prokázalo se, že načerpané 

informace od lékaře a sestry, pozitivně ovlivnilo hodnocení kvality života v některých 

oblastech DLQI. V dotazníku DŽS významně souvisela proměnná věk respondentů, 

tzn., že s přibývajícím věkem se respondenti cítili spokojenější a s vyšším vzděláním 

zase naopak. Proměnné psychické problémy, stres před prvním výsevem rosacey 

korelovaly s horší celkovou spokojeností se životem v DŽS. Podobné výsledky byly 

zaznamenány i v korelaci dotazníku ECR: četnost exacerbací projevů, nízká nebo žádná 

vyrovnanost s rosaceou a omezení v aktivitách, mělo významný vliv na attachmentovou 

vyhýbavost. Ve vztazích mezi výchovnými styly rodičů v PBI a Dotazníkem pro 

pacienty s rosaceou byl označován optimální výchovný styl častěji u žen a respondentů 

žijících s partnerem a převládal u pacientů s lehčím typem rosacey. Při porovnávání 

skupiny nemocných a kontrolní skupiny jsme neočekávali zásadní rozdíl v hrubých 

skórech metod, ale potvrdily se rozdíly ve vztazích mezi proměnnými a kvalitou života. 

Zdraví respondenti s přibývajícím věkem hodnotí lépe oblast sexuality a respondenti 

s vyšším vzděláním hodnotí lépe oblast zdraví a finanční situace. Zdraví i nemocní 

hodnotí nejčastěji výchovný styl k otci jako optimální. (viz příloha č. 10: Vědecké 

otázky)  

 Jasně se tedy prokázaly souvislosti mezi Dotazníkem pro pacienty s rosaceou, 

který jsem vytvořila a DLQI. Proto bych si dovolila doporučit tyto nástroje používat i 

v běžné dermatologické praxi, jako vodítko k plánování terapie s ohledem i na 

psychosomatickou stránku pacienta, která bývá často lékaři opomíjena. 
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Závěrem diskuze lze říci, že v našem šetření se našlo spoustu zajímavých vztahů 

mezi kvalitou života a životní spokojeností. Tyto vztahy by mohly vysvětlit to, co může 

predikovat kvalitu života pacientů s rosaceou celkově. Mohou to být nejen stránky 

nemoci jako takové, ale i citová vazba a výchovný styl rodičů u našich pacientů. Tato 

studie má však své limity. Vzhledem k tomu, že náš vzorek čítal jen velmi malé 

množství respondentů, nemůžeme jeho výsledky brát za celoplošně platné. Co však 

můžeme říct, že mnou vytvořený Dotazník pro pacienty s rosaceou a dotazník DLQI by 

byl velkým přínosem pro vedení terapie a lze je doporučit k využívání 

v dermatologických ambulancích i odděleních. 
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ZÁVĚR 

Tématem mé práce byla kvalita života pacientů s rosaceou. Rosacea je chronické 

onemocnění, které zasahuje obličej a často se stává příčinou estetických handicapů a 

psychických stresů. Díky mé letité praxi na kožní ambulanci stále více zjišťuji, že 

dermatologické choroby ovlivňují nejen kosmetický vzhled a psychické rozpoložení 

pacienta, ale ruku v ruce s tím jde i ovlivnění kvality života. Proto jsem se rozhodla 

zmapovat obtíže pacientů a zjistit, do jaké míry jim toto onemocnění zhoršuje kvalitu 

života. Moje práce by měla pomoci zamyslet se nad psychosomatickými obtížemi při 

volbě terapie, a jak může citová vazba a bonding ovlivnit vyrovnání se s chronickou 

nemocí. V tomto šetření bylo použito několik dotazníků. Mnou vytvořený Dotazník pro 

pacienty s rosaceou měl za úkol zmapovat obtíže pacientů, ke zjištění kvality života byl 

použit Dermatologický index kvality života DLQI. Dále dotazník pro zhodnocení 

attachmentové úzkostnosti a vyhýbavosti ECR a dotazník ke zhodnocení výchovného 

stylu rodičů PBI. Dotazníky DŽS, ECR a PBI byly pro srovnání rozdávány i zdravé 

populaci. Při porovnávání skupin nemocných a zdravých respondentů bychom mohli 

očekávat horší spokojenost se životem, vyšší vyhýbavost a úzkostnost a větší kontrolu a 

péči rodičů.  Bylo však zajímavé zjištění, že se obě skupiny mezi sebou výrazně nelišily. 

Ač nebyly všechny hypotézy zcela prokázány, našla se spousta zajímavých souvislostí 

mezi jednotlivými oblastmi dotazníku DLQI a Dotazníkem pro pacienty s rosaceou. 

Domnívám se, že jejich využívání by bylo přínosem pro lékaře i sestry všech 

dermatologických ambulancí i oddělení. Díky nim si budeme schopni vytvořit náhled na 

to, do jaké míry onemocnění v současné době ovlivňuje pacienta a případně zvážit 

spolupráci s jinými odborníky v oblasti psychoterapie. Ti by pak mohli podpořit 

zlepšení psychické nepohody a zvýšit kvalitu života pacientů. 
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Příloha č. 3:  

Jmenuji se Lenka Sehnalová, jsem studentkou na 2. lékařské fakultě University Karlovy 

v Praze a studuji obor všeobecná sestra. Tématem mé bakalářské práce je „Kvalita života 

pacientů s rosaceou“. Mými cíli je zhodnotit informovanost o onemocnění rosaceou, 

zhodnotit kvalitu života v oblasti osobní, profesní a společenské a zvážit možnosti pro její 

zlepšení. Tímto bych Vás chtěla požádat o vyplnění dotazníku, abych mohla naplnit výše 

uvedené cíle. Dotazníky jsou anonymní, poslouží pouze ke zpracování mé práce. 

Děkuji Vám za ochotu, spolupráci a Váš čas. 

                                                                                              Lenka Sehnalová 

 

 

DOTAZNÍK PRO TRPÍCÍ ROSACEOU  

 

Jaké je vaše pohlaví? 

a) Mužské 

b) Ženské 

 

Kolik je vám let?    …… 

 

1. V kolika letech vám byla diagnostikována rosacea?     …… 

 

2. Jak často dochází k akutnímu zhoršení vašeho onemocnění? 

a) … krát měsíčně 

b) … krát ročně 

 

 

3. Jakou část vašeho obličeje rosacea postihuje? 

(Můžete zaškrtnout i více možností) 

a) Čelo 

b) Tváře a nos 

c) Brada 

d) Oči 

e) Celý obličej 

 

4. Uveďte, jaké příznaky se u vás v souvislosti s rosaceou objevují? 

(Můžete zaškrtnout i více možností) 

a) Zvýrazněné žilky v obličeji 

b) Návaly krve do obličeje 

c) Suchá, napnutá nebo svědivá pokožka v obličeji 

d) Pocit pálení nebo štípání v obličeji 

e) Hrbolky nebo vřídky na obličeji 

f) Zarudnutí nebo zbytnění pokožky na tvářích, nose, bradě nebo čele 

g) Vodnaté, krví podlité nebo podrážděné oči, nebo oteklá víčka 

 

Prosím nevyplňovat! 

Podtyp rosacey: 1. Erytematoteleangiektatická rosacea   ⧠ 

                          2. Papulopustulózní rosacea                   ⧠ 

                          3. Fymatózní rosacea                              ⧠ 
                          4. Oční rosacea                                       ⧠  
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5. Zažil/a jste před prvním výsevem rosacey závažný nebo významný stres? 

(např. závažná životní situace, rozvod, úmrtí, odchod dítěte z domova, neshody 

v rodině, v zaměstnání…) 

a) Ano 

b) Ne 

c) Nevím 

 

6. Jaké faktory zhoršují vaše onemocnění? 

(Můžete zaškrtnout i více možností) 

a) Psychické vlivy (stres, strach, zlost, vyčerpání, nevyrovnání se s chorobou…) 

b) Sezonní vlivy 

c) Životospráva (alkohol, káva, kouření, kořeněná jídla…) 

d) Fyzikální vlivy (sluneční záření, horko, mráz…) 

e) Jiné, uveďte jaké… 

 

7. Jaký druh léčby užíváte? 

(Můžete zaškrtnout i více možností) 

a) Lokální – masti, krémy, roztoky… 

               (magistraliter-dělané masti =Pasta mollisima s CaCO3, 

Metronidazolum v krému, lokální ATB v roztoku=Erytromycinum) 

b) Celková léčba – ATB (Doxycyklinum)  

c) Alternativní - laser 

                    - homeopatie 

                    - dieta 

                    - lidové léčitelství - bylinky 

                    - jiné, uveďte jaké….. 

 

8. Vyskytují se u vás v souvislosti s rosaceou některé z těchto psychických 

problémů? 

(Můžete zaškrtnout i více možností) 

a) Pocit méněcennosti 

b) Strach 

c) Vyhýbání se druhým lidem 

d) Pocit izolace 

e) Pocit studu 

f) Pocit, že ostatním je kontakt s vámi nepříjemný 

g) Úzkost 

h) Vztek 

i) Pocit nespravedlnosti 

j) Deprese 

k) Jiné, uveďte jaké ….. 

 

9. Omezuje vás rosacea v některých aktivitách? 

(např. běžný život, společenské události, v zaměstnání, kontakt s rodinou a přáteli, 

v partnerském vztahu, při sportovních aktivitách…. ) 

a) Ne 

b) Ano (uveďte v kterých) ……. 

 

10. Navštívil/a jste někdy psychologa či psychiatra kvůli své nemoci? 

a) Ano 

b) Ne, ale uvažuji o tom 

c) Ne 
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11. Jaký je váš postoj k nemoci v současné době? 

a) Jsem úplně vyrovnaný/á s onemocněním 

b) Jsem částečně vyrovnaný/á s onemocněním 

c) Nejsem vůbec vyrovnaný/á s onemocněním 

 

12. Od koho a odkud čerpáte informace o rosacee? 

(Můžete zaškrtnout i více možností) 

a) Kožní lékař 

b) Zdravotní sestra 

c) Z knih 

d) Časopisů 

e) Brožur 

f) Od jiného nemocného 

g) Z internetu 

h) Jiné, uveďte jaké…. 

 

13. Uvítali byste více edukačního materiálu s podrobným postupem ošetřování 

kůže a další informace o rosacee? 

a) Ano                               

b)  Ne 
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Příloha č. 4: Svolení profesora A. Y. Finlayho k použití dotazníku DLQI 

 

  



Bakalářská práce  Kvalita života pacientů s rosaceou 

94 

 

  



Bakalářská práce  Kvalita života pacientů s rosaceou 

95 

 

  



Bakalářská práce  Kvalita života pacientů s rosaceou 

96 

 

  



Bakalářská práce  Kvalita života pacientů s rosaceou 

97 

 

  



Bakalářská práce  Kvalita života pacientů s rosaceou 

98 

 

  



Bakalářská práce  Kvalita života pacientů s rosaceou 

99 

 

  



Bakalářská práce  Kvalita života pacientů s rosaceou 

100 

 

  



Bakalářská práce  Kvalita života pacientů s rosaceou 

101 

Příloha č. 5:  
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Příloha č. 6:  
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Příloha č. 7:  
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Příloha č. 8:  
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Příloha č. 9:  

 

 

 

 



Bakalářská práce  Kvalita života pacientů s rosaceou 

110 

Příloha č. 10: Vědecké otázky 

 

1. Zaměřili jsme se na to, zda existují vztahy mezi kvalitou života měřenou 

dotazníkem DLQI a Dotazníkem pro pacienty s  rosaceou. Bylo nalezeno mnoho 

významných vztahů. 

Významné hodnoty ze statistiky DLQI 

 Statistický významný vztah je mezi věkem respondentů a oblastí osobních 

vztahů v dotazníku DLQI (r = -0,2825; p = 0,0424), měřeno Spearmanovým 

korelačním koeficientem, tzn., že s rostoucím věkem respondenta je tedy lepší kvalita 

života v oblasti osobních vztahů měřená DLQI.  

 Zhoršující faktory mají významný vliv na respondentovu kvalitu života 

v DLQI (p = 0,0008). Psychické faktory, uvedené krom jiných, jako zhoršující rosaceu, 

mají malý a větší vliv na kvalitu života v celkovém hodnocení DLQI. 

 Léčba má významný vliv na respondentovu kvalitu života v DLQI (p = 

0,0083). Pacienti pouze s lokální léčbou mají méně ovlivněnou kvalitu života než 

pacienti s léčbou kombinovanou. 

 Omezení v aktivitách má významný vliv na respondentovu kvalitu života 

v DLQI (p = 0,0001). Ti pacienti, kteří uvedli omezení aktivit v důsledku rosacey, mají 

horší kvalitu života než ti, kteří v aktivitách nejsou omezeni. 

 Postoj k onemocnění má významný vliv na respondentovu kvalitu života v 

DLQI (p = 0,0001). Nevyrovnaní pacienti mají horší kvalitu života.  

 

Výše uvedené položky jsou měřené Chí-kvadrát testem. 

 Statisticky významný rozdíl byl mezi celkovým skóre z DLQI a zhoršujícími 

faktory (p = 0,0015). Pacienti, kteří udávali krom jiných psychické faktory jako 

zhoršující rosaceu, měli horší celkové skóre DLQI (5,80 bodů), než ti, kteří je neuvedli 

(2,41 bodů). 

 Statisticky významný rozdíl byl mezi oblastí příznaků a pocitů v DLQI a 

zhoršujícími faktory (p = 0,0094).  Pacienti, kteří udávali jako zhoršující psychické 

faktory, měli horší skóre v oblasti příznaků a pocitů (39,00 %), než ti co psychické 

faktory neuvedli (20,94 %). 
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 Statisticky významný rozdíl byl mezi oblastí denních činností v DLQI a 

zhoršujícími faktory (p = 0,0111).  Pacienti, kteří udávali jako zhoršující psychické 

faktory, měli horší skóre v oblasti denních činností (17,55 %), než ti co psychické 

faktory neuvedli (4,75 %). 

 Statisticky významný rozdíl byl mezi oblastí volného času v DLQI a 

zhoršujícími faktory (p = 0,0160).  Pacienti, kteří udávali jako zhoršující psychické 

faktory, měli horší skóre v oblasti denních činností (17,55 %), než ti co psychické 

faktory neuvedli (4,75 %). 

 Statisticky významný rozdíl byl mezi oblastí práce a škola v DLQI a 

zhoršujícími faktory (p = 0,0033).  Pacienti, kteří udávali jako zhoršující psychické 

faktory, měli horší skóre v oblasti práce a škola (19,65 %), než ti co psychické faktory 

neuvedli (8,31 %). 

 Statisticky významný rozdíl byl mezi oblastí osobních vztahů v DLQI a 

zhoršujícími faktory (p = 0,0186).  Pacienti, kteří udávali jako zhoršující psychické 

faktory, měli horší skóre v oblasti osobních vztahů (0,50 bodů), než ti co psychické 

faktory neuvedli (0,16). 

 Statisticky významný rozdíl byl mezi celkovým skóre DLQI a léčbou (p = 

0,0057).  Pacienti s kombinovanou léčbou měli horší celkové skóre DLQI (5,79 bodů), 

než pacienti s léčbou lokální (2,95 bodů). 

 Statisticky významný rozdíl byl mezi oblastí příznaků a pocitů v DLQI a 

léčbou (p = 0,0045).  Pacienti s kombinovanou léčbou měli horší skóre v této oblasti 

(42,76 %), než pacienti s léčbou lokální (22,39 %). 

 Statisticky významný rozdíl byl mezi oblastí osobních vztahů a léčbou (p = 

0,0312). Pacienti s kombinovanou léčbou měli horší skóre v této oblasti (8,50 bodů), 

než pacienti s léčbou lokální (3,55 bodů). 

 Statisticky významný rozdíl byl mezi celkovým skóre DLQI a psychické 

problémy (p = 0,0400).  Pacienti s více psychickými problémy měli horší celkové skóre 

DLQI (5,29 bodů), než pacienti s žádným až jedním problémem (2,94 bodů). 

 Statisticky významný rozdíl byl mezi oblastí osobních pocitů a psychickými 

problémy (p = 0,0345).  Pacienti s více psychickými problémy měli horší skór v oblasti 

osobních pocitů DLQI (39,11 %), než pacienti s žádným až jedním problémem (22,43 

%). 

 Statisticky významný rozdíl byl mezi oblastí denních činností a psychickými 

problémy (p = 0,0472).  Pacienti s více psychickými problémy měli horší skór v oblasti 
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denních činností DLQI (15,71 %), než pacienti s žádným až jedním problémem (6,74 

%). 

 Statisticky významný rozdíl byl mezi oblastí volného času a psychickými 

problémy (p = 0,0278).  Pacienti s více psychickými problémy měli horší skór v oblasti 

denních činností DLQI (15,71 %), než pacienti s žádným až jedním problémem (6,74 

%). 

 Statisticky významný rozdíl mezi celkovým skóre DLQI a omezením aktivit 

(p < 0,0001).  Pacienti, kteří udávali, že jsou rosaceou omezováni ve svých aktivitách 

měli celkové průměrné skóre DLQI vyšší (6,65 bodů), tj. horší kvalitu života v této 

oblasti než ti, které rosacea neomezovala (2,29 bodů). 

 Statisticky významný rozdíl byl mezi oblastí příznaků a pocitů v DLQI a 

omezením aktivit (p = 0,0003).  Pacienti, kteří udávali, že jsou rosaceou omezováni ve 

svých aktivitách měli průměrné skóre v oblasti příznaků a pocitů v DLQI vyšší (45,00 

%), tj. horší kvalitu života v této oblasti než ti, které rosacea neomezovala (19,57 %). 

 Statisticky významný rozdíl byl mezi oblastí denních činností v DLQI a 

omezením aktivit (p = 0,0006).  Pacienti, kteří udávali, že jsou rosaceou omezováni ve 

svých aktivitách měli průměrné skóre v oblasti denních činností v DLQI vyšší (19,76 

%), tj. horší kvalitu života v této oblasti, než ti, které rosacea neomezovala (4,77 %). 

 Statisticky významný rozdíl byl mezi oblastí volného času a omezením aktivit 

(p < 0,0001).  Pacienti, kteří udávali, že jsou rosaceou omezováni ve svých aktivitách 

měli průměrné skóre v oblasti volného času v DLQI vyšší (23,53 %), tj. horší kvalitu 

života v této oblasti, než ti, které rosacea neomezovala (5,26 %). 

 Statisticky významný rozdíl byl mezi oblastí práce a školy v DLQI a 

omezením aktivit (p = 0,0437).  Pacienti, kteří udávali, že jsou rosaceou omezováni ve 

svých aktivitách měli průměrné skóre v oblasti práce a školy v DLQI vyšší (19,29 %), 

tj. horší kvalitu života v této oblasti, než ti, které rosacea neomezovala (9,46 %). 

 Statisticky významný rozdíl byl mezi oblastí osobních vztahů a omezením 

aktivit (p = 0,0199).  Pacienti, kteří udávali, že jsou rosaceou omezováni ve svých 

aktivitách měli průměrné skóre v oblasti práce a školy v DLQI vyšší (8,94 %), tj. horší 

kvalitu života v této oblasti, než ti, které rosacea neomezovala (2,91 %). 

 Statisticky významný rozdíl byl mezi oblastí léčby v DLQI a omezením aktivit 

(p = 0,0188).  Pacienti, kteří udávali, že jsou rosaceou omezováni ve svých aktivitách 

měli průměrné skóre v oblasti léčby v DLQI vyšší (7,76 %), tj. horší kvalitu života 

v této oblasti, než ti, které rosacea neomezovala (0,94 %). 
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 Statisticky významný rozdíl byl mezi celkovým skóre v  DLQI a postojem k 

onemocnění (p = 0,0002).  Pacienti, kteří udávali úplnou vyrovnanost s onemocněním, 

měli nižší celkové skóre DLQI (1,75 bodů), tj. lepší kvalitu života v této oblasti, než ti 

co byli vyrovnáni částečně či vůbec (5,39 bodů). 

 Statisticky významný rozdíl byl mezi oblastí příznaků a pocitů v DLQI a 

postojem k onemocnění (p = 0,0028).  Pacienti, kteří udávali úplnou vyrovnanost 

s onemocněním, měli nižší skóre v oblasti příznaků a pocitů DLQI (17,50 %), tj. lepší 

kvalitu života v této oblasti, než ti co byli vyrovnáni částečně či vůbec (36,79 %). 

 Statisticky významný rozdíl byl mezi oblastí denních činností v DLQI a 

postojem k onemocnění (p = 0,0216).  Pacienti, kteří udávali úplnou vyrovnanost 

s onemocněním, měli nižší skóre v oblasti denních činností DLQI (17,50 %), tj. lepší 

kvalitu života v této oblasti, než ti co byli vyrovnáni částečně či vůbec (36,79 %). 

  Statisticky významný rozdíl byl mezi oblastí volného času v DLQI a postojem 

k onemocnění (p = 0,0018).  Pacienti, kteří udávali úplnou vyrovnanost 

s onemocněním, měli nižší skóre v oblasti volného času v DLQI (3,50 %), tj. lepší 

kvalitu života v této oblasti, než ti co byli vyrovnáni částečně či vůbec (17,86 %). 

 Statisticky významný rozdíl byl mezi oblastí práce a školy v DLQI a postojem 

k onemocnění (p = 0,0047).  Pacienti, kteří udávali úplnou vyrovnanost 

s onemocněním, měli nižší skóre v oblasti práce a školy v DLQI (6,79 %), tj. lepší 

kvalitu života v této oblasti než ti co byli vyrovnáni částečně či vůbec (17,71 %). 

 Statisticky významný rozdíl byl mezi oblastí osobních vztahů a postojem k 

onemocnění (p = 0,0007).  Pacienti, kteří udávali úplnou vyrovnanost s onemocněním, 

měli nižší skóre v oblasti osobních vztahů v DLQI (0,71 %), tj. lepší kvalitu života 

v této oblasti než ti co byli vyrovnáni částečně či vůbec (8,46 %). 

 Statisticky významný rozdíl byl mezi oblastí léčby v DLQI a postojem k 

onemocnění (p = 0,0310).  Pacienti, kteří udávali úplnou vyrovnanost s onemocněním, 

měli nižší skóre v oblasti léčby v DLQI (0,00 %), tj. lepší kvalitu života v této oblasti 

než ti co byli vyrovnáni částečně či vůbec (5,89 %). 

 Statisticky významný rozdíl byl mezi oblastí příznaků a pocitů v DLQI a 

čerpáním informací (p = 0,0125).  Pacienti, kteří získali informace od lékaře a sestry 

měli nižší skór v oblasti příznaků a pocitů v DLQI (20,72 %), tj. lepší kvalitu života 

v této oblasti než pacienti, kteří čerpali z jiných zdrojů (36,91 %), což ukazuje na 

pozitivní vliv edukace v ordinaci. 
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 Statisticky významný rozdíl byl mezi oblastí denních činností v DLQI a 

čerpáním informací (p = 0,0183).  Pacienti, kteří získali informace od lékaře a sestry 

měli nižší skór v oblasti denních činností v DLQI (4,66%), tj. lepší kvalitu života než 

pacienti, kteří čerpali z jiných zdrojů (16,00 %). 

 Statisticky významný rozdíl byl mezi oblastí práce a školy v DLQI a  

infoletákem (p = 0,0404).   Pacienti, kteří by uvítali infoleták o rosacee měli vyšší skór 

v oblasti práce a školy v DLQI (16,47 %), tj. horší kvalitu života, než ti co o infoleták 

zájem nemají (4,13 %). 

 Statisticky významný rozdíl byl mezi oblastí osobních vztahů v DLQI a  

infoletákem (p = 0,0409).  Pacienti, kteří by uvítali infoleták o rosacee měli vyšší skór 

v oblasti osobních vztahů v DLQI (6,14 %), tj. horší kvalitu života v této oblasti, než ti 

co o infoleták zájem nemají (2,06 %). 

Výše uvedené položky jsou měřeny Wilcoxonovým testem. 

 

2. Zaměřili jsme se na to, zda proměnné attachmentová vyhýbavost a 

úzkostnost (ECR), které jsou chápané více jako rysové vlastnosti osobnosti, mohou 

být ve vztahu s položkami Dotazníku pro pacienty s rosaceou. 

 

 Attachmentová vyhýbavost má významný vliv na četnost exacerbací rosacey, 

nebo naopak (p = 0,0022). Je patrná vyšší vyhýbavost u pacientů, kteří mají měsíční 

exacerbace v porovnání s těmi, kteří mají exacerbaci jen ročně. 

 Nejistý attachment (58,97 %), (p = 0,0055), vymezený vyšší úzkostností a 

vyhýbavostí se častěji vyskytuje u pacientů s exacerbacemi ročně a ne měsíčně. 

 U většiny nemocných, kteří nejsou omezeni v aktivitách (60,47%) je nižší 

attachmentová úzkostnost (p = 0,0215). 

 Vetšina nemocných s nejistým attachmentem (76,92%), by měla zájem o 

infoleták o rosacee (p = 0,0374), zejména pacienti s nízkou attachmentovou úzkostností 

a vysokou vyhýbavostí (dismissiv, avoidant (p = 0,0485), měřeno Chí-kvadrát testem. 

 Statisticky významný rozdíl je u vyhýbavosti měřené ECR v hrubém skóru a 

četností exacerbace (p = 0,0091) několikrát za měsíc (70,81) a několikrát za rok 

(63,36). Pacienti s exacerbací do měsíce měli vyšší attachmentovou vyhýbavost než ti 

co měli exacerbace ročně. 
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 Statisticky významný rozdíl je u vyhýbavosti měřené ECR v hrubém skóru a 

postoji k onemocnění (p = 0,0178). Respondenti s úplně vyrovnaným postojem 

k onemocnění mají nižší skór vyhýbavosti (60,71) než respondenti, co jsou 

s onemocněním vyrovnaní částečně nebo vůbec (69,89). 

 

Výše uvedené položky jsou měřeny Wilcoxonovým testem, Chí-kvadrát testem. 

 

3. Dále nás zajímalo, zda výchovné styly rodičů do 16 let věku (bonding) v 

metodě PBI u pacientů s rosaceou jsou rozdílné mezi pohlavím, a zda souvisí 

Dotazníkem pro pacienty s rosaceou. 

 

 Výchovný styl matky (p = 0,0039) a otce (p = 0,0498) v PBI, měřeno Chí-

kvadrát testem, má významně souvisí s pohlavím. Ženy označily optimální výchovný 

styl matky (72,42 %) i otce (64,29 %) častěji, než muži.  

 Výchovný styl otce (p = 0,0327) v PBI, měřeno Chí-kvadrát testem, má 

významný vliv na to zda pacienti žijí sami nebo s partnerem. Pacienti, kteří žili 

s partnerem, označili optimální styl výchovy otce častěji (45,95 %). 

 Statisticky významný rozdíl byl mezi průměrným HS kontroly matky (p = 

0,0484, p < 0,05) a otce (p = 0,0457) v PBI a pohlavím, měřeno Wilcoxonovým 

testem. Muži hodnotili matky (13,27) i otce (12,18) jako více kontrolující, než ženy 

(kontrola matky 10,31; kontrola otce 8,86). 

 Výchovný styl matky má významný vliv na postoj nemocného k onemocnění 

(p = 0,0358), měřeno Chí-kvadrát testem. Zde bychom mohli opatrně interpretovat, že 

existuje vztah mezi postojem k rosacee a výchovným stylem neboli bondingem matky, 

protože v případě optimálního výchovného stylu není rozdíl mezi počtem pacientů, kteří 

jsou s nemocí vyrovnáni (50,00 % pacientů) a kteří ne (50,00 % pacientů), ale v případě 

kontrolujícího výchovného stylu je výrazná korelace mezi nevyrovnanými pacienty 

s rosaceou (90,91 % pacientů) a tímto výchovným stylem. 

 Je možné, že výchovný styl otce má významný vliv na typ rosacey (p = 

0,0461), měřeno Chí-kvadrát testem. Ti, kteří mají méně závažný typ rosacey označili 

častěji výchovný styl otce jako optimální (61,54 % pacientů), zatímco pacienti se 

závažnějším typem rosacey měli tendenci výchovný styl otce hodnotit jako jiný než 

optimální (66,67 % pacientů). 
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4. Dále nás zajímalo, zda spokojenost se životem, měřená DŽS souvisí s 

Dotazníkem pro pacienty s rosaceou. Nejčastější korelace se zde týkaly 

demografických proměnných. 

 Statisticky významný vztah je mezi věkem respondenta a oblastí práce a 

zaměstnání (r = 0,3114; p = 0,0277), tzn., s rostoucím věkem respondenta je lepší 

spokojenost v této oblasti.  

 Statisticky významný vztah je mezi věkem respondenta a oblastí volného času 

(r = 0,2919; p = 0,0358), tzn., s rostoucím věkem respondenta je lepší spokojenost v této 

oblasti.  

 Statisticky významný vztah je mezi počtem let vzdělání a celkovým 

hodnocením DŽS (r = -0,3853; p = 0,0048), tzn., čím většího dosáhli vzdělání, tím 

méně jsou spokojeni v této oblasti.  

 Statisticky významný vztah je mezi počtem let vzdělání a oblastí volného času 

(p = -0,4062; r = 0,0028), tzn., čím většího dosáhli vzdělání, tím méně jsou spokojeni 

v této oblasti. 

 Statisticky významný vztah je mezi počtem let vzdělání a oblastí manželství a 

partnerství (r = -0,3351; p = 0,0262), tzn., čím většího dosáhli vzdělání, tím méně jsou 

spokojeni v této oblasti. 

 Statisticky významný vztah je mezi počtem let vzdělání a oblastí přátel-

známých-příbuzných (r = -0,3259; p = 0,0184), tzn., čím většího dosáhli vzdělání, tím 

méně jsou spokojeni v této oblasti.  

Výše uvedené položky jsou měřené Spearmanovým korelačním koeficientem. 

 

 Statisticky významný rozdíl byl zjištěn mezi počtem let vzdělání a celkovou 

spokojeností se životem měřenou DŽS (p = 0,0237). Pacienti s vyšším vzděláním 

(12,41 let) hodnotili celkovou spokojenost se životem jako horší, než pacienti s nižším 

vzděláním (11,53 let).  

 Statisticky významný rozdíl byl zjištěn mezi oblastí volného času a 

zaměstnaností (p = 0,0452). Pracující pacienti hodnotili spokojenost v oblasti volného 

času jako nižší (3,97 staninů), než ti, kteří nepracovali (5,22 staninů). 

 Statisticky významný rozdíl byl zjištěn mezi oblastí zdraví a lokalitou výskytu 

rosacey (p = 0,0195). Pacienti s výskytem rosacey jen na tvářích a nose byli více 
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spokojeni v oblasti zdraví (3,52 staninů), než pacienti s postižením na více lokalitách 

(2,76 staninů). 

 Statisticky významný rozdíl byl zjištěn mezi oblastí práce a zaměstnání a 

typem rosacey (p = 0,0126). Pacienti s méně závažnou rosaceou hodnotili spokojenost 

v oblasti zaměstnání jako lepší (5,74 staninů), než pacienti se závažnějším typem 

rosacey (4,33 staniny). 

 Statisticky významný rozdíl byl zjištěn mezi oblastí sexuality a stresem před 

prvním výsevem rosacey (p = 0,0424). Pacienti, kteří stres před prvním výsevem 

rosacey neuvedli, udávali větší spokojenost v této oblasti (5,55 staninů), než pacienti, 

kteří uvedli, že ano (5,00 staninů) a nejméně spokojení byli pacienti, kteří se nedokázali 

rozhodnout a odpověděli, že neví. (3,78 staninů). 

 Statisticky významný rozdíl byl mezi oblastí sexuality a léčbou (p = 0,0213). 

Pacienti s lokální léčbou byli v této oblasti spokojenější (5,21 staninů), než pacienti 

s léčbou kombinovanou. 

 Statisticky významný rozdíl byl mezi celkovou spokojeností se životem, 

měřenou DŽS a psychickými problémy (p = 0,0123). Pacienti s žádným až jedním 

problémem udávali větší spokojenost se životem (4,43 staninů), než pacienti s více 

psychickými problémy (3,06 staninů). 

 Statisticky významný rozdíl byl mezi oblastí práce a zaměstnání a postojem 

k onemocnění (p = 0,0190). Pacienti, kteří udávali úplnou vyrovnanost se svým 

onemocněním, byli spokojenější v této oblasti (5,73), než ti co udávali jen částečnou 

vyrovnanost nebo úplnou nevyrovnanost (4,39 staninů). 

 Statisticky významný rozdíl byl mezi spokojeností s vlastní osobou a postojem 

k onemocnění (p = 0,0102). Pacienti, kteří byli vyrovnáni se svým onemocněním jen 

částečně nebo vůbec udávali horší spokojenost se svou osobou (3,21 staninů), než 

pacienti úplně vyrovnaní (4,38 staninů). 

 

Výše uvedené položky byly měřeny Wilcoxonovým testem. 
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5. Dále nás zajímalo, zda vztahy mezi metodami DŽS, ECR PBI u pacientů s 

rosaceou budou nalezeny i u zdravé populace. 

 Statisticky významný vztah je mezi věkem respondenta a oblastí sexuality (r = 

0,3596; p = 0,0179), tzn. s rostoucím věkem respondenta je tato oblast hodnocena lépe, 

tato souvislost u respondentů s rosaceou nalezena nebyla. 

 Statistickýy významný vztah je mezi věkem respondenta a kontrolou otcem (r 

= 0,4048; p = 0,0078), tzn. s rostoucím věkem respondenta, roste i hodnocení otce ve 

škále kontroly. 

 Statisticky významný vztah je mezi počtem let vzdělání a oblastí zdraví v DŽS 

(r = 0,4149; p = 0,0057), tzn., čím vyššího vzdělání dosáhli, tím lépe hodnotí tuto oblast. 

 Statisticky významný vztah je mezi počtem let vzdělání a oblastí finanční 

situace (r = 0,3436; p = 0,0241), tzn., čím vyššího vzdělání dosáhli, tím lépe hodnotí 

tuto oblast, tato souvislost u respondentů s rosaceou nalezena nebyla. 

 

          Výše uvedené položky jsou měřeny Spearmanovým korelačním koeficientem. 

 

 Vyšší než průměrná vyhýbavost se nejčastěji objevuje u sezdaných 

respondentů (93,55), (p = 0,0409). 

 Respondenti žijící s partnerem (91,43%) mají nejistý attachment častěji než 

respondenti žijící sami (8,57%), (p = 0,0353). 

 Statisticky významný rozdíl byl nalezen mezi oblastí práce a zaměstnání 

v DŽS a pohlavím respondenta (p = 0,0020). Kdy muži (5,28) hodnotí tuto oblast lépe 

než ženy (3,52). 

 Nemocní respondenti rosaceou (90,91%) častěji uvádí chybějící nebo slabou 

vazbu k otci oproti zdravým respondentům (9,09%). U respondentů s optimální vazbou 

nezávisí na zdravotním stavu. 

 Zdraví (52,38%) i nemocní (52,00%) označili nejčastěji výchovný styl k otci 

jako optimální. 

 

Výše uvedené položky byly měřeny Wilcoxonovým testem. 

 


