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Anotace 

Diplomová práce „Zdraví a jeho socioekonomické ukazatele – testování reliability a 

validity na PSAS“ se zabývá teoretickým ukotvením pojmu zdraví a jeho 

socioekonomických ukazatelů. Podstatnou částí práce je aplikace nástrojů PSAS 

škály na českou populaci a určení, zda je škála po aplikaci na české respondenty 

reliabilní a validní. K určení reliability je využito komplexního testu pro celou škálu 

skrze hodnotu Cronbachovo alfa a poté je testována mezipoložková reliabilita, tzv. 

item response theory (IRT). Test IRT je proveden na 18 položkové Likertově škále 

odpovědí, z nichž je PSAS složena. Validita je testována na základě konfirmační 

faktorové analýzy, kde je využito tzv. construct validity a poté analýzy kognitivních 

rozhovorů za užití face validity. Sekundární analýza dat je provedena v programu 

SPSS, MPLUS, R a IRTPRO. Poslední dva programy jsou využity k testování méně 

známé item response theory.  

Annotation 

The diploma thesis "Health and Socio-economic Indicators – reliability and validity 

testing of the PSAS" deals with a theoretical concept of health and its socio-

economic indicators. A substantial part of the work concentrates on the application of 

PSAS tools to the Czech population and determining whether the range is reliable 

and valid for Czech respondents. To determine the reliability, a complex test is used 

for the whole range through the value of Cronbach’s Alpha, and then the Item 

Response Theory (IRT) is also tested. The IRT test is done using the 18-point 

Likert’s range of responses, of which is the PSAS composed. The validity is tested 

based on confirmatory factor analysis, using the construct validity as well as analysis 

of cognitive interviews for face validity. The secondary data analysis is done in 

SPSS, MPLUS, R, and IRTPRO programs. The last two programs are used to test the 

lesser known Item Response Theory. 
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1 Úvod 

Diplomová práce, po úvodu, obsahuje teoretické ukotvení tématu zdraví a informace 

o teorii testování reliability a validity škál na základě stavu poznání dostupných 

zdrojů. Následuje dílčí metodologická kapitola, na kterou navazuje analýza, 

prezentace jednotlivých výsledků, diskuze a závěr s důležitými východisky, které 

celá práce poskytuje. V rámci je kombinováno teoretické ukotvení tématu zdraví, jež 

je spojeno se znalostí problematiky testování reliability a validity škál. Práce je po 

praktické stránce zaměřena značně metodologicky, kdy je pro testování dat využito 

více statistických programů a analýz. Jelikož je ovšem empirie z pohledu testování 

reliability a validity zasazena do tématu zdraví, věnuje se první část práce zejména 

tomuto teoretickému tématu. 

Hlavním cílem diplomové práce je zjistit, zda se mezinárodní PSAS škála, měřící 

sebehodnotící postoje, může aplikovat v české populaci bez ztráty její reliability a 

validity. Analýzy jsou provedeny na datech, která byla získána primárně za jiným 

účelem, ovšem bylo v nich využito 18 položkové PSAS škály, na které je validita a 

reliabilita testována. Z kvantitativního pohledu se bude jednat o sekundární analýzu 

dat. Tato 18 položková škála, stejně tak jako původní 12 položková PSAS škála, jež 

bude představena v textu později, testuje respondenty na sebehodnotící škále. 

Jednotlivé položky škály se ptají respondentů na míru souhlasu na jednotlivé otázky 

týkající se jejich zdraví.  

Dílčím cílem práce je také nahlédnout na postoje českých občanů k jejich zdraví. 

Tento náhled poskytnu prostřednictvím rozhovorů, které jsou s vybranými 

respondenty s cílem potvrzení validity dat provedeny. Rozhovory jsou základ pro 

určení tzv. face validity. Mimo otázky škály jsou respondenti tázáni na postoj, který 

ke svému zdraví zaujímají. Zajímají mě determinanty a faktory, které naše zdraví 

ovlivňují na každodenní bázi a pohled, který respondenti na tyto faktory mají. Chci 

zjistit, jaké faktory mají na respondentovo zdraví dle jejich mínění největší vliv. 

Primární výzkumná otázka má za úkol zjistit, jaké reliability a validity bude PSAS 

aplikovaná na české populaci dosahovat, zda jsou data z tohoto pohledu reliabilní a 

validní. Otázkou je, zda budou výsledky reliabilní z pohledu komplexní škály, což 

bude testováno na základě jednoduché analýzy reliability skrze hodnotu 

Cronabchovo alfa. V neposlední řadě je třeba zjistit, jaké reliability dosahují 
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jednotlivé položky škály, ze kterých je škála sestavena. Položková reliabilita je 

testována skrze méně známou IRT analýzu (teorie odpovědi na položku – item 

response theory). IRT analýzy je využíváno zejména v psychometrických testech, 

kde je testováno, s jakou pravděpodobností respondent odpoví na jednotlivé otázky. 

Pomocí IRT analýzy může výzkumník odhalit latentní znaky, které stojí za 

respondentovou odpovědí a je možné hledat různé souvislosti mezi položkou a 

odpovědí. Z tohoto důvodu je IRT analýza vybrána jako vhodný nástroj pro měření 

reliability testované PSAS škály, kde bude možné odhalit skryté dimenze, které stojí 

v pozadí škály. Item response theory (IRT) není ve výzkumném poli sociologů často 

využívanou metodou pro ověření reliability dat, zejména kvůli postupům testování, 

které stále nejsou jasně standardizovány. Dále kvůli nedostatečné znalosti programů, 

které s IRT pracují a které nejsou výzkumníkovi tolik srozumitelné a dostupné, jako 

všeobecně užívané programy (SPSS, AMOS, MPlus apod.). IRT analýza je 

prováděna v programu IRTPRO a programu R.  

Přínosem diplomové práce je rozšíření znalostí o testování reliability, zejména IRT, a 

validity. Důležitým bodem shledávám seznámení čtenáře s ověřením validity, kde se 

prezentuji informace ohledně vytvoření hodnotícího postupu validity, který většinou 

plyne z výzkumníkova nastavení. Validita je testována skrze konfirmační faktorovou 

analýzu provedenou v programu MPlus a kognitivní rozhovory, jejichž výsledky 

budou propojeny s výsledky IRT analýzy. Rozhovory jsou využity také k určení 

validity z hlediska tzv. face to face validity. Nemalým přínosem je také nahlédnutí 

čtenáře do práce s programem IRTPRO. Uživatelsky známější je pro čtenáře 

program R, kde je  IRT možné také testovat a dále MPlus, které je využito k analýze 

konfirmační faktorové analýzy. 
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2 Teoretická část 

2.1. Úvod do problematiky tématu 

V první kapitole se věnuji vymezení pojmů týkajících se zdraví, základních modelů 

zdraví, péči o vlastní zdraví, hlavním determinantům, které ovlivňují naše zdraví 

každý den a závěrem této kapitoly je čtenář seznámen s principem a funkcí PSAS 

škály. Celkově je téma zasazeno, na základě rešerže zdrojů, do aktuálního stavu 

poznání problematiky. Jsou zde představeny základní koncepty a teorie chápání 

tématu. Zdraví patří mezi základní hodnoty jedince a bezesporu figuruje u většiny 

lidí na předních příčkách žebříčku hodnot. Jedná se o hodnotu, která lidstvo 

doprovází po celý jeho vývoj a hraje hlavní roli v přetváření společností, úbytku a 

růstu obyvatelstva apod. . 

Funkce a podoba zdraví se s přibývajícími léty mění. Od mystického chápání zdraví 

převládajícího v dřívějších dobách se přechází přes feudalismus, liberalistický 

novověk až k době tržního hospodářství, kde nám vznikají zcela jiné společenské 

vazby a role jedince ve společnosti se mění. Na zdraví je pohlíženo jako na velmi 

cennou hodnotu, která hraje roli ve fungování jedince ve společnosti. Zdravý člověk 

je užitečnější pro trh práce. Zdraví se nám přesunuje z hodnoty individuální do 

hodnoty společenské [Holčík 2010:8]. 

2.2. Zdraví – vymezení pojmu 

Různých formulací a definic zdraví je mnoho a je tedy velmi těžké jej přesně 

vymezit. Obecně platná a jednoznačná definice neexistuje, protože jak uvádí Jan 

Holčík, pojem zdraví patří mezi tzv. primitivní pojmy, které se intuitivně dobře 

chápou, avšak je velmi obtížné je exaktně vymezit [Holčík 2010: 13].  

Jednu z hlavních diskutovaných definic o zdraví formulovala Světová zdravotnická 

organizace (WHO), podle níž „…zdraví je stav úplné duševní, tělesné a sociální 

pohody a nejen nepřítomnost nemoci nebo vady.“ [WHO 1974 in Holčík 2010:14]. 

Tato definice není všemi přijímána a je jí vytýkáno spousty nejasností, zejména její 

jednoduchost, i přes to na ni odkazuje většina autorů. 

Zdraví se primárně ve své kariéře věnuje Jan Holčík, který tvrdí, že „zdraví vzniká 

v rodinách, ve školách a na pracovištích, všude tam, kde lidé žijí, pracují, odpočívají 

a stárnou a radují se ze všeho, co plný lidský život může poskytnout.“ [Holčík 
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2010:5]. Již z této definice nám vyplývá, že zdraví ovlivňuje hlavně sociální 

prostředí jedince, blíže se ale tomuto aspektu věnuji později. 

Pojem zdraví je spojován s dalšími významnými tématy, jako je např. zdravý či 

nezdravý životní styl, stravování, mezilidské vztahy apod. [Horká, Hromádka 

2008:24]. 

Životní způsob, vzhledem ke zdraví, (nebo životní styl, záleží na definici autora) je 

jeden ze základních aspektů, podílejících se na našem zdraví. „Způsob života (nebo 

také životní způsob) lze stručně charakterizovat jako strukturovaný souhrn relativně 

ustálených každodenních praktik, způsobů realizace činností a způsobů chování 

v různých sférách lidské existence“ [Tuček a kol. 2003: 168]. Blíže se tomuto tématu 

věnuji v kapitole o determinantech zdraví. 

Je zcela neoddiskutovatelné, že zdraví je základní složkou našeho života, vzniká 

narozením a postupně se vyvíjí během našeho dospívání až po stáří. Ztotožňuji se 

s tvrzením pana Holčíka, který tvrdí, že dobrá výchova vzdělání ke zdraví je základ 

[Holčík 2010:7]. Je důležité, zda jsme od mládí vedeni k základním hygienickým 

úkonům. Jestliže jsou tyto základní věci zanedbány a nedodržovány, má to dopad na 

životní způsob jedince, jeho mezilidské vztahy a mnoho dalšího. Pokud si jedinec 

např. nebude čistit denně zuby, nebude se mýt a bude zapáchat, okolí s ním nebude 

chtít navazovat interakce a stane se z něj sociálně vyloučený jedinec, tudíž kvalita 

jeho zdraví se bude den ode dne snižovat. Postoj ke zdraví se mění s věkem, kdy 

nabíráme různé zkušenosti, získáváme základní znalosti, je na nás kladen tlak ze 

strany veřejnosti, rodiny a skupin ke kterým náležíme (školní, pracovní, osobní). 

Zdraví tvoří tři základní složky: duševní, tělesné a sociální zdraví, které vyplývají již 

ze základní definice WHO. 

2.2.1. Duševní zdraví 

Do duševního zdraví patří vše, co je spjato s emocionální a intelektuální stránkou 

jedince. Je to tedy určitá psychologická stránka, jak dokážeme posoudit naše zdraví, 

zda je dobré, či špatné, jak se psychicky cítíme. Toto poznání doplňuje právě již 

zmíněné vzdělání (intelekt), pomocí něhož jsme schopni racionálně posoudit naše 

zdraví a jeho kvalitu. 
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2.2.2. Tělesné zdraví  

V dnešní době prochází tělesné zdraví určitou krizí. Je obecně známým a 

diskutovaným faktem, že tělesná aktivita, která je tak důležitá v utváření zdraví, se 

postupně snižuje již od útlého věku a to zejména v důsledku „computerizace“, která 

je typická pro nynější období (sedavá zaměstnání, hry dětí na počítačích místo 

kroužků a interakcí s ostatními dětmi apod.). Můžeme se jen domnívat, zda právě 

tento aspekt aktivně přispívá k přibývající míře nemocí populace.   

2.2.3. Sociální zdraví  

Poslední a určitě velmi významnou složkou je sociální zdraví. Sociální zdraví je 

postaveno na sociálních vztazích, interakcích s ostatními jedinci a na zvládání rolí, 

které nám jsou během života přidělovány [Holčík 2010:14]. 

S rostoucí globalizací společnosti v oblasti zdraví a péče o zdraví bych ráda zmínila 

následující dva pojmy: public health (veřejné zdraví) a zdravotní gramotnost 

obyvatel. V obou případech se jedná o společné vědomí sounáležitosti směřující ke 

zkvalitnění zdraví, ovšem v případě chybějící zdravotní gramotnosti tomu může být 

naopak, jelikož jedinec není dostatečně informován a vzdělán v této oblasti.  

2.2.4. Public health 

„Věda a umění jak chránit zdraví, předcházet nemocem a podporovat zdraví (s cílem 

prodloužit a zlepšit život) prostřednictvím organizovaného úsilí a informovaných 

voleb společnosti, státních a privátních organizací, komunit a jednotlivců.“ [Wanless 

2004:23].  

Jednoduše řečeno, public health je vědomí všech o tom, že existuje veřejné zdraví, 

které je potřeba chránit a to pomocí všech dovedností, které jsou kolektivním a 

sociálním prostředím poskytovány. Jedná se o ochranu a podporu zdraví zaměřenou 

mimo jiné i na veškerá rizika vzniklá socio-ekonomickým rozvojem. 

2.2.5. Zdravotní gramotnost  

 „Nízká zdravotní gramotnost nevede jen k ekonomickým ztrátám a ke zvýšenému 

zdravotnímu riziku, ale je i příčinou značných rozdílů v úrovni zdraví mezi sociálními 

skupinami. Zdravotní rozdíly, pokud jsou velké a odstranitelné, jsou nespravedlivé a 

stávají se jedním z motivů sociálního neklidu.“ [Holčík 2010:148]. 
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„Zdravotní gramotnost je schopnost číst, rozumět a jednat na základě zdravotních 

informací.“ [Centre for Health Care Strategies in Holčík 2010:152]. 

Zdravotní gramotnost by měla být základní výbavou každého jedince. Jejím 

prostřednictvím bychom měli mít dostatečné informace o možnostech péče o zdraví, 

různých přístupech léčení, rozvoji zdravotnictví. Zdravotní gramotnost je hlavní 

předpoklad pro dobré a kvalitní zdraví. 

2.3. Péče o zdraví – vymezení pojmu 

„Lékař, moderní léky a medicína vůbec, jsou až tou poslední alternativou péče o 

zdraví. 

Pokud ty sám nedospěješ k poznání, že nejdůležitějším lékařem tvého těla jsi ty sám, 

a pokud z toho nevyvodíš patřičné důsledky, jsi špatným ochráncem svého těla a 

svého 

zdraví.“ [Vincenz Priessnitz]. 

Péče o zdraví „zahrnuje všechny aktivity, jejichž záměrem je přispět ke zdraví lidí“ 

[Holčík 2007:89]. Jak uvádí Jan Holčík, péčí se rozumí všechny aktivity, které 

vykonáváme během dne a kterými přispíváme k našemu zdraví (nebo naopak). Může 

sem patřit např. mytí rukou, jako prevence před různými bakteriemi, každodenní 

hygiena, pohybové aktivity, stravovací návyky apod. Souhrn těchto aktivit můžeme 

označit za životní styl jedince. Pokud bude mít jedinec tzv. zdravý životní styl, jeho 

zdraví bude kvalitní, ve druhém případě tomu bude naopak. Životní styl je „systém 

významných činností a vztahů, životních projevů a zvyklostí typických a 

charakteristických pro určitý subjekt (jedince či skupinu, eventuálně i společenství či 

společnost coby konkrétní nositele životního způsobu)“ [Duffková 2005: 80]. Je 

samozřejmě těžké přesně definovat, co je zdravý životní styl. V kontextu zdraví a 

vysvětlení zdravého či nezdravého životního stylu bych uvedla jednoduchý příklad. 

Pokud jedinec bude denně navštěvovat rychlá občerstvení (tzv. fast foody), nebude 

dodržovat denní režim a bude denně trávit několik hodin sezením u počítače na úkor 

pohybových aktivit, můžeme tvrdit, že se jedná o špatný životní styl, tudíž zdraví 

jedince je v tomto případě značně ohroženo.   

Péči o zdraví lze rozdělit do dvou základních oblastí: laická péče a odborná 

zdravotnická péče [Holčík 2010:92-94]. 
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Laická péče (lay care) je taková péče, kde do zdraví není zasaženo odborníky (lékaři 

atd.), ale jedinec si pomůže sám nebo za přispění rodiny, kamarádů, či podobně 

postižených osob. Může se jednat i o alternativní způsoby léčení, jako je víra v tzv. 

„babky kořenářky“ a jejich zázračné „lektvary“ a techniky léčení, či o víru v jiný 

životní styl, jako prevence předcházení nemocí (viz. vegetariáni, vegani apod.). 

Laická péče se dále dělí do podkategorií: sebe-péče (self-care), péče dobrovolníků 

(volunteer care), vzájemná pomoc (self-help) či svépomocné skupiny (self-help 

group). 

Odborná zdravotnická péče, jak samotný název napovídá, je péče ze strany 

odborníků, neboli lékařů a vědecky kvalifikovaných jedinců. Děli se na péči 

individuální (nemocnice, ambulance) a péči populační, která má ochrannou funkci. 

2.4. Determinanty zdraví 

„Determinanty zdraví jsou příčiny a podmínky, které působí integrovaně na zdraví, 

nemoc, nebo smrt člověka. Pokud určitým způsobem a v určité míře zdraví chrání a 

upevňují – působí pozitivně, nebo naopak zdraví ohrožují a přispívají ke vzniku 

nemoci či smrti – působí negativně“ [Ivanová 2007:81]. 

Obrázek č. 1: Determinanty zdraví – ilustrace [Dahlgren & Whitehead 1991] 

 

 

 

 

 

 

 

Naše zdraví je ovlivňováno řadou determinantů (viz. obr. č. 1.), ovšem obecně 

literatura rozlišuje 4 základní kategorie determinantů ovlivňujících naše zdraví. 

Většinou se zdroje liší jen velmi málo v procentuální váze jednotlivých 

determinantů. Holčík ve své publikaci uvádí následující rozdělení. Největší mírou 

naše zdraví ovlivňuje: 1. Životní způsob (40%), 2. Životní prostředí (35%), 3. 
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Péče o zdraví a zdravotnictví (15%) a v neposlední řadě za 4. Genetický základ 

(10%) [Holčík 2010:58]. 

Pro porovnání, studie dr. Drbala, který se zabýval změnou zdraví zejména po 

politickém převratu 1989, uvádí následující rozdělení determinant, které je 

hierarchicky stejné jako předchozí, jen se liší procentuálním vytížením jednotlivých 

determinant. Na prvním místě je opět životní způsob s 50% mírou ovlivnění, na 

druhém místě životní prostředí s 20 % a o třetí a čtvrté místo se stejnou mírou 10 – 

15 % dělí zdravotnická péče a genetický základ [Drbal 2004:15]. 

Třetí rozdělení je souhrnem výsledků z národních studií prezentovaných v rámci 

projektů WHO BCA mezi lety 2006 a 2007. Zde jsou na druhém místě zmíněny 

sociální a ekonomické determinanty, kterým se věnuji na následujících řádcích. 

Determinanty zdraví dle WHO: 1. Životní styl (40%), 2. Sociální a ekonomické 

determinanty (30%), 3. – 5. Životní prostředí, zdravotnické služby a genetické 

dispozice (každý po 10%) [WHO BCA 2006-2007 in Šteflová 2010:6]. 

 

Obrázek č. 2: Determinanty zdraví dle WHO 2006 – 2007 – ilustrace: 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.1. Socio-ekonomické determinanty zdraví 

Socio-ekonomické determinanty jsou jednou z hlavních determinant zdraví. Někde je 

tento pojem schován pod životní styl, způsob a prostředí, v jiných interpretacích má 

své vlastní místo (viz. obr. č. 2). Obecně mají sociální determinanty společný prvek, 

jsou ovlivňovány lidským chováním a to jak v dobrém tak i špatném slova smyslu. 

Do socio-ekonomických determinant můžeme zařadit také problém chudoby, spjatý 

 

          ZDRAVÍ 

 

 

Životní styl 

40% 

Genetické 

dispozice 10% 

Životní 

prostředí 10% 

Zdravotnické 

služby 10% 

Soc-ekonom. 

deter. 30% 



11 

 

s nerovnoměrnou ekonomickou situací, která se odráží na zdraví jedinců (viz. 

rozvojové země). Sociální vyloučení vzniklá různými statusy ve společnosti, mírou 

majetku, vzděláním, zaměstnáním apod. Tyto všechny aspekty, a mnoho dalších, 

přispívají k nerovnostem, které panují ve světě a mají obrovský podíl na zdraví 

jedinců a přispívají k nerovnostem ve zdraví.  

Odstranění těchto nerovností je jednou z hlavních zásad Světové zdravotnické 

organizace WHO. WHO společně s EU rozvíjí strategie, které by měly vést ke 

snižování nerovností ve zdraví a jsou tak centrem pozornosti. Dokument „Zdraví 21“ 

je jednou z hlavních strategií WHO v Evropě. První dva cíle této strategie jsou 

výstižné a hlásají „Solidaritu pro zdraví v evropském regionu“ a „Spravedlnost ve 

zdraví“ [Zdraví 21 in Kebza 2010:13-15]. 

V čem ale spočívá ona spravedlnost a jak jí lze dosáhnout? Spravedlnost, v prostém 

slova smyslu, znamená rovnost podmínek pro všechny, bez rozdílů. Ve smyslu ke 

zdraví by měl mít každý jedinec stejnou příležitost na kvalitní zdravotní péči, 

výhodné životní podmínky, socio-ekonomické podmínky atd. a nemělo by mu být 

bráněno v dosahování kvalitního zdraví. 

Eliminací negativních vlivů jednotlivých determinant se zabývali Marmot 

s Wilkinsonem. Ve své cca 30 stránkové studii o sociálních determinantech, která 

byla publikována opět pod záštitou WHO, přinášejí několik způsobů eliminace 

negativního působení soc. determinant [Marmot, Wilkinson 2003:11-29].  

Eliminace negativního působení následujících soc. determinant vedoucích k lepšímu 

zdraví [Marmot, Wilkinson 2003:11-29]: 

1. Hned úvodní řešení eliminací přináší vysvětlení v podobě sociálního gradientu, 

se kterým zdraví souvisí v první řadě. Znamená to, že lidé dosahující vyššího 

vzdělání, mají vyšší příjem a stojí tak výše ve společenském žebříčku. Celkově se 

díky těmto vlivům snižuje riziko onemocnění nebo dokonce úmrtí jedince.  

2. Druhým tématem je eliminace stresu, protože je obecně známým faktem, že stres 

má na zdraví negativní účinky a poškozuje ho. Marmot přímo uvádí, že stresové 

situace vedou k vyčerpání organismu, a to se může projevovat nepříznivými projevy, 

jako je únava, podrážděnost, různé deprese apod. Všechny tyto negativní projevy 

vedou k různým poruchám zdraví a může dojít i k úmrtí jedince [Marmot 2003:12-

13]. 
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3. Zdraví jedince je ovlivňováno již od raného dětství. Děti vyrůstající ve špatných 

sociálních, ekonomických a přírodních podmínkách mají větší pravděpodobnost 

dřívější úmrtnosti. Jsou ovlivněny i životním stylem rodičů, protože pokud jim už 

před narozením nejsou dopřány vhodné podmínky pro jejich vývin (strava, čisté 

prostředí), tak je dítě oslabeno od narození po psychické i fyzické stránce. 

4. Sociální vyloučení je dalším negativním vlivem na zdraví a mělo by se co nejvíce 

eliminovat. Není překvapivým tvrzením, že život na kraji chudoby podmiňuje 

sociální vyloučení, zhoršuje zdraví a zkracuje život. Jedním z důsledků tohoto 

vyloučení, je velké riziko, že jedinci rezignují a nebudou chtít svou situaci zlepšit, 

protože budou žít v prostředí se stejně vyloučenými lidmi, nezaměstnanými, 

delikventy apod., tudíž jejich sociální status, životní styl a podmínky pro zdraví se 

budou den ode dne zhoršovat. 

5.  Tento bod navazuje na 3. tvrzení, ve kterém byl zmíněn stres. Je zde upozorněno 

na to, že stresová práce zvyšuje riziko nemocí a snižuje zdravotní kondici. Stres na 

pracovišti zvyšuje riziko nemocí. Proto je důležité si vybírat takovou práci, kterou 

jedinec může psychicky i fyzicky zvládat. 

6. Nezaměstnanost je další negativní determinantou zdraví. Pokud bude člověk 

zaměstnaný, bude mít trvalý příjem, bydliště, pravidelnou stravu, lékařskou péči, 

bude jeho zdraví kvalitnější. V opačném případě bude mít člověk tyto základní věci 

ve velmi omezené míře a jeho zdraví bude ohroženo. 

7. Sociální podpora a sociální kontakty jsou velmi důležitým bodem. Pokud bude 

jedinec izolovaný a bez stálejšího kontaktu s ostatními lidmi, bude často trpět 

depresemi a nebude se cítit dobře (less well-being). Sociální kontakty utváří sociální 

vazby, vztahy mezi jedinci a vzniká zvláštní determinanta, založená na 

emocionálním základu. Když bude mít člověk pestrou sociální základnu, mnoho tzv. 

kontaktů, bude se cítit lépe. Sociální provázanost a sociální vztahy přináší určitou 

důvěru mezi jedinci i širokou společností, která pomáhá chránit lidi a jejich zdraví. 

Jednoduše řečeno, špatné sociální vazby vedou k horšímu psychickému a 

mentálnímu zdraví a to se odráží i ve zdraví samotném.  

8. Jakákoliv závislost na nezdravých „návycích“ ovlivňuje naše zdraví. Závislost na 

alkoholu, drogách či dalších negativních faktorech je ovlivněna zejména sociálním 

prostředím. Lidé užívají omamných látek ke zmírnění bolesti, k úniku ze špatné 
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životní situace. Negativní vliv těchto látek na zdraví je zřejmý, mnoha studiemi 

prokázaný. Eliminace jakékoliv závislosti bude mít pozitivní vliv na naše zdraví. 

9. Jídlo je předposlední determinantou uváděnou Marmotem. Zdravá strava je 

neoddiskutovatelně nepostradatelným faktorem vedoucím k dobrému zdraví. Zdravá 

strava a kvalitní potraviny se dostávají do popředí zájmu politických problémů 

dnešní doby. Nejvíce diskutované jsou protiklady ve stravování z hlediska 

nedostatku jídla v určitých částech zeměkoule a naopak nadbytku potravin na straně 

druhé, kde dochází k okázalému plýtvání potravin. K diskuzi vede téma závadnosti a 

nezávadnost potravin z hlediska délky trvanlivosti, převozu a uchovávání potravin. 

V centru zájmu všech hospodářských politik světa je také kvalita potravin ve 

vyspělých zemích a potraviny s nízkou nutriční hodnotou jako základ stravy pro 

rozvojové země a země trpící chudobou. Jedná se o velký sociální problém, kde 

jedna strana obyvatelstva žije ve světě s nadbytkem potravin na trhu a druhou stranu 

světa svírá hlad, který je jednou z nejčastějších příčin úmrtí.  

„Ve srovnání s rokem 1990 se výskyt těžké podvýživy u dětí podařilo snížit o 41 %. 

Podvýživa v důsledku nedostatečné či jednotvárné stravy je ale stále jednou z 

nejčastějších příčin úmrtí dětí z chudých oblastí. Jedno balení vysoko kalorické 

terapeutické výživy Plumpy'Nut přitom stojí jen 11,60 Kč. Pro úplné vyléčení stačí 

podvyživenému dítěti tři dávky této výživy denně po dobu šesti týdnů.“ [Rich 

UNICEF 2015]. 

Se stravou souvisí i příchod globalizace, kdy se po celém světě otevřelo mnoho tzv. 

fast foodů, na které dnes narazíme prakticky „na každém rohu“, ať v podobě 

asijských, řeckých, tureckých bister, či velkých korporací v podobě KFC, 

Mc´Donalds apod. Na druhou stranu nám s globalizací jídla byla otevřena brána 

k nepoznaným potravinám z celého světa, k různým alternativním druhům 

stravování, které jsou dnes rostoucím jevem (zvyšující se počet vegetariánů apod.). 

Je prakticky zcela na jedinci, jakým směrem se vydá, zda cestou nejmenšího odporu 

(fast foody), či cestou zdravého stravování, které mnohdy stojí o dost méně financí, 

než stravování ve fast foodech. Možnost volby mají ovšem jedinci ve vyspělých 

zemích, v rozvojových zemích je problematika potravin stále v řešení. 

10. Doprava je posledním bodem uzavírající výčet determinant, jejichž eliminací 

dosáhneme kvalitnějšího zdraví. Řešením ke zkvalitnění zdraví je využívání 
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hromadné dopravy, chůze, cyklistiky. Tyto faktory zabraňují fatálním nehodám, 

zvyšují sociální kontakt a zejména mají nejmenší vliv na znečišťování ovzduší 

[Marmot, Wilkinson 2003:11-29]. 

2.4.2. Životní styl/způsob 

Nyní se krátce zmíním o hlavní determinantě zdraví a to životnímu/způsobu stylu, 

který zdraví determinuje z předních pozic (40-50%). S tímto tvrzením se naprosto 

shoduji. Problematice životního stylu/způsobu jsem se věnovala ve své bakalářské 

práci a zkoumala jsem dopady životního stylu/způsobu z několika hledisek, dle 

kterých jsem vyhodnocovala, mimo jiné, zda se jedná o zdravý či nezdravý životní 

styl. Je stále velmi nejasným vysvětlením ze sociologického hlediska, co je to zdravý 

a nezdravý životní styl. V mém pojetí jsem se zabývala vlivem trávení volného času 

na životní styl a trávením času na počítačích a dalších elektronických zařízeních 

typických pro dnešní dobu, které „usnadňují“ komunikaci a pomalu se vytrácí osobní 

interakce a kontakty mezi lidmi. Je důležité dodat, že byly hledány mezigenerační 

rozdíly v těchto determinantách. Výsledky práce nebyly nijak zvláštně významné, už 

jen proto, že vzorek, ze kterého byla vypracována sekundární analýza, nebyl bohatě 

nasycený na otázky, které by se přesně týkaly tématu.  

Pro určení zdravého či nezdravého životního stylu a jeho dílčích determinant, by 

bylo vhodné zvolit jasně mířený dotazník s otázkami, které by se měly týkat 

zjišťované problematiky.  

2.5. PSAS – The Patient Self-Advocacy Scale 

Jedním z cílů mé práce je zjistit, zda se obecně platná PSAS škála dá aplikovat na 

populaci České republiky a jakých bude z hlediska reliability a validity dosahovat 

výsledků. Čtenáře seznámím s definicí PSAS a studiemi, které se touto škálou a 

testováním její reliability a validity zabývaly. Na dostupných datech následně 

reliabilitu a validitu PSAS také otestuji. 

PSAS neboli The Patient Self-Advocacy Scale je škála, v níž je využito 

sebehodnotících otázek. Sebehodnocení jedinců plyne z poznatků a dojmů, které 

vycházejí z interakce pacienta s lékařem, z povědomí jedince o jeho zdravotním 

stavu. Tento pojem byl prvně zmíněn v roce 1990 v souvislosti s poukázáním na 

důležitost participace pacientů v rozhodování o jejich zdraví v mnoha fázích (ať je to 

konzultace o pacientově stavu, následná konzultace vhodné péče apod.) [Ballard-
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Reisch 1990:95]. Schopnost pacientova sebehodnocení přispívá pozitivně k jeho 

rozhodovacímu procesu. "Cílem interakce mezi lékařem a pacientem je pomoci 

pacientovi určit a vybrat ty nejlepší hodnoty související se zdravím, které mohou být 

realizovány v jeho stavu…" [Emanuel 1992:2222]. Jedná se o určitý posun od 

paternalistického přístupu, kdy lékař určuje, co je v nejlepším zájmu pacienta, 

k participativnímu přístupu (vzájemná interakce lékaře s pacientem, kdy pacient má 

vliv na rozhodování o jeho zdraví). 

2.5.1. The Patient Self-Advocacy Scale: Measuring Patient Involvement 

in Health Care Decision-Making Interactions 

Ve studii The Patient Self-Advocacy Scale: Measuring Patient Involvement in Health 

Care Decision-Making Interactions se autoři prostřednictvím sběru dat třemi 

způsoby snažili dokázat, že u pacientů postižených nemocí AIDS se vyskytuje určitá 

míra tendence v rozhodování o vlastním zdraví, tzv. sebeobhajování [Brashers etc. 

1999]. 

Ze 4 měsíčního zúčastněného pozorování jedné z AIDS koalic v USA (ACT UP), 

analýzy dokumentů a rozhovorů s členy této koalice, došli výzkumníci ke třem 

závěrům podmínek pacientova sebeobhajování, kde hraje roli: 1. pacientova 

informovanost a dostatečné znalosti o jeho nemoci, 2. schopnost prosadit svůj vlastní 

názor a 3. potenciál pro nedbání rad. Studie byla provedena na 30 HIV pozitivních 

jedincích [Brashers 1992 in Brashers 1999:99-101]. Zvyšující se hledisko 

informovanosti pacienta o stavu nemoci vede k diskusi stavu s lékařem a může vést 

až k pacientovu nesouhlasu a postavení do opozice s lékařem.  

• Pacientova informovanost a dostatečné znalosti o jeho stavu 

První dimenze sleduje respondentovo povědomí o jeho stavu. Jeho snaha získat co 

nejvíce informací o případné nemoci. Zjištění dostupných léčebných metod, 

nepřetržité vyhledávání informací, kontakt s lidmi s podobnou nemocí. Celkově tato 

první dimenze vychází z respondentovy informovanosti a snahy se dovzdělávat a 

získávat více a více informací, aby mohl vhodně zhodnotit svou situaci a konzultovat 

ji s lékařem. Otázky následujícího charakteru: 
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Do jaké míry souhlasíte s jednotlivými výroky:  

Je důležité dozvědět se co nejvíce informací o nemoci, kterou člověk trpí, a o její 

léčbě. 

Sleduji nejnovější postupy léčby nemocí, kterými trpím. 

Máte povědomí o lidech se stejným zdravotním problémem? 

atd… 

• Schopnost prosadit svůj vlastní názor 

Na základě zjištěných informací je důležité, aby měl jedinec dostatek sebevědomí 

k vyjádření svých požadavků. Sleduje se, zda je jedinec schopen navrhnout jinou 

cestu léčby, zda se doptává na způsob léčby, která mu byla předepsána. Zda je na 

základě získaných informací schopen objektivně zhodnotit svůj stav a přinést možné 

nápady a řešení k dalšímu průběhu léčby. Otázky následujícího charakteru: 

Do jaké míry souhlasíte s jednotlivými výroky:  

Dokážete navrhnout jinou léčebnou metodu? 

Pokud mi můj praktický lékař předepíše něco, co neznám, zeptám se ho a nechám si 

to důkladně vysvětlit. 

Často dávám svému praktickému lékaři vlastní návrhy týkající se zdravotní péče a 

způsobů léčby. 

atd… 

• Potenciál pro nedbání rad 

Poslední dimenze již sleduje, zda je člověk schopen na základě sesbíraných 

informací a snahy prosadit vlastní názor na způsob léčby, schopen léčebnou metodu 

navrženou lékařem odmítnout. Zda si člověk myslí, že má k neuposlechnutí dobrý 

důvod. Otázky následujícího charakteru: 

Do jaké míry souhlasíte s jednotlivými výroky:  

Nedělám vždycky to, co mi praktický lékař řekne nebo nařídí. 

Pokud mi praktický lékař předepíše léčebný režim, se kterým nesouhlasím, 

pravděpodobně ho nebudu dodržovat. 
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O tom, kterou léčbu podstoupím, nakonec rozhoduji já sám/sama, i když mi ji 

praktický lékař předepíše. 

atd… 

Následující obrázek ukazuje 12 položkovou PSAS škálu, která je rozdělena po 4 

otázkách do tří dimenzí, které byly popsány výše, a ze které budoucí studie vycházejí 

[Brashers 1992 in Brashers 1999]. 

Obrázek 3: Patient Self-Advocacy Scale Items 

 

Dostupné z: [Brashers 1999:101] 

Z tohoto pilotního výzkumu vzešlo, že i přes to, že pacienti mají velkou touhu 

zjišťovat více informací o nemoci, diagnóze atd., z většiny případů se doktorů bojí 

zeptat. Dle Robinsona a Whitfielda se pacienti bojí, že ptaní se lékařů je nevhodné, 

zbytečné plýtvání času lékařů apod. [Robinson;Whitfield in Brashers 1999:102]. 

Pokud se pacienti neptají dost průbojně, asertivně, doktoři často dotazy ignorují a 

nechtějí odpovědět. Pokud je ovšem pacient asertivní, s doktorem do interakce 

vstoupí, je to jen v jeho prospěch. Na základě těchto získaných informací může 

následně pacient s doktorem nesouhlasit a léčbu v krajním případě odmítnout.  
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Výše zmíněné dimenze škály1 spolu vzájemně souvisí ve všech třech stupních. 

Zaprvé je důležité, aby měl pacient nejdříve dostatek informací o svém stavu 

(nemoci). Na základě těchto znalostí může svůj stav s doktorem diskutovat a přinášet 

tak vlastní poznatky a návrhy k průběhu své vlastní léčby a v případě svého 

nesouhlasu s postupem lékařovy léčby může pacient rad a služeb lékařů odmítnout.  

V roce 1999 se výzkumníci snažili teorii sebehodnotící PSAS škály potvrdit na 

větším vzorku [Brashers 1999]. Data byla získána prostřednictvím dotazníků, kde 

pacienti odpovídali na Likertově 5 bodové škále (postoje na škále: určitě souhlasím, 

až po postoj: rozhodně nesouhlasím). Účastníci byli vybráni ze dvou vzorků. První 

vzorek čítal 174 účastníků, které poskytly americké komunitní organizace, které 

podporují lidi s HIV a AIDS. Druhý vzorek měl 218 účastníků z řad studentů a 

rodinných příslušníků z Midwestern a Western University.  

Pomocí následujících nástrojů byla ověřena reliabilita a validita navržené PSAS 

škály. Otázky související s PSAS škálou byly v dotazníky vloženy náhodně mezi 89 

položek.  

• Nástroje měření reliability dat užité ve studii 

Kontrola spolehlivosti škály byla provedena na 20 položkové škále s otázkami 

týkajícími se rozhodování, vedení a obecných souvislostí. Cronbachovo alfa bylo 

pro vzorek 1 0,74 a pro vzorek 2 0,75 (Porovnáváno s hodnotami ze šetření Reeda 

apod., kdy se hodnoty pohybovaly od 0,77 do 0,81) [Reed, 1989 in Brashers 

1999:106]. Na základě výsledných hodnot byla škála určitě reliabilní. 

Druhým nástrojem ověřujícím reliabilitu dat byla 5 položková škála s odpověďmi 

na angažovanost chování pacientů a 4 položková škála týkající se snahy získávat 

a vyhledávat informace. Cronbachovo alfa se v prvním vzorku pohybovalo od 0,63 

do 0,67, u druhého vzorku od 0,56 do 0,65. (Opět porovnáváno s hodnotami 

z minulých šetření, kde se hodnoty pohybovaly od 0,74 do 0,76) [Krantz, Baum, & 

Wideman, 1980 in Brashers 1999:106]. 

Třetí nástroj měřil touhu po samostatnosti v rozhodování o jejich nemoci a touze 

vyhledávat a získávat informace, tudíž se aplikovalo pouze na 1. vzorek (HIV 

                                                 
1 1. zvyšující se informace a znalosti o nemoci, 2. schopnost prosadit svůj vlastní názor a 3. potenciál 

pro nedbání rad. 
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nemocní). Byly aplikovány dvě 8 položkové škály. Opět bylo porovnáváno 

Cronbachovo Alfa, které je dle Endeho, Kazise, Ashe a Moskowitze v ideálním 

případě 0,82 [Ende, Kazis, Ash, and Moskowitz 1989 in Brashers 1999:106]. 

Reliabilita v této studii byla 0,83 a 0,75, celková spolehlivost měření byla 0,78. 

• Nástroj ověření validity dat ve studii 

K ověření validity škály bylo použito teorie construct validity. Testovaly se 

korelace položek PSAS škály s dalšími, souvisejícími, měřeními. To znamená, že 

se například testoval vztah mezi vzděláním a tendencí dělat vlastní rozhodnutí a na 

základě korelačního indexu se dalo posoudit, zda platí vztah mezi PSAS a vybraným 

jevem (vzdělání, věk, pracovní status) [Brashers 1999:114]. 

• Psychometric Properties of the Patient Self- Advocacy Scale: The Persian 

Version 

Již existuje mnoho studií, které se sebehodnotící škálou zabývají a není překvapivé, 

že ve většině případů je škála aplikována v tématu zdraví. Jednou z nich je např. 

studie 50 íránských pacientů, kteří trpí specifickou nemocí: 10 pacientů s pohlavně 

přenosnými chorobami, 10 pacientů s onemocněním trávicího traktu, 10 pacientů s 

onemocněním ledvin, 20 pacientů se srdečními chorobami [Hamzehgardeshi etc. 

2015]. V tomto výzkumu byl opět testován vliv sebeobhajování prostřednictvím 

PSAS. Data byla sesbírána prostřednictvím dotazníků a reliabilita dat byla potvrzena 

prostřednictvím Cronbachova alfa. Příklad této specifické studie je uveden pro 

ukázku, jakým způsobem se dá PSAS aplikovat a testovat na vybraném vzorku 

jedinců. 

Obrázek 4: Jednotlivé dimenze PSAS a hodnoty jejich Cronbachova Alfa 
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2.5.2. Závěry studií 

Studie měly za cíl testovst spolehlivost, platnost a další potenciální využití PSAS 

škály. Smyslem bylo také poukázat na faktor sebeobhajování, který se dá skrze 

PSAS ideálně zjistit. Ze závěrů studií je jasné, že se PSAS v této formě (tři dimenze) 

dá aplikovat při dalších výzkumech. Z teoretického hlediska výzkumy odhalily, že 

sebeobhajování je výbornou cestou ke zlepšování participace mezi pacientem a 

lékařem, v případě zvyšujícího se povědomí o vlastním stavu pacienta. 

Reliabilita byla měřena pomocí Cronbachova alfa, jelikož tento index byl ve většině 

z případů využit i v předešlých výzkumech, využiji ho při sekundární analýze. 

Jelikož je testování reliability skrze Cronbachovo alfa základní analytickou 

dovedností, doplním testy reliability o IRT (teorie odpovědi na položku). IRT není 

tolik využívanou technikou při určování reliability dat. Proč a jak IRT využít a 

ověřit, je vysvětleno na následujících stránkách. Prvně ale začneme s představením 

testování reliability prostřednictvím indexu Cronbachovo alfa.  

3 Metodologická kapitola 

3.1. Cíle práce, výzkumné otázky 

Cílem práce je zjistit reliabilitu a validitu PSAS (Patient Self-Advocacy Scale) škály 

týkající se zdraví v české populaci. Smyslem je zjistit, zda měřená data odpovídají 

mezinárodní PSAS, zda jsou získaná data skutečně reliabilní a validní. Chci zjistit, 

zda se avizovaná PSAS mezinárodní škála, měřící postoje ke zdraví, může aplikovat 

v české populaci, bez ztráty její validity. Z následujícího plynou čtyři hlavní 

hypotézy: 

H1: Získaná data PSAS jsou reliabilní (dle Cronbachova alfa). 

H2: Získaná data PSAS jsou reliabilní pro českou populaci (na základě otestování 

IRT škály). 

H3: Na základě faktorové analýzy a prokázání nejméně dvou faktorových dimenzí je 

PSAS z hlediska construct validity validní. 

H4: Největší vliv na zdraví jedinců mají socioekonomické determinanty. 

Související výzkumné otázky: Můžeme při testování validity a reliability mezinárodní 

škály týkající se zdraví, uplatnit tuto škálu na testování stejného vztahu v české 

populaci, aniž by se změnily výsledky původního testu, popřípadě jakou měrou se 
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tento vztah změní? Jaký je postoj české populace k jejich zdraví? Jsou data validní i 

na základě face validity, určené z jednání a výpovědí kognitivních rozhovorů? 

3.2. Sekundární analýza dostupných dat 

V úvodu metodologické části vycházím ze sekundární analýzy dat. K dispozici mám 

aktuální data, která na vzorku 1 030 respondentů měří postoje občanů k vlastnímu 

zdraví. Do dotazníku je zařazena sebehodnotící PSAS škála s patřičnými otázky a 

dimenzemi, které popíši podrobně v následující kapitole The Patient Self-Advocacy 

Scale. 

V šetření se nachází 3 hlavní baterie otázek, které sledují návštěvnost jednotlivých 

lékařů během posledního roku, frekvenci určitých činností (fyzická aktivita, užívání 

léku apod.) a konečně baterii otázek s 18 položkami, vycházející z PSAS škály a 

zahrnující otázky na všechny její dimenze.  

Nyní již představím jednotlivé metody, techniky a postupy, které jsou v praktické 

části aplikovány a které společně tvoří výzkumný design práce. Čtenáře krátce 

seznámím s klíčovými informacemi k dotazníkovému sběru dat, ze kterého většina 

výzkumů (i představené studie) na zdraví a testování PSAS vychází. 

3.3. Dotazníková šetření 

Jednou z nejvyužívanějších technik sběru dat pro tento účel jsou dotazníková šetření. 

Výzkumem zdraví pomocí dotazníkových šetření se zabývá nespočet organizací, od 

mezinárodních, kde mezi hlavními výzkumnými aktéry figuruje Světová 

zdravotnická organizace WHO, organizace zabývající se právy a zdravím dětí 

UNICEF, Ministerstva zdraví všech zemí apod. V České republice figurují na 

předních místech výše zmíněné organizace, spolu se Státním zdravotním ústavem ČR 

(SZU) a spoustou dalších organizací zabývající se již specifickými kategoriemi 

zdraví.  

Výhodou dotazníkových šetření je, že pomocí nich získáme v relativně krátké době 

mnoho informací. Na druhé straně mezi hlavní nevýhody patří, že chybí kontext, 

osobní kontakt s pozorovaným. Respondent vyplňující otázky nemusí zcela pochopit 

formulovanou otázku, nevěnuje otázkám dostatečnou pozornost, může odpovídat 

nahodile, nepravdivě apod., což vede k nízké validitě a kvalitě dat. Je vhodné 

dotazníková šetření doplnit minimálně o standardizované rozhovory, pomocí nichž 
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jsou vyplňovány dotazníky, tudíž již existuje nějaká kontrola mezi výzkumníkem a 

dotazovaným a kvalita dat se zvyšuje. Dodržování struktury a základních prvků 

správného dotazování a šetření je důležité dodržovat při šetření všech témat, o to více 

u témat týkajících se choulostivých informací (nemoci, zdravotní stav jedince, 

zdravý nezdravý způsob žití apod.) 

3.4. Měření reliability dat 

3.4.1. Reliabilita – Cronbachovo alfa 

Výzkumná data se vždy hodnotí z pohledu reprezentativnosti (zda skutečně měříme 

takový vzorek, jaký pro účely studie potřebujeme) a z pohledu výskytu chyb, které 

vznikají při měření.  

Reliabilita neboli též spolehlivost, je vlastnost měření, která určuje jeho přesnost. 

Reliabilita je nutnou podmínkou pro validní měření, ovšem co je reliabilní, nemusí 

být validní.  

Kreidl uvádí 4 základní nástroje pro měření reliability [Kreidl 2004]. 

1) Metoda v čase opakovaného měření – tato metoda je založena na odhadu, že 

výsledky opakovaných měření povedou ke stejnému výsledku. Patří sem 

např. Quasi-simplex model. 

2) Mezipoložková reliabilita je druhým nástrojem měření reliability, která je 

vyjádřena nejčastěji hodnotou Cronbachovo alfa a nebo Split-half metodou. 

V případě Cronbachovy alfa se jedná o takové měření, kde se měří míra 

vnitřní konzistence škály v rámci jedné dimenze. Jedná se o jakési průměrné 

korelace vybraných položek v rámci jedné škály v případě standardizovaných 

položek. V případě nestandardizovaných položek mluvíme o míře kovariance. 

U split-half metody dochází k rozdělení škály na dvě části a v rámci těchto 

částí se posuzují vzájemné korelace [Krejčí 2016]. 

3) Alternativní forma jedné otázky. Tento třetí nástroj měření určuje reliabilitu 

měření na základě různých forem vybrané otázky. Otázka se může lišit ve 

změně formulace, či ve výčtu možných odpovědí apod. Změnu otázky je 

možné provést v tomtéž testu u stejných respondentů, nebo můžeme vymyslet 

různé varianty otázky do několika různých dotazníků, které jsou podány 

odlišným respondentům (tzv. Split-halves design) [Kreidl 2004]. 
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4) Posledním měřícím nástrojem reliability je metoda měření pomocí více 

pozorovatelů, či tazatelů. Více jedinců měřící stejný jev za pomocí stejných 

instrukcí (např. různé hodnotící škály), kde se sleduje vzájemná shoda mezi 

pozorováními výsledky. 

Jako vhodný nástroj z výčtu nástrojů, které měří reliabilitu, jsem vybrala pro účely 

zjištění reliability otázek týkajících se zdraví, hodnotu Cronbachova alfa. Tato 

hodnota je nejvhodnější pro měření reliability baterií otázek, které se ve vybraném 

výzkumu vyskytují.  

„Cronbachovo alfa můžeme také interpretovat jako koeficient korelace mezi daným 

součtovým indexem a mezi kterýmkoliv jiným testem, jenž má stejný počet položek ze 

stejného univerza položek a který měří totéž.“ [Řehák 1998:58]. 

Jak již bylo zmíněno, Cronbachovo alfa měří vzájemné korelace mezi baterií otázek. 

Cronbachovo alfa nabývá hodnot od -1 až do 1. Pokud hodnoty Cronbachova alfa 

nabývají od -1 do 0, měřená data nejsou reliabilní. Naopak korelace nabývající 

hodnot mezi 0 a 1 jsou velmi žádoucí – reliabilní [Krejčí 2016]. Za zmínku stojí také 

hodnota R2 (koeficient spolehlivosti), jejichž hodnota vypovídá o spolehlivosti otázek 

zařazených do škály otázek. Tento koeficient nabývá hodnot od 0 do 1. Pokud 

výsledné R2 dílčích otázek ve škále nabývá malých hodnot, je vhodné otázku vyřadit. 

Celková reliabilita škály dle hodnoty Cronbachova alfa bude vypočtena v programu 

SPSS. 

Další teorií, které se dá v rámci reliability využít a které se v práci věnuji, je tzv. IRT 

neboli Item Response Theory. Blíže k této teorii na následujících řádcích. IRT je 

měřena v programu IRTPRO a R. 

3.4.2. Reliabilita – Item Response Theory 

IRT (Item Response Theory, možno přeložit jako teorie odpovědi na položku) je 

model, který měří vztah mezi znaky na základě jejich odpovědí. Tento přístup není 

v České republice stále tolik rozšířen, i když postupně na popularitě získává, a to 

zejména v psychologických studiích. 

Hlavní podstatou IRT teorie je vyjádřit vztah mezi latentní proměnou (měřená 

proměnná, jež je vyjádřena určitou dovedností, charakteristickou vlastností, znalostí, 

či v našem případě postojem) a odpovědí na konkrétní položku [DeMars 2010:9]. 
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V případě baterie otázek sledujeme vztah mezi odpověďmi na všechny položky 

(otázky) v baterii. 

Z historického exkurzu existují evidence o dvou proudech, jež daly IRT vzniknout – 

americký a evropský. V knize amerických výzkumníků Statistical Theories of Mental 

Test Scores bylo téma prvně konzistentně zpracováno a vysvětleno [Lord a Novick 

1968]. Tzv. Evropský proud se opírá o Raschův model, který vychází 

z dichotomických odpovědí [Andersen 1997:67]. Ústředním prvkem tohoto modelu 

je zjištění pravděpodobnosti určité reakce, kterou poskytuje člověk. Cílem je vyřešit 

klíčovou otázku, zda je člověk se svou schopností reakce na jednotlivé impulzy, 

v případě nesnází, schopen odpovědět na položku v baterii otázek správně. 

Pravděpodobnost úspěchu je závislá na rozdílu mezi schopností osoby a obtížností 

položky [Bond 2007:11]. V současné době již existuje jediný proud, který vznikl 

sloučením dvou předešlých proudů, který se rychle rozvíjí a to jak metodologicky, 

tak z hlediska využití (nové softwary apod.). 

Odpovědi na položky mohou být dichotomické, ale také polytomické, což je příklad 

Likertovy škály, která je v případě škál na zdraví více frekventovaná (jedinci 

odpovídají např. na 5 bodové škále, jak s výrokem souhlasí, či nesouhlasí) [Demars 

2010:3]. IRT test také poskytuje index přesnosti testovacího skóre, vypočítá 

směrodatnou odchylku měření. IRT určuje pro každou položku vztah mezi jednou 

vlastností respondenta (tzv. latencí) a pravděpodobností, že položka byla vyřešena 

respondentem správně. 

Jedním z důvodů malé frekvence využití IRT je fakt, že jsme učeni k užití klasických 

teorií testů2 (základní popisné statistiky, průměry, korelace položky s ostatními 

položkami, Cronbachovo alfa). Klasické teorie jsou prováděny skrze programy, 

jejichž využití je základním předpokladem výzkumné činnosti sociologů (SPSS, 

Amos, R apod.). K vyhodnocení IRT je nutno užití specializovaných programů. 

Jedním z možných programů je program IRTPRO (Item Response Theory for 

Patient-Reported Outcomes), který je pro vědecké účely k dispozici ke stažení3, proto 

si pro ukázku vyhodnocení IRT vybraných baterií otázek vybírám právě tento 

program. Pro další ukázku a pro doplnění je IRT analýza provedena v programu R. 

                                                 
2 Známo pod pojmem CTT – položky v textu jsou brány komplexně, nikoliv individuálně/jednotlivě 

jako v IRT 
3 Program IRTPRO ke stažení na: http://www.ssicentral.com/irt/student.html 
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Závěrem teoretické podstaty o IRT je důležité zmínit, že před začátkem testu je 

potřeba ověřit nutné předpoklady pro správnou funkci modelů. Ke správnému 

fungování modelů IRT je třeba splnění tří základních předpokladů: předpoklad 

unidemenzionality, lokální nezávislosti a určení vhodnosti zvoleného modelu 

vzhledem k povaze dat [DeMars 2010]. 

• Jednodimenzionalita 

Základním předpokladem splnění jednodimenzionality je, že odpověď respondenta 

závisí na jediné, dominantní charakteristice, jež ovlivní odpověď respondenta (vliv 

vnějších faktorů není brán v potaz). Tohoto stavu není nikdy stoprocentně dosaženo, 

jelikož odpovědi jsou vždy ovlivněny i dalšími faktory: „Obecně se dá říci, že žádný 

soubor položek není striktně unidimenzionální“ [Jelínek, Květoň & Vobořil 2011: 

50]. Jednodimenzionalita se dá určit prostřednictvím tří způsobů, jež nám odhalí 

dominantní faktor (hodnota eigenvalue či scree plot4, Scout´s test nebo analýza 

residuí). 

• Lokální nezávislost 

Tento předpoklad je založen na očekávání, že jedna položka neovlivňuje následující, 

či předchozí položku. To znamená, že odpovědi na položky spolu nesouvisí, jsou 

nezávislé. Korelace mezi položkami je ovlivněna latentní proměnnou, nikoliv 

položkou. „Z praktického pohledu lze tvrdit, že pokud je splněn předpoklad 

unidimenzionality, tak je pravděpodobně splněn i předpoklad lokální nezávislosti.“ 

[Orlando 2004 in Rudá 2012:28]. 

• Určení vhodného modelu 

O vhodnosti modelu vypovídají různé charakteristiky. Nejužívanější metodou je 

metoda maximální věrohodnosti [Embertson etc. 2000:187] či neméně známá 

metoda nejmenších čtverců, nebo Bayesova metoda [Rudá 2012:29]. V rámci určení 

                                                 
4 Eigenvalue je hodnota používaná ve faktorové analýze, jež určuje počet faktorů. Její nejčastější 

referenční hodnotou je číslo 1. Faktor s nejvyšší eigenvalue vysvětluje nejvíce variability ze všech 

faktorů. Scree plot je čárový graf, který proti sobě dává eigenvalue a počet faktorů. Na základě 

vzniklé křivky a jejích zlomů se posuzuje počet faktorů v datech. [Rudá 2012:27] 
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vhodného IRT modelu existuje mnoho dalších metod, které kvůli rozsahu a zaměření 

práce nejsou představeny. 

Pro účely práce se dále nezabývám modely dichotomickými, ale uvádím krátce výčet 

modelů polytomických. 

• Rating scale model 

Tento model je funkční za předpokladu, že jsou všechny hodnotící kategorie ve 

stejné vzdálenosti a tudíž jsou všechny rozdíly stejné. To znamená, že musí být 

stejný počet možností hodnocení. Tento fakt je také velkou nevýhodou tohoto testu. 

Model je vyjádřen multinomálními testy, Likelihoods Ratio testem, či analýzou 

residuí [Andersen 1997:67-84]. 

• Partial credit model 

Oproti předchozímu modelu, hodnotící kategorie již nemusí být ve stejné 

vzdálenosti, ani nemusí být stejné, tudíž počet možností hodnocení se může lišit. 

Nevýhodou tohoto modelu je ovšem fakt, že každá vlastnost (latence) odpovědi 

respondenta musí být stejná [Masters, Wight 1997:101-121]. 

• Graded response model 

Poslední model je kombinací předchozích dvou modelů. Položky mohou mít 

rozdílnou diskriminaci a nemusí mít stejný počet možností hodnocení [Samejima 

1997:85-100]. GRM modelujeme kumulativní pravděpodobnosti. V tomto modelu 

jsou již položky hodnoceny na Likertově škále. Respondenti odpovídají na položky 

na této škále. Výzkumníky zajímá, s jakou pravděpodobností respondent volí danou 

odpověď. 

3.4.3. Užití IRT 

Posledního modelu, tedy GRM, využívám k otestování IRT baterie otázek týkající se 

zdraví a PSAS. Jelikož se škály převážně zabývají spokojeností, určitým souhlasem s 

nějakým jevem, jehož odpovědi jsou tvořeny ordinální škálou, je tento model pro 

demonstraci funkce teorie IRT nejvhodnější [Rudá 2012:57]. Škály tvoří několik 

položek, kde budu pozorovat vztah mezi latentní proměnnou a položkou. 
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K vyhodnocení IRT v programu IRTPRO bude využito následujících parametrů: 

parametr a - schopnost diskriminace položky, parametr b - obtížnost položky [Rudá 

2012:12]. 

Parametr a ukazuje váhu každé položky. Pokud dosahuje hodnot nad 1,70, je 

položka považována za žádoucí. Od 1,35 do 1,70 jsou hodnoty také žádoucí, ovšem 

už méně. Průměrně diskriminující jsou hodnoty od 0,65 do 1,34. Pokud jsou hodnoty 

nižší, hovoříme o nežádoucí položce [Baker 2001]. V praxi to znamená, že pokud 

položky nabývají hodnot od 1,35 výše, vyjadřují položky latentní proměnnou. 

Parametr b určuje obtížnost položky. V praxi to znamená, že nám parametr určí 

rozložení odpovědí a váhu položek. Na základě testu tedy poznáme, zda se nám 

výzkumu neúčastnila jen nespokojená populace s nějakým jevem apod.5 

V následujícím textu je krátce představen program IRTPRO, ve kterém je IRT 

testována. 

3.4.4. Použití softwaru IRTPRO 

Program IRTPRO (Item Response Theory for Patient-Reported Outcomes) je 

program pro testování IRT škál, který rozvíjí Scientific Software International, znám 

také pod zkratkou SSI6. Modely, na nichž je IRT aplikováno, vycházejí buď 

z konfirmační faktorové analýzy, nebo z exploratorní faktorové analýzy. Program je 

pro studentské potřeby volně přístupný přímo od vývojářů programu.   

V programu můžeme vytvářet modely jak pro dichotomické jednotky, tak pro 

polytomní jednotky. Cílem práce není vysvětlit funkci jednotlivých modelů, tomuto 

tématu se podrobně věnovala ve své diplomové práci Eliška Rudá, kde naleznete 

podrobné vysvětlení jednotlivých modelů a testů7. Pro cíle mé práce bude využito 

modelu odstupňovaných odpovědí (Graded Response Model), který vychází 

z dvouparametrového logistického modelu (2PL), ale je zde lepší využití pro 

hodnocení škál s ordinálními odpověďmi, jako je například Likerotova škála [Rudá 

2012:21]. 

                                                 
5 V případě baterií otázek o zdraví se bude jednat spíše o souhlas. V případě parametrů je to ovšem 

stejné jako v případě spokojenosti. 
6 SSI – více o společnosti a jejím zaměření na http://www.ssicentral.com/. Na těchto stránkách je také 

možné stáhnout volnou verzi programu IRTPRO http://www.ssicentral.com/irt/student.html. 
7 RUDÁ, Eliška. Teorie odpovědi na položku a její aplikace v sociologii. Praha, 2012 79 s. Diplomová 

práce (Mgr.) Univerzita Karlova, Filozofická fakulta. Katedra sociologie. Vedoucí diplomové práce 

PhDr. Jirí Vinopal, Ph.D. Dostupné z: .https://is.cuni.cz/webapps/zzp/download/120097634 
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V případě 18 bodové PSAS je, vybraným modelem IRT, testováno vztahu mezi 

latentní proměnnou: Do jaké míry souhlasíte s jednotlivými výroky? a 18 položkami 

(otázkami) škály, které měří sebehodnotící postoje na 5 bodové Likertově škále 

(rozhodně souhlasím – rozhodně nesouhlasím). 

• Dichotomické modely 

• Jednoparametrový dichotomický model (1PL) 

• Dvouparametrový logistický model (2PL) 

• Tříparametrový logistický model (3PL) 

• Polytomní modely 

• Model odstupňovaných odpovědí (Graded Response Model) 

• Generalizovaný model pro stupňovanýný kredit (Generalized Partial Credit 

Model) 

• Nominální modely 

Téma reliability dat bylo plně vyčerpáno a představeno, nyní přejdeme k dalšímu 

kroku, který bude po ověření reliability následovat, a to je ověření validity. K účelu 

práce je vybrána face validita a construct validita8. Charakteristiky vybraných validit 

jsou popsány v následující kapitole.  

3.5. Ověření validity dat 

3.5.1. Face validita 

Face validita je takový způsob ověření platnosti dat, kde na základě postojů 

respondentů zjišťujeme, zda jejich názory reflektují zjišťovanou problematiku. Jedná 

se o určení validity na základě zjevných rysů, které vycházejí z výzkumníkova 

určení. Validita může být postavena buď na hodnocení problematiky, o kterém 

respondenti nemají takové množství informací (zejména postoje) nebo na hodnocení 

specialistů vybraného okruhu tématu. 

V rámci PSAS škály můžeme face validitu potvrdit na základě odpovědí respondentů 

na baterii otázek, která měří: Do jaké míry souhlasíte s jednotlivými výroky, které 

Vám budu nyní číst? I přes to, že respondenti nemají žádné specifické znalosti o 

položkách ve škále, měli by dokázat jednoduše odpovědět, jelikož baterie měří jejich 

postoj. Na základě této skutečnosti můžeme vypovědět o validitě dat dle zjevné 

validity. 

                                                 
8 V příloze č. 1 v této práci je přiložena 18 položková PSAS se sebehodnotícími postoji české 

populace na 5 bodové Likertově škále, na které reliabilitu a validitu testuji. 
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Druhého způsobu face validity, hodnocení specialistů, bylo využito například ve 

studii o měření vědecké originality. Jelikož se jedná o velmi úzké a specifické téma, 

ve kterém se jedinci musí orientovat, aby mohli hodnotit, bylo k tomuto výzkumu 

vybráno 301 vědců, kteří hodnotili obsahy vybraných článků. Výběr zahrnoval 

vysoce kvalifikované a zkušené výzkumníky, kteří mají dlouholeté zkušenosti 

s výzkumem, přišli do kontaktu již s mnoha různými metodologickými přístupy a 

teoriemi, tudíž vhodně dokáží zhodnotit danou problematiku.  Originalitu hodnotili 

dle hypotéz, metod a výsledků, které z článků vyplynuly. Hodnocení probíhalo na 8 

bodové škále originality. Dle shody postojů byla data na základě face validity určena 

za validní [Dirk 1999: 765-776]. 

Na základě zjištěných informací bych k posouzení face validity využila prvního 

způsobu popsané face validity, která se neodvíjí od znalostí tématu, ale vychází 

z postojů respondentů.  

Do rozhovorů začlením baterii postojových PSAS otázek, kde jsou obsaženy položky 

týkající se sebehodnotící škály a na základě schopnosti dotazovaného odpovědět, 

mohu face validitu znovu potvrdit, či vyvrátit.  

3.5.2. Construct validity 

Construct validita vyjadřuje, do jaké míry pozorované měření reflektuje teoretické 

hledisko [Cronbach and Meehl 1955 in Andrews 1984:411]. Construct validita je ve 

společenských vědách jedna z nejvíce aplikovaných metod k ověření platnosti dat. 

Měla by souviset s určitým vztahem mezi proměnnými. Oproti zjevné validitě již 

vychází ze statistických testů, dle kterých můžeme validitu potvrdit, či vyvrátit. 

Construct validita byla využita v mnoha výzkumech, za použití několika měřících 

technik. Například ve výzkumu Jacobyho se výzkumník snažil potvrdit construct 

validitu u názorových vůdců prostřednictvím tří konstruktů, které vycházely 

z teoretického hlediska výzkumu. Hledělo se na názory ohledně oblékání, věrnosti 

značce a tendencí hodnotit design interiéru [Jacobs 1984:88]. Vzhledem ke vztahu 

k PSAS vidím úzkou spojitost s hodnocením. Nejedná se sice o sebehodnocení 

vlastního zdravotního stavu, ale o sebehodnocení vlastního módního vnímání.  

Podobně jako v předchozí studii, v další se ověřovala validita na základě etických 

principů – zda a v jaké míře má jedinec schopnost hodnotit etické souvislosti ze 

svého morálního hlediska. Construct validita byla ověřována pomocí hodnot 
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konfirmační faktorové analýzy [Lawthong 2015: 718-722]. Stejně jako u měřených 

středoškolských postojů k etickým souvislostem, bylo konfirmační faktorové 

analýzy, k ověření validity, využito i v mnoha dalších výzkumech, například 

k posouzení schopností kritického myšlení vysokoškolských studentů [Dzulkifli etc. 

2010: 282 – 288]. 

Výčet studií by mohl pokračovat donekonečna. Z dostupných materiálů je ovšem 

jasné, že k ověření construct validity je většinou využito vysvětlení vztahu mezi 

zkoumanými jevy – konstrukty. Pro vysvětlení tohoto vztahu je často využito 

konfirmační faktorové analýzy, či sledování korelačních vztahů mezi jednotkami. 

Domnívám se, že užití faktorové analýzy pro zhodnocení construct validity, je 

vhodný způsob i v případě mé diplomové práce, vztažený na hodnocení construct 

validity u PSAS škály. Jelikož sebehodnotící škála obsahuje 18 položek, na které 

respondent reaguje, můžu prostřednictvím konfirmační faktorové analýzy určit, jaké 

faktory stojí za odpověďmi respondentů. Pokud mezi hlavními faktory jsou tři 

dimenze, na kterých sebehodnocení jedince stojí9, je PSAS z hlediska construct 

validity validní, protože je potvrzena teorie tří dimenzí, na kterých je sebehodnotící 

škála postavena. 

V práci již bylo vysvětleno co je to PSAS, její principy, jak otestovat reliabilitu a 

validitu této sebehodnotící škály různými způsoby. Zbývá poslední krok, který 

metodologickou kapitolu uzavře a to je představení principu kognitivních rozhovorů, 

které jsou pro potřeby práce uskutečněny s 9 respondenty. Rozhovory poslouží 

zejména k ověření validity PSAS (zjevná validita), ale také poskytnou doplňující 

postoje občanů na zdraví. 

3.6. Kognitivní rozhovory 

Dotazníková šetření je vhodná doplnit o rozhovory. Během rozhovorů máme osobní 

kontakt s jedinci, známe působení vnějších vlivů, víme, zda skutečně odpovídají 

jedinci, kteří byli vybráni jako cílový vzorek. Můžeme eliminovat negativní vnější 

vlivy při vedení rozhovorů, výsledná data doplňujeme o osobní poznatky, vzniklá při 

komunikaci s jedincem a jeho pozorováním apod., což vede k vyšší kvalitě dat. Opět 

musí být dodržována vhodná struktura vedení rozhovoru.  

                                                 
9 1. zvyšující se informace a znalosti o nemoci, 2. schopnost prosadit svůj vlastní názor a 3. potenciál 

pro nedbání rad. 
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Důležitým bodem je určení, kolik rozhovorů je dostačujících, aby výsledky z nich 

byly vypovídající. Z mnoha studií plyne, že platnost daného tématu se dá ověřit na 

velmi málo kognitivních rozhovorech. Vzhledem k povaze práce jsem uskutečnila 

celkem 9 rozhovorů, kde v průběhu rozhovoru hodnotím zjevnou validitu dat. 

U kognitivních rozhovorů se jedná o to, jak respondent odpovídá na danou 

problematiku [Drennan 2003]. Existují dvě různé techniky pro získání relevantních 

dat z kognitivních rozhovorů - myšlení nahlas (thinking-aloud) a doptávání se (tzv. 

probing). Tyto dvě paradigmata a přístupy nám zaručí správnost dat a zejména jejich 

získání [Collins 2003: 229-238]. Tazatel se musí dobře orientovat v obou dvou 

technikách, aby se dokázal vhodně doptávat a získal od respondentů patřičné 

výpovědi. „Myšlení nahlas (thinking-aloud) a doptávání se (probing) do sebe velmi 

přirozeně zapadají“ [Willis 2005:57]. 

Kognitivní rozhovory s sebou přináší nespočet úskalí. Může vzniknout mnoho chyb, 

které nám zkreslí výsledná data: vzniknou problémy, které nesouvisí s reálnou 

podstatou výzkumu, a naopak může dojít k selhání zjištění pravé podstaty problému. 

Pokud by byl rozhovor veden nekvalifikovanými a nezávislými tazateli, může dojít 

opět ke zkreslení a chybě v datech [Beatty and Willis 2007:302]. 

Pro potřeby práce jsou data z rozhovorů vybrány k prohloubení tématu zdraví a 

zejména k ověření zjevné validity PSAS, jejíž škála bude do rozhovoru začleněna. 

3.7. Diskuze použitých metod 

Cílem předchozího textu bylo seznámení s vhodnými metodami a technikami, které 

budou při analýze dat využity a zejména objasnění spolehlivosti (reliability) a 

platnosti (validity) získaných dat. Sebehodnotící škála se skládá ze tří dimenzí, na 

kterých sebehodnocení respondentů spočívá. Principem je dostatek informací, snaha 

vyjádřit svůj vlastí názor a na základě znalostí a asertivity rozhodnout o svém 

budoucím průběhu stavu (léčby). 

Na dílčích zdrojích jsme mohli vidět, že reliabilita PSAS byla měřena indexem 

Cronbachova alfa. Ve studii The Patient Self-Advocacy Scale: Measuring Patient 

Involvement in Health Care Decision-Making Interactions byl index vyjádřen za 

pomocí tří druhů škál – 5 položkové, 8 položkové a 20 položkové. [Brashers 1999]. 

Data, která mám k dispozici, obsahují 18 bodovou PSAS škálu, ze které je index 

Cronbachova alfa počítán. 
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Znalosti o testování reliability jsou doplněny o teorii IRT (Item Response Theory – 

Teorie odpovědi na položku), která testuje vztah mezi latentní proměnnou a 

testovanými položkami. V případě 18 bodové PSAS je, vybraným modelem IRT, 

testováno vztahu mezi latentní proměnnou“ Do jaké míry souhlasíte s jednotlivými 

výroky? a 18 položkami (otázkami) škály, které měří sebehodnotící postoje na 5 

bodové Likertově škále (rozhodně souhlasím – rozhodně nesouhlasím). 

Jelikož se první část praktické práce zabývá testováním reliability PSAS a dále 

různými radami, jak dospět k lepší reliabilitě škály, shledávám tyto dva nástroje 

(Cronbachovo alfa a IRT) k určení reliability za vhodně vybrané. Dle porovnání 

indexů Cronbachova alfa bude určena nejen reliabilita škály, ale také její 

aplikovatelnost na českou populaci. Spolehlivost škály bude na základě indexu 

porovnána s výsledky studií The Patient Self-Advocacy Scale: Measuring Patient 

Involvement in Health Care Decision-Making Interactions a Psychometric 

Properties of the Patient Self- Advocacy Scale: The Persian Version. [Brashers etc. 

1999; Hamzehgardeshi etc. 2015].  

Po představení testu reliability následovalo seznámení s tématem validity. U ověření 

validity dat již nemáme tak jednoznačný nástroj, jak validitu určit. V případě 

construct validity využiji konfirmační faktorové analýzy [Dencker etc. 2014:360-

363, Lawthong 2015: 718-722, Dzulkifli etc. 2010: 282 – 288]. Z dostupných zdrojů 

se zdá být jasné, že tato analýza jedinečně vysvětlí vztah mezi zkoumanými jevy. Já 

využiji konfirmační faktorové analýzy k potvrzení existence tří dimenzí 

sebehodnotící škály, které by měly být nejsilnějšími faktory ovlivňující odpovědi. 

Pokud bude vliv těchto faktorů prokázán, bude škála validní. 

Pro ověření platnosti dat je ideální způsob i vedení rozhovorů. Proto bude face 

validita dat PSAS škály ověřena ještě z dat, které získám z kognitivních rozhovorů. 

Během rozhovorů vznesu respondentům vybrané otázky, které byly použity při 

dotazníkovém sběru dat. Na základě názorů respondentů, jejich vynaložení úsilí na 

odpověď, můžu posoudit face validitu sesbíraných dat na základě frekvence 

odpovědí postojů respondentů. Žádný obecný instrument, který by zjevnou validitu 

ověřil, neexistuje a je pouze na výzkumníkovi, dle čeho ji určí. Já ve své práci sleduji 

odpovědi na otázky sebehodnotící škály, které postihují postojové odpovědi, tudíž by 

pro respondenty neměl být problém se k otázce vyjádřit (malý poměr odpovědí 
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nevím, kde tuto možnost pro potřeby práce zcela vyřadím, nebo nechám respondenta 

zvolit opravdu jen v nejkrajnějším případě). 

Práce přináší docela široký vhled do metodologického šetření z pohledu testování 

reliability a validity PSAS škály, s uplatněním funkce kognitivních rozhovorů. 

4 Analytická část 

4.1. Informace o datech  

Data, na kterých jsou jednotlivé analýzy prováděny, pochází z výzkumu 

provedeného v rámci projektu č. CZ.6.02.2014.221.021 „Zdravotní uvědomělost 

obyvatel České republiky“ řešeného Institutem evaluací a sociálních analýz 

(INESAN).  

Data byla primárně sesbírána s cílem zhodnotit vliv vybraných společenských 

podmínek podporujících aktivní zájem obyvatel České republiky o vlastní zdraví. 

Mezi dílčí cíle výzkumu patřilo: 

a) stanovit hlavní faktory ovlivňující sledování vlastního zdravotního stavu  

b) zjistit informovanost obyvatel o programech zaměřených na podporu zdraví 

c) ověřit schopnosti uvědomělých jedinců ovlivňovat svým postojem své sociální 

okolí 

Terénní sběr primárních dat v jednotlivých krajích České republiky byl proveden v 

průběhu října 2016. K výběru respondentů bylo použito kvótní techniky. Při přípravě 

výběrového souboru byla kromě regionálního rozložení zohledněna struktura obecné 

populace z hlediska pohlaví, věku a velikosti místa bydliště respondentů tak, aby 

byla dodržena proporcionalita zastoupení obyvatel ČR. Do zkoumaného vzorku byli 

zařazováni lidé ve věku od 18 do 64 let.  

V rámci výzkumu bylo s žádostí o rozhovor osloveno celkem 2 263 respondentů, 

kteří vyhovovali zadaným kvótám. Interview byla provedena s 1 116 respondenty 

(ostatní oslovení se odmítli výzkumu zúčastnit). Některé dotazníky byly vyřazeny ze 

samotného zpracování pro svoji neúplnost či chybné vyplnění. Zpracování dat a 

jejich analýza tak byla provedena u 1 030 dotazníků. Data byla získávána metodou 

osobního dotazování (face-to-face).  
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Data a informace o způsobu sběru dat byla předána vedoucím práce, který pro mě 

zajistil oficiální souhlas s použitím dat pro účely diplomové práce, který je připojen 

v přílohách práce. 

4.2.  RELIABILITA PSAS 

4.2.1. Cronbachovo alfa – reliabilita 18 ti položkové PSAS škály 

Nejprve se podíváme na reliabilitu původní 18 ti položkové škály a reliabilitu 

jednotlivých otázek, které jsou v PSAS škále použity.  

Jak již bylo zmíněno v textu dříve, Cronbachovo alfa měří vzájemné korelace mezi 

baterií otázek, které nabývají hodnot od -1 až do 1. Pokud hodnoty nabývají od  -1 do 

0, mluvíme o nevalidních a nežádoucích výsledcích, naopak v případě hodnot 

blížících se 1 můžeme hovořit o kvalitních a reliabilních datech. 

Celková reliabilita škály je vyjádřena hodnotou Cronbachovo alfa 0,8810. Hodnota 

nám ukazuje, že se jedná o velmi žádoucí výsledky, jejichž odpovědi budou vysoce 

reliabilní. Ideální případ pro reliabilitu je 0,82 [Ende, Kazis, Ash, and Moskowitz 

1989 in Brashers 1999:106]. 

Na základě zjištěné reliability jednotlivých otázek by bylo běžně možné díky zvýšení 

celkové reliability škály otázku s nejmenší hodnotou Cronbachova alfa vyřadit, aby 

se celková reliabilita škály zvýšila. V tomto případě to ale opravdu není nutné, 

jelikož všechny otázky vykazují konzistentní hodnoty, kde se žádná otázka zvláště 

svou hodnotou nevymyká. 

Aby mohlo dojít k porovnání výsledků s již realizovanými výzkumy a bylo možno 

porovnat mezinárodní PSAS škálu z hlediska Cronbachova alfa, je třeba uspořádání 

položek upravit dle typu otázek, odpovídajícím třem dimenzím, jež byly ve studiích 

prokázány a v nichž byla PSAS prvně představena. [Brashers 1999:101] Dále 

možnost porovnání s výsledky íranské studie [Hamzehgardeshi etc. 2015]. 

4.2.1.1. Reliabilita upravené 18 ti položkové PSAS škály do tří 

dimenzí 

Na základě významu jsem rozdělila otázky do tří baterií. Výsledná reliabilita 

Cronbachova alfa těchto baterií je prezentována v následujícím odstavci. 

                                                 
10 Tabulka 1 viz. přílohy 
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Výsledné Cronbachovo alfa u otázek, které se ptají na 1. dimenzi, tedy na 

informovanost respondenta o nemocech atd. je 0,792.11 Cronbachovo alfa u otázek 2. 

dimenze, které se ptají na asertivnost respondenta je 0,75512 a u otázek, které se ptají 

na 3.dimenzi, vyjadřující potenciál respondenta pro nedbání rad je Cronbachovo alfa 

0,752.13 

Obrázek 6: Výsledky dimenzí dle Cronabachova alfa v Íránské studii 

[Hamzehgardeshi etc. 2015:352]. 

 

Obrázek 7: Výsledky dimenzí dle Cronbachovo alfa [Brashers 1999:108]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak můžeme vidět na předchozích obrázcích, dle Cronabchova alfa je dle reliability 

PSAS aplikovaná na české populaci více reliabilní, než v předchozích studiích. 

Reliabilita je vyšší jak celé škály, tak i v rámci tří dimenzí, které byly ve studiích 

měřeny a do kterých jsem testovanou škálu upravila. V původní Brashersově studii 

se Cronbachovo alfa v první dimenzi pohybovalo od 0,60 do 0,64, ve druhé dimenzi 

                                                 
11 Tabulka 2 viz. přílohy 
12 Tabulka 3 viz. přílohy 
13 Tabulka 4 viz. přílohy 
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se Cronbachovo alfa pohybovalo od 0,67 do 0,70 a ve třetí od 0,70 do 0,82 [Brashers 

1999:108]. 

4.2.2. IRT v programu IRTPRO a R 

V následující kapitole je představena mezipoložková reliabilita škály (IRT) 

v programech IRTPRO a R. Jelikož se v práci snažím dokázat platnost a funkčnost 

PSAS na české populaci, kde byly odpovědi voleny na Likertově ordinální škále, 

vybrala jsem pro tento účel GRM model neboli Graded response model, který 

modeluje kumulativní pravděpodobnosti [Samejima 1970:139]. Zde jsou položky 

hodnoceny na Likertově škále 1-5. Zajímá mě, s jakou pravděpodobností respondent 

volí danou odpověď a na základě mezipoložkové reliability mohu určit, která 

položka respondentům dělala problém, kde jsou největší výkyvy v odpovědích a zda 

je mezi těmito položkami nějaká souvislost.  

4.2.2.1. IRTPRO 

Pro práci s daty v IRTPRO bylo nutno data v SPSS překódovat na 1-514. Soubor jsem 

poté v SPSS uložila ve formátu .csv, aby bylo možné nahrát do programu. Před 

nahráním bylo ještě nutné data uprabit z primárního vzorku 1030 na 1000, jelikož 

volně šiřitelná studentská verze programu IRTPRO, kterou mám k dispozici, neumí 

s větším datovým souborem pracovat. V IRTPRO provedu položkovou reliabilitu 

z hlediska kritéria a a dále si vykreslím informační funkce jednotlivých položek. 

4.2.2.2. R 

Program R15 dokáže přečíst již celý vzorek a je zde možné pracovat opět s formátem 

dat uložených s koncovkou .csv. Program R umí pro IRT modely vykreslit více 

informačních funkcí a testů, než program ITRPRO. Oproti IRTPRO je ovšem nutné 

do programu R všechny příkazy zadávat ručně do příkazového řádku, zatímco 

v IRTPRO uživatel jednotlivé kroky vybírá, což může být pro některé uživatele 

snazší volba. V programu R testuji porovnání dvou GRM modelů, vykresluji graf 

informačních položek všech položek, kde je na první pohled zřejmé, jak se jednotlivé 

položky liší. Dalším kritériem je test shody modelu, který umí R vyhodnotit na 

základě ITEM FIT testů. 

                                                 
14 Při načtení dat do IRTPRO se missingové NA hodnoty nahrají jako o. Je tedy nutno v záložce 

data/missing value code nastavit na "0", jinak se bude model špatně fitovat s 6 kategoriemi. 
15 Program R je volně stažitelný z oficiálních stránek https://cran.r-project.org/ 
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4.2.2.3. GRM MODEL v IRTPRO 

Obrázek 8: Graded Model Item Parameter 

 

Z fitování undimenzionálního GRM modelu výše můžeme vidět, že z 18 položek 7 

položek dosahuje výrazně nižších hodnot, než zbylé položky. Jako směrodatnou mez 

jsem určila a<1. Položky q3a, q3c, q3h, q3j, q3m, q3o a q3r se pohybují výrazně pod 

touto mezí. Obecně předpokládáme lineární formu pro tzv. kumulativní logity, 

jejichž pravděpodobnost máme vyjádřenou dvouparametrickým modelem, kde 

b1,b2,b3,b416 jsou parametry obtížnosti a a je diskriminační bod, který popisuje 

sklon. 

Na následujících grafech, kde jsou vyznačené křivky parametrů b, můžeme na první 

pohled vidět, jak se vybraných 7 položek liší od normálu. Odpovědi na tyto položky 

byly pro respondenty z nějakého důvodu složitější, než na zbylé.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
16 Když bude b ležet víc vpravo, tak je to těžší položka. 
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Obrázek 9: Trace lines položek škály 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ ZNĚNÍ 7 NEFITUJÍCÍCH POLOŽEK 

q3a Je důležité dozvědět se co nejvíce informací o nemoci, kterou člověk trpí, 

a o její léčbě. 

q3c Nedělám vždycky to, co mi praktický lékař řekne nebo nařídí. 
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q3h Pokud mi můj praktický lékař předepíše něco, co neznám, zeptám se ho a 

nechám si to důkladně vysvětlit. 

q3j Pokud mi praktický lékař předepíše léčebný režim, se kterým 

nesouhlasím, pravděpodobně ho nebudu dodržovat. 

q3m Někdy existují dobré důvody neuposlechnout rady praktického lékaře. 

q3o Praktický lékař je tu pro mě; pokud budu nespokojený, obrátím se na 

jiného. 

q3r O tom, kterou léčbu podstoupím, nakonec rozhoduji já sám/sama, i když 

mi ji praktický lékař předepíše. 

Když se podívám na význam těchto 7 položek, vidím, že 5 položek spadá do tzv. třetí 

dimenze, která vypovídá o nějakém způsobu pro respondentovo nedbání rad17. Je 

tudíž možné, že tato dimenze se u české populace neprojevuje v takové míře, 

abychom to považovali za významné.  

Zbylé dvě otázky se ptají na první dimenzi, tudíž na nějakou informovanost 

respondenta o jeho zdraví. Tento výkyv v odpovědích připisuji faktu, že 

dotazníkového šetření se účastnilo spoustu respondentů, kteří nemusí žádnou nemocí 

trpět, nebo nemají tolik zkušeností s lékařskou péčí apod., tudíž se v odpovědích na 

tyto otázky značně rozcházejí a to způsobuje nižší hodnotu parametru a. Musím brát 

také v potaz, že i v praxi se obecně stává, že některé položky diskriminují méně.  

Platnost GRM modelu a fitování jednotlivých položek podrobněji testuji v programu 

R prostřednictvím funkce item fit pro jednotlivé položky. Zároveň zde porovnávám 

fitování dvou GRM modelů, kde na základě informačních kritérií AIC, BIC a  

log.Lik18 určím vhodnost modelu. 

4.2.2.1. GRM MODEL v R 

V programu R jsem dala opět fitovat GRM model, který byl fitován v IRTPRO a 

interpretován na předchozích stranách. R nám poskytuje oproti IRTPRO hned 

v úvodu hodnoty AIC, BIC a log.Lik, které dosahují následujících hodnot: AIC 

46939.84, BIC 47384.02, log.Lik -23379.92. 

                                                 
17 Znění položek viz. příloha 
18 Čím menší je hodnota kritérií AIC a BIC, tím model lépe fituje. Naopak log.Lik (logaritmus 

pravděpodobností) by mě být co největší. 
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V následujícím kroku se podíváme na fitování modelu v případě, že všechny položky 

by měly stejný diskriminační parametr a=1,271.  

Tabulka 1: Model fit s diskriminačním parametrem a=1,271 

Položka b1 b2 b3 b4 a 

q3a -1.099     0.696     1.998    3.706    1.271 

q3b -3.146 -1.110     -0.033     1.605    1.271 

q3c -2.771  -0.828   0.526     2.213    1.271 

q3d -2.941  -1.111     0.107     1.862    1.271 

q3e -2.830  -1.250   -0.025     1.590    1.271 

q3f -3.211   -1.386   -0.121     1.448    1.271 

q3g -3.484  -1.889   -0.932     0.286    1.271 

q3h -1.807  -0.120     1.227     2.645    1.271 

q3i -3.063  -1.073     0.247     1.638    1.271 

q3j -2.650  -0.905     0.582     2.172    1.271 

q3k -3.693   -1.680   -0.259     1.361    1.271 

q3l -3.757   -1.962   -0.514     0.915    1.271 

q3m -3.101  -1.036     0.552     2.274    1.271 

q3n -3.609    -1.638   -0.367     1.302    1.271 

q3o -1.413     0.058     1.239     2.709    1.271 

q3p -2.923 -1.098  -0.008     1.404    1.271 

q3q -3.370  -1.382     0.298     1.655    1.271 



41 

 

q3r -2.184   -0.588     0.780     2.339    1.271 

 

AIC v případě tohoto modelu je nižší, než v prvním případě a to 46939.84, hodnota 

BIC je také nižší a to 47384.02 a Log.Lik je -23796.89. Můžeme tedy vidět, že 

hodnoty v případě modelu, kde předpokládáme stejnou diskriminační hodnotu a jsou 

lepší a tento model nám fituje lépe. Následně přikládám obrázek, kde jsou v jednom 

grafu vykresleny všechny informační křivky položek, a kde se opět projevují nízké 

hodnoty již avizovaných 7 položek, které se odlišují od zbylých 11 položek. 

Obrázek 10: Informační křivky všech položek 

 

✓ ITEM FIT  

Tabulka 2: Item fit GRM modelu (p>0.05) 

item S_X2 df.S_X2 p.S_X2 

q3a  144.008      117   0.046 

q3b   91.051       99   0.703 

q3c  132.395      113  0.103 

q3d   99.038   89   0.219 

q3e  130.051    96   0.012 

q3f  87.384    86   0.438 
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q3g  97.907     90  0.267 

q3h  147.256   116  0.026 

q3i 180.709   92   0.000 

q3j 122.681     115   0.295 

q3k  103.228       91   0.179 

q3l   80.228       79   0.440 

q3m   99.765    98   0.431 

q3n   97.732      77   0.056 

q3o  153.547     0.003 0.003 

q3p  125.664      90   0.008 

q3q  108.134     97   0.207 

q3r  154.282    122   0.026 

 

Z výsledků fit statistik opět vyšlo, že ne zcela dobře fitujících položek pro GRM 

model je 7. Oproti předchozím položkám, které v modelu nefitovaly na základě 

parametru a, se položky ve třech případech liší. Zůstaly nám špatně fitující položky 

q3a, q3h, q3i, q3r, kdy poslední tři položky spadají do tzv. třetí dimenze, která 

vyjadřuje respondentův potenciál pro nedbání rad. K těmto položkám přibyly další tři 

položky q3e, q3i a q3p. 

✓ ZNĚNÍ 3 DALŠÍCH NEFITUJÍCÍCH POLOŽEK DLE ITEM FIT 

q3e Sleduji nejnovější postupy léčby nemocí, kterými trpím. 

q3i Vím přesně, jaké problémy mají lidé, kteří trpí stejnými nemocemi jako 

já. 

q3p Aktivně vyhledávám informace o nemocech, kterými trpím. 
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Tyto tři položky zjišťují od respondentů, zda vyhledávají informace o svých 

nemocech a spadají společně s položkou q3a do první dimenze, která vyjadřuje 

respondentovu informovanost o jeho zdravotním stavu. Dle item fit statistiky se mi 

upevňuje platnost mého tvrzení, že dotazníkového šetření se účastnilo hodně 

respondentů bez jakýchkoliv zdravotních problémů. Pro tyto respondenty bylo těžké 

na otázky tohoto typu odpovídat, jelikož na základě dosavadních zkušeností a 

znalostí neměli k těmto otázkám dostatek znalostí. 

4.3. VALIDITA PSAS 

4.3.1. Construct validity - Konfirmační faktorová analýza v MPlus 

Jelikož PSAS škála obsahuje odpovědi na otázky na škále souhlasu „rozhodně 

souhlasím – rozhodně nesouhlasím“, je konfirmační faktorová analýza akurátním 

způsobem, jak otestovat validitu škály a výskyt skrytých faktorů, které ovlivňují dané 

proměnné. V případě testu této škály předpokládám vliv faktorů v podobě tří 

dimenzí, jež jsou za PSAS skryté. Analýza mi pomůže odhalit, zda tyto 

faktory/dimenze skutečně existují a v datech se projevují. 

Analýza bude provedena v programu MPlus. Pro práci v tomto programu je nutné 

očistit data o tzv. missingové hodnoty, což je v datovém souboru již učiněno 

(missingová hodnota 9, která vyjadřuje odpovědi respondentů, kteří dali možnost 

„neví“). 

Datový soubor je ve formátu .sav a je tedy nutné převést ho do formátu, který 

akceptuje MPlus. Přes možnost File, Save as, vyberu v možnosti Variables škálové 

otázky a data uložím ve formátu .dat19.  

Jelikož mám k dispozici pouze volně šiřitelnou verzi programu MPlus20, testuji 

faktorovou analýzu vždy s baterií otázek s šesti proměnnými, jelikož s více 

proměnnými neumí volná verze programu pracovat. Pracuji s bateriemi otázek 

rozdělených do tří sekcí, jak bylo rozděleno již během dotazování a sběru dat. 

V každé z těchto sekcí by se měly projevit tři předpokládané faktory. Testované 

baterie otázek budou následující: 

                                                 
19 Pozn. autora: Před nahráním dat do MPLUS je vhodné si v SPSS přes možnost EDIT, Options, 

záložka General zvolit možnost Locale´s writing system, aby se nám data správně převedla bez chyb. 

Poté při ukládání dat do datového souboru .dat je důležité odškrtnout možnost Write variable names to 

spreadsheet, opět tím přejdeme možnému chybnému načtení dat do MPlus). 
20 Volně stažitelné demo k dispozici na webu http://www.statmodel.com/demo.shtml 
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1. baterie: q3a q3b q3c q3d q3e q3f 

2. baterie: q3g q3h q3i q3j q3k q3l 

3. baterie: q3m q3n q3o q3p q3q q3r 

✓ Modely s první baterií otázek q3a q3b q3c q3d q3e q3f 

q3a Je důležité dozvědět se co nejvíce informací o nemoci, kterou člověk trpí, a o 

její léčbě.  

q3b Častokrát říkám svému praktickému lékaři, co konkrétně potřebuji 

předepsat. 

q3c Nedělám vždycky to, co mi praktický lékař řekne nebo nařídí. 

q3d Kladu svému praktickému lékaři mnoho otázek. 

q3e Sleduji nejnovější postupy léčby nemocí, kterými trpím.  

q3f Někdy mám pocit, že vím, co potřebuji lépe než můj praktický lékař. 

4.3.1.1. EXPLORAČNÍ FAKTOROVÁ ANALÝZA 

Nejprve si v MPlus volím, že chci vypočítat explorační analýzu, abych zjistila 

vhodný počet faktorů. Chci, aby EFA spočítala 1 až 3 faktory, jelikož předpokládám, 

že data jsou ovlivněna třemi faktory. Tyto tři faktory nemusí být prokázány najednou 

ve všech třech vybraných bateriích otázek. Tento úkon realizuji pro všechny tři 

testované baterie otázek, postupně. Na hodnotě eigenvalues uvidíme, kolik faktorů 

danou baterii otázek ovlivňuje. Eigenvalue je vlastní číslo a u jeho interpretace platí 

pravidlo, že kolik čísel je větších než 1, tolik faktorů je vhodných.  

Z tabulky 2 vyčteme, že v datech je významný vliv dvou faktorů, které nabývají 

hodnot větších jak 1. Je tedy zřejmé, že v datech se vyskytuje vliv hlavně dvou 

faktorů, nikoliv tří, jak jsem se domnívala. 

Tabulka 2: Eigenvalues pro 1. baterii otázek 

 

 

 

1 2 3 4 5 

2.583 1.151 0.726 0.576 0.542 
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V následující tabulce 3 jsou hvězdičkami označeny statisticky významné hodnoty 

odlišné od nuly. Jak můžeme vidět, významné hodnoty jsou u všech otázek ve škále. 

Tabulka 3: Významné hodnoty                  Tabulka 4: Faktory a jejich proměnné 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 4 ukazuje dva faktory. Z této tabulky také poznáme, ke kterému faktoru 

patří která proměnná (viz. hvězdička u hodnoty). 

Tabulka 5: Geomin factor correlations (* significant at 5% level) 

 

 

 

 

V tabulce 5 vidíme korelace pro dva faktory. Hodnota je vysoká, tudíž spolu faktory 

statisticky významně korelují a z toho můžu soudit, že jsou faktory vzájemně 

provázané. 

Nyní ukáži více modelací, abych zjistila který model je nejvhodnější. 

4.3.1.2. 1. MODEL S JEDNÍM FAKTOREM 

Jako první je ověřována teze, že 6 indikátorů je vysvětlených skrz jeden faktor. 

V následující tabulce 7 můžeme vidět informační kritéria AIC a BIC, které označují 

 1 

Q3A 0.242* 

Q3B 0.620* 

Q3C 0.376* 

Q3D 0.764* 

Q3E 0.669* 

Q3F 0.625* 

 1 2 

Q3A 0.458*        -0.231* 

Q3B 0.290*         0.493* 

Q3C -0.023          0.565* 

Q3D 0.614*         0.249* 

Q3E 0.786*        -0.002 

Q3F 0.295*         0.509* 

 1 2 

1 1.000  

2 0.383* 1.000 
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kvalitu modelu. Čím menší mají kritéria hodnotu, tím kvalitnější je model. Tyto 

hodnoty porovnám s hodnotami v dalším modelu. 

Tabulka 6: Chí kvadrát 1.model                  Tabulka 7: Informační kritéria 1. 

model 

            

 

 

Hodnota CFI/TLI vypovídá o kvalitě modelu, tato kritéria „kvality“ modelu nabývají 

hodnot mezi 0 a 1. Žádoucí je vysoká hodnota – ideální je nad 0,9 a nejlepší nad 0,95 

u obou kritérií. Kvalitu modelu nám ukazuje následující tabulka. Jak můžeme na 

základě hodnot kritérií vidět, hodnoty se pohybují těsně pod hranicí 0,9, takže 

můžeme soudit, že model neí stoprocentně kvalitní, ale ani není zcela neideální.  

Tabulka 8: CFI/TLI 1. model                 

Z dat můžeme také vyčíst tzv. kritéria chybovosti, které jsou 

v MPlus vyjádřeny v podobě RMSEA a SRMR. Oproti 

předchozím kritériím kvality CFI/TLI jsou zde žádoucí velmi 

nízké hodnoty. Stejně jako u kritérií kvality se u RMSEA doporučují hodnoty cca do 

0,08. Pro SRMR je hranice do 0,05.  

Jak můžeme vidět v následujících tabulkách 9 a 10, v obou dvou případech se 

hodnota pohybuje kolem doporučených hranic, i když u RMSEA je hodnota už o 

něco vyšší. Tyto indikátory nám predikují, že model s jedním faktorem nebude 

ideální a napovídá nám o faktu, že faktorů bude v baterii skryto více. 

Tabulka 9: RMSEA 1. model                            Tabulka 10: SRMR 1. model 

 

 

Následující tabulka 11 ukazuje faktorové 

zátěže. Žádná hodnota nenabývá 

výraznějších hodnot (první vazba je vždy fixovaná – proto je zde 1,000). U otázky 

Value 144.161 

Degrees of Freedom 9 

P-Value 0.0000 

Akaike (AIC) 16910.761 

Bayesian (BIC) 16999.580 

Sample-Size Adjustet BIC 16942.410 

CFI 0.892 

TLI 0.820 

Estimate 0.121 

90 Percent C.I. 0.104 0.139 

Probability RMSEA<= .05 0.000 

Value 0.057 
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q3c vidíme nižší hodnotu, než u zbývajících 5 otázek, které nabývají hodnot nad 3. Je 

možné, že vyřazením této otázky modelu by došlo k jeho zlepšení a k lepšímu 

odhadu faktorů.  

Tabulka 11: Faktorové zátěže 1. model 

F1 BY Estimate S.E. Est./S.E. P-Value 

Q3A 1.000 0.000 999.000 0.000 

Q3B 3.015 0.467 6.545 0.000 

Q3C 1.715 0.301 5.694 0.000 

Q3D 3.665 0.539 6.794 0.000 

Q3E 3.297 0.484 6.813 0.000 

Q3F 3.015 0.468 6.437 0.000 

    

Diagram 1: Model s jedním faktorem, bez provazeb 
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V tabulce faktorových zátěží vidíme, že otázka q3c má s faktorem slabou vazbu. O 

tom, zda by bylo vhodné tuto otázku q3c z modelu vyřadit, se můžeme přesvědčit na 

základě následující tabulky a jejího indexu, který navrhuje, jak zlepšit model na 

základě přidání provazeb mezi indikátory. V následující tabulce spíše vidíme, že 

bychom mohli přidat provazbu mezi hodnotami q3e a q3a, jelikož nabývá nejvyšších 

hodnot M.I. . Utvořením provazeb mezi těmito dvěma otázkami snížíme hodnotu chí 

kvadrátu. V MPlus modelaci s touto provazbou uděláme tak, že do řádku model 

napíšeme q3e with q3a. 

Když se podíváme, o čem tyto proměnné vypovídají, tak vidíme, že se otázky 

zabývají informovaností tazatelů o nemocech, o tom, zda se v této oblasti chtějí 

vzdělávat a získávat čím dál více informací. Tato skutečnost nám poukazuje na jeden 

již zmiňovaný fakt, a to je odhalení faktoru v podobě 1. dimenze PSAS, která souvisí 

s informovaností respondentů o jejich stavu a stavu ostatních jedinců - tzv. 

informovanost. 

Tabulka 12: Síla provazeb faktoru s otázkami 1. modelu 

 M.I. E.P.C. Std.E.P.C. StdYX E.P.C. 

Q3B      WITH Q3A                  7.913    - 0.078      - 0.078        0.099 

Q3C      WITH Q3A                  19.881    - 0.127      - 0.127      - 0.145 

Q3C      WITH Q3B                  22.301       0.142       - 0.127      0.170 

Q3D      WITH Q3C                  6.073   - 0.072     - 0.072        - 0.107 

Q3E      WITH Q3A 42.086 0.179       0.179       0.237 

Q3E      WITH Q3B                  15.880    - 0.130    - 0.130        - 0.181 

Q3E      WITH Q3C                  28.369  - 0.160    - 0.160        - 0.201 

Q3E      WITH Q3D                  35.564      0.224       0.224         0.384 

Q3F      WITH Q3A                  15.246    - 0.107     - 0.107     - 0.138 

Q3F      WITH Q3B                  14.939      0.121         0.121         0.164 
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Q3F      WITH Q3C                  32.182      0.169         0.169         0.206 

Q3F      WITH Q3D                  14.104    - 0.130     - 0.130     - 0.217 

Provazbu jsem tedy do zápisu přidala a diagramu 2 ji můžeme vidět graficky 

znázorněnou. Hodnota chí kvadrátu skutečně klesla (původní hodnota byla 144.161).  

Tabulka 13: Chí kvadrát – jeden faktor, jedna provazba 

 

 

 

 

Diagram 2: 1. Model s jedním faktorem a jednou provazbou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Následující analýza pojednává o modelu se dvěma neprovázanými faktory. Z tabulky 

14 podle hodnot s hvězdičkami ihned vím, které proměnné patří pod první faktor, a 

které pod druhý.  

 

 

Value 101.772 

Degrees of Freedom 8 

P-Value 0.0000 
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4.3.1.3. 2. MODEL S DVĚMA FAKTORY (NEPROVÁZANÝMI) 

Tabulka 14: Faktory a jejich proměnné 

V tabulce 14 je opět hvězdičkami vyznačeno, pod jaký 

faktor daná proměnná patří. 

Dle informačních kritérií můžeme vidět, že první 

model je dle těchto kritérií kvalitnější. Výsledky se 

ovšem zvedly jen nepatrně, čili to nemusíme 

považovat za nežádoucí. 

V tabulce 15 vidím, že v případě dvou faktorů je 2. 

model kvalitnější než 1. model. Hodnoty AIC a BIC se 

zvýšily, naopak další informační kritéria CFI a 

RMSEA se snížily. Tímto se nám potvrdila korelace, 

která byla hned v počátku. Je zřejmé, že model 

s dvěma faktory je silnější a kvalitnější, čili výskyt dvou faktorů můžeme určitě 

potvrdit. Je ovšem zřejmé, že nejkvalitnější model by mohl být v případě, kdy by 

byly faktory provázané. Tuto skutečnost můžeme vyčíst i z dat níže, kde vidíme 

modifikační indexy, které doporučují provazbu mezi faktory.  

Tabulka 15: Porovnání hodnot 1. a 2. modelu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 2 

Q3A 0.458*        -0.231* 

Q3B 0.290*         0.493* 

Q3C -0.023          0.565* 

Q3D 0.614*         0.249* 

Q3E 0.786*        -0.002 

Q3F 0.295*         0.509* 

 1. MODEL 2. MODEL 

AIC 16910.761 17171.969           

BIC 16999.580 17260.788           

RMSEA 1.21 0.207 

CFI 0.892 0.684 

TLI 0.820 0.474 

SRMR 0.057 0.172 
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Tabulka 16: Modifikační indexy provázanosti faktorů 2. modelu 

 

 

 

 

 

V další fázi testuji model s dvěma faktory, které jsou provázané, abych zjistila, zda je 

mezi faktory nějaká vazba a zda je takový model kvalitnější. Ze zápisu v MPlus jen 

odstraním příkaz f2 with f1 @0;, který v zápisu označoval, že nechci model 

s provázanými faktory. 

4.3.1.4. 3. MODEL S DVĚMA FAKTORY (PROVÁZANÝMI) 

Diagram 3: Konfirmační faktorová analýza s dvěma faktory bez dalších 

provazeb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V diagramu je graficky znázorněna provazba faktorů. V tabulce 17 jsou znázorněny 

hodnoty všech tří modelů. Z hodnot vyčtu, že dle informačních kritérií je tato třetí 

modelace nejvhodnější. Hodnoty jsou vzorové a nyní dokazují maximální kvalitu a 

věrohodnost modelu. 

 

F1 ON F2/F2 BY 

F1 

231.236 0.285 0.655 0.655 

F2 ON F1/F1 BY 

F2 

231.236 1.503 0.655 0.655 
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Tabulka 17: Porovnání hodnot všech tří modelů 

 1. MODEL 2. MODEL 3. MODEL 

AIC 16910.761 17171.969           16840.059               

BIC 16999.580 17260.788           16933.812               

RMSEA 1.21 0.207 0.088 

CFI 0.892 0.684 0.949 

TLI 0.820 0.474 0.905 

SRMR 0.057 0.172 0.043 

 

Potvrzením kvality modelu a provazeb faktorů je i následující tabulka s rezidui, jež 

by neměla dosahovat hodnot nad 2. Žádná taková hodnota se v tabulce nevyskytuje. 

Tabulka 18: Rezidua, korelace mezi faktory 

 Q3A Q3B Q3C Q3D Q3E 

Q3A 0.001     

Q3B -0.054          0.000    

Q3C -0.126          0.025          0.000   

Q3D -0.011          0.040         -0.034          0.000  

Q3E 0.108         -0.003         -0.104         -0.013         -0.001 

Q3F -0.083         -0.032          0.042          0.012          0.034 

 

Modelace první baterie otázek byla dosti vyčerpána a z dat je zřejmá existence dvou 

silných faktorů, které škálu ovlivňují. V dalším kroku modeluji se zbývajícími dvěma 

bateriemi otázek, se dvěma provázanými faktory bez dalších provazeb, jelikož se 
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tento model ukázal jako nejvhodnější. Na závěr modeluji s otázkami s nejsilnějšími 

vazbami.  

✓ Model s 2. baterií otázek q3g q3h q3i q3j q3k q3l 

q3g Vedu si záznamy o svých nemocech a jejich léčbě. 

q3h Pokud mi můj praktický lékař předepíše něco, co neznám, zeptám se ho a 

nechám si to důkladně vysvětlit. 

q3i Vím přesně, jaké problémy mají lidé, kteří trpí stejnými nemocemi jako já. 

q3j Pokud mi praktický lékař předepíše léčebný režim, se kterým nesouhlasím, 

pravděpodobně ho nebudu dodržovat. 

q3k Nedostávám od svého praktického lékaře, co potřebuji, protože to nežádám 

dost důrazně. 

q3l Mám o svých nemocech více informací než ostatní lidé v této zemi. 

4.3.1.5. EXPLORAČNÍ FAKTOROVÁ ANALÝZA 2. BATERIE 

Tabulka 19: Eigenvalues pro 2. baterii                    Tabulka 20: Faktorové zátěže  

 

 

 

 

Tabulka 19 ukazuje existenci dvou silných faktorů. 

V tabulce 20 vidíme, pod jaký faktor vybrané hodnoty 

patří. Vidím zde silné provazby u faktoru jedna a 

otázek q3g, q3h, q3i. Nyní se podívám, jak kvalitní 

model jev případě konfirmační faktorové analýzy. 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 

2.541 1.013 0.892 0.598 0.492 

 1 2 

Q3G 0.583*        0.116* 

Q3H 0.451*         -0.048* 

Q3I 0.710*          -0.005* 

Q3J 0.55*         0.342* 

Q3K -0.001*        0.909* 

Q3L 0.461*         0.325* 
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4.3.1.6. MODEL S DVĚMA PROVÁZANÝMI FAKTORY  

Tabulka 21: Informační kritéria modelu 2. baterie otázek 

 

 

 

 

 

 

 

Z informačních kritérií a jejich hodnot opět vidím, že model je velmi kvalitní a 

vypovídající a opět se mi potvrzuje silný vliv dvou faktorů. Pro ukázku ještě nesmí 

chybět diagram, který sílu vazeb jasně znázorňuje. 

Diagram4: Konfirmační faktorová analýza s dvěma provázanými faktory 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AIC 16815.108 

BIC 16908.880 

RMSEA 0.106 

CFI 0.919 

TLI 0.848 
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✓ Model s 3. baterií otázek q3m q3n q3o q3p q3q q3r 

q3m Někdy existují dobré důvody neuposlechnout rady praktického lékaře.  

q3n Často dávám svému praktickému lékaři vlastní návrhy týkající se zdravotní 

péče a způsobů léčby.  

q3o Praktický lékař je tu pro mě; pokud budu nespokojený, obrátím se na jiného. 

q3p Aktivně vyhledávám informace o nemocech, kterými trpím.  

q3q Pokud jde o mé potřeby týkající se zdravotní péče, jsem asertivnější než 

většina populace.  

q3r O tom, kterou léčbu podstoupím, nakonec rozhoduji já sám/sama, i když mi 

ji praktický lékař předepíše. 

4.3.1.7. EXPLORAČNÍ FAKTOROVÁ ANALÝZA 3. BATERIE 

Při spuštění explorační faktorové analýzy opět vidím existenci dvou silných faktorů, 

které spolu evidentně souvisí, což nám indikuje korelační matice. V další tabulce 23 

zároveň vidím, které hodnoty patří pod jaký faktor. U otázky q3n je to trochu sporné, 

jelikož nabývá vysokých hodnot u obou faktorů, takže můžu soudit, že zde bude 

provazba. 

Tabulka 22: Eigenvalues pro 3. baterii               Tabulka 23: Faktorové zátěže  

 

 

 

 

Když se podívám, jaký faktor ovlivňuje jaké otázky, 

vidím silnou souvislost mezi otázkami q3m, q3o a q3r. 

Tyto otázky nám vyjadřují jakýsi postoj respondenta, 

který dokáže vyjádřit nesouhlas. Tento aspekt může 

indikovat výskyt třetí dimenze PSAS škály, tedy určitý 

potenciál pro nedbání rad. Zároveň vidím, že tento 1. 

faktor je úzce spojen i s otázkou q3n, kdy respondent lékaři podává otázky (a je 

schopen na základě nedostatečných odpovědí neuposlechnout jeho rady). Otázka q3q 

1 2 3 4 5 

2.318 1.172 0.871 0.686 0.525 

 1 2 

Q3M 0.742*        -0.041* 

Q3N 0.365*         0.480* 

Q3O 0.312*          0.127* 

Q3P -0.004*         0.935* 

Q3Q -0.193*        0.460* 

Q3R 0.582*         0.084* 
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a q3p se vztahuje ke druhé dimenzi PSAS škály a to k asertivitě. Otestuji v tomto 

případě i model s další provazbou na otázku q3n. 

4.3.1.8. MODEL S DVĚMA PROVÁZANÝMI FAKTORY A 

DALŠÍ PROVAZBOU PRO 3. BATERII 

Z informačních kritérií o kvalitě a věrohodnosti vidím, že model je velice kvalitní a 

nabývá velmi žádoucích hodnot. 

Tabulka 24: Informační kritéria modelu 3. baterie otázek 

V diagramu 5 vidím, že se faktory provázaly a vytvořila 

se i další provazba.  

 

 

 

 

 

Diagram 5: Konfirmační faktorová analýza s dvěma provázanými faktory a 

další provazbou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AIC 16922.897 

BIC 17021.565 

RMSEA 0.105 

CFI 0.920 

TLI 0.828 
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Na posledním modelu testuji existenci existenci 3 faktorů/dimenzí, jež jsou v práci 

několikrát deklarovány, a na kterých je PSAS postavena. 

✓ VÝSLEDNÁ MODELACE KFA (baterie q3g q3i q3m q3r q3q q3p) 

q3g Vedu si záznamy o svých nemocech a jejich léčbě. 

q3i Vím přesně, jaké problémy mají lidé, kteří trpí stejnými nemocemi jako já. 

q3m Někdy existují dobré důvody neuposlechnout rady praktického lékaře. 

q3p Aktivně vyhledávám informace o nemocech, kterými trpím. 

q3q Pokud jde o mé potřeby týkající se zdravotní péče, jsem asertivnější než 

většina populace. 

q3r tom, kterou léčbu podstoupím, nakonec rozhoduji já sám/sama, i když mi ji 

praktický lékař předepíše. 

Nejdříve se opět podívám na výsledky explorační faktorové analýzy, zda se zde 

projeví vliv tří faktorů. 

Tabulka 25: Eigenvalues pro poslední model             

 

 

 

V korelační matici je silný projev jen dvou faktorů. Třetí faktor opakovaně 

nepřekročil hranici hodnoty 1, tudíž vliv tří faktorů můžu již vyloučit. 

Tabulka 26: Faktorové zátěže  

1 2 3 4 5 

2.426 1.240 0.768 0.584 0.546 

 1 2 

Q3G 0.597*        -0.004* 

Q3I 0.620*         0.055* 

Q3M 0.030*          0.477* 

Q3R 0.791*         -0.010* 

Q3Q 0.493*        0.164* 
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Tabulka 27: Informační kritéria pro výsledný model 

 

           

 

 

 

 

 

 

Diagram 6: Konfirmační faktorová analýza s dvěma provázanými faktory 

 

 

 

 

Q3P -0.003*         0.874* 

AIC 16867.047 

BIC 16960.819 

RMSEA 0.080 

CFI 0.953 

TLI 0.911 

SRMR 0.035 
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4.3.1.9. Výsledky konfirmační faktorové analýzy 

Z předchozí faktorové analýzy a modelů, které byly v analýze testovány je zřejmé, že 

ve škále hrají roli dva silné faktory. Jelikož je vzhledem k sestavení škály a zařazení 

otázek do jednotlivých dimenzí nejednoznačné posoudit, do jaké dimenze které 

faktory patří, tak na tomto místě pouze usuzuji, že se jedná o 1. a 3. dimenzi. Soudím 

tak na základě provázanosti otázek a faktorů, se kterými souvisí. Výsledky v případě 

první modelace s první baterií otázek jasně poukazovaly na souvislost faktoru s 1. 

dimenzí, tedy s touhou informovaností respondenta a získávání více informací o jeho 

stavu a zdraví. V modelaci s třetí baterií otázek byla provázanost faktoru s otázkami, 

které souvisí s nějakou mírou nesouhlasu, kterou respondent vyvíjí, tudíž byl 

prokázán vliv 3. dimenze. V modelaci se třetí baterií otázek byl i slabý náznak 2. 

dimenze, kdy některé otázky týkající se asertivity měly vazbu na faktor, ovšem již ne 

tak silný, jako předchozí dvě dimenze. 

Z analýzy je tedy patrné, že se PSAS aplikovaná na českých respondentech 

vyznačuje dvěma silnými faktory a třetím slabým. Silné faktory připisuju 1. a 3. 

dimenzi mezinárodní PSAS, a slabý faktor připisuji 2. dimenzi [Brashers 1992 in 

Brashers 1999:99-101]. 

4.3.2. Face to face validita – kognitivní rozhovory 

V této části bylo provedeno 9 rozhovorů s vybranými respondenty. Respondenti tvoří 

dvě skupiny. První, početnější (6), skupinu tvoří pacienti, kterým je diagnostikována 

nějaká závažnější nemoc. Pro porovnání mám i skupinu respondentů, kteří žádnou 

závažnou nemocí netrpí (3). Bude zajímavé pozorovat, jak se liší (či neliší) jejich 

výpovědi. Každý respondent odpovídal na stejné otázky, tedy na 18 otázek z PSAS, 

která je v dotazníku analyzována. Respondent odpovídal na škále souhlasu od 1 do 5 

(možnost 9 nevím jsem sama respondentům nedávala, aby ji z větší části nevolili a 

nad otázkami skutečně přemýšleli). Po respondentech jsem vyžadovala nějaké 

rozvinutí jejich výpovědí, co si pod otázkou představují, jak ji hodnotí atd. 

4.3.2.1. Scénář a vedení rozhovorů 

Scénář pro rozhovory byl prostý. Respondentům jsem postupně pokládala otázky, 

které jsou v PSAS použity. Respondenti se k jednotlivým otázkám rozpovídali, 

případně jsem se doptávala, když si s otázkami nevěděli rady. Na závěr rozhovorů 

jsem jim položila otázku na to, jak by shrnuli svoje zdraví z pohledu 5 faktorů a to 
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životního stylu, socioekonomických ukazatelů, životního prostředí, zdravotnických 

služeb a genetických dispozic, které v práci zmiňuji. Tyto jednotlivé determinanty 

respondenti seřadili podle toho, jakou jim přisuzují důležitost, abych je mohla 

porovnat s výsledky, jež vycházejí z rešerše zdrojů v práci. 

4.3.2.2. Zpracování rozhovorů 

Analýzu a vyhodnocení rozhovorů uskutečňuji skrze chování respondentů při 

rozhovorech. Dále jsou data vyhodnocena dle odpovědí respondentů na škále, která 

jim byla nabídnuta. Z IRT analýzy a faktorové analýzy vychází odlišnost mezi 

vybranými položkami, validitu tohoto aspektu potvrdím (či vyvrátím) skrze výsledky 

rozhovorů. Dle frekvence výskytu stejných odpovědí je opět možné posoudit validitu 

zkoumané PSAS. V textu je uvedeno několik citací s tvrzeními, která se u mnohých 

respondentů opakují. Z tabulky21, kde jsou vyznačeny odpovědi respondentů, 

můžeme vyčíst, v jakých otázkách se respondenti shodují a kde nikoliv.  

4.3.2.3. Cíle  

Tato část práce vypovídá o validitě PSAS z pohledu tazatele a užití škály při face to 

face rozhovorech. Dále měly rozhovory za cíl podat nějaké informace o vnímání 

české populace o ovlivňování jejich zdraví vybranými pěti faktory. 

Následující rozdělení ukazuje přehled respondentů, kde je pro přehlednost 

zaznamenán věk, pohlaví a diagnóza respondenta.  

4.3.2.4. Respondenti 

Přehled respondentů uvádím níže. Každý respondent dostane označení R1-R9. 

Celkem se rozhovorů účastnilo 9 respondentů, 5 žen a 4 muži. Z toho 6 respondentů 

(R1-R6) trpí nějakou závažnou nemocí, se kterou se dlouhodobě léčí a poslední tři 

(R7-R9) jsou tzv. „občasní“ pacienti, kteří doktora navštěvují ojediněle. 

R1 – (žena, 27 let) – štítná žláza, alopecie, špatná snášenlivost lepku (celiakie, ale 

není diagnostikována). 

R2 – (muž, 33 let) – od mládí problémy s páteří, vyhřeznuté tři plotýnky, v současné 

době hospitalizace a hledání vhodného způsobu léčby tří vyhřeznutých plotýnek L2, 

L6 a L5. 

R3 - (žena, 46 let) – diagnostikována a dlouhodobě léčena ulcerózní kolitida. 

                                                 
21 Tabulka 5 viz. přílohy 
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R4 – (žena, 27 let) – oslabení imunitního systému, EBV virus, reaktivní 

mononukleóza, únavový syndrom. 

R5 - (žena, 29 let) – ulcerózní kolitida, cukrovka, astma, vysoký tlak. 

R6 - (muž, 25 let) – Crohnova nemoc. 

R7 – (muž, 25 let) – bez diagnostikované nemoci. 

R8 – (žena, 24 let) – bez diagnostikované nemoci, pracuje ve zdravotnictví jako 

zdravotní sestra. 

R9 – (muž, 55 let) – bez diagnostikované nemoci až na zvýšený krevní tlak, na který 

bere léky, ale jinak doktora navštěvuje výjimečně. 

4.3.2.5. Face validita versus IRT 

V IRT analýze se projevila nízká hodnota 7 položek ve škále. Tento výkyv jsem 

přisuzovala různorodosti respondentů, kteří se účastnili dotazování a tento vliv mohu 

nyní potvrdit i na základě výsledku rozhovorů. Během dotazování bylo zcela 

očividné, že jinak se na otázky odpovídalo 6 respondentům, kteří trpí nějakou 

vážnější nemocí, než zbylým třem respondentům, kteří žádnou vážnou nemocí netrpí. 

V rámci skupiny byly odpovědi většinou podobné, jen u pár položek se vyskytuje 

nějaká znatelná odchylka. Pro druhou skupinu bylo mnohdy těžké na otázku 

odpovědět, jelikož s lékaři nemají takové zkušenosti, jako první skupina. I u první 

skupiny jsem se musela často doptávat, abych došla nějakému výsledku a odpovědi 

na otázku. 

Hned u první otázky q3a, kde respondenti odpovídali na škále souhlasu na otázku, 

zda je důležité dozvědět se co nejvíce informací o nemoci, kterou člověk trpí, a o její 

léčbě, se odpovědi mezi těmito skupinami liší. Všichni respondenti s nemocemi 

s tímto výrokem souhlasili, zbylí dva respondenti ze tří se s tímto tvrzením 

neztotožňují. První respondent R9 tvrdí následující: „…tak určitě je dobré nějaké ty 

informace mít, ale jak říkám, myslím si, že někdy jsou ty informace spíš na škodu…a 

to zejména, když se je dočteš třeba na internetu, kde se toho píše spoustu, je pak těžký 

si vybrat, která informace je důležitá, která pravdivá a tak. Ale pokud jde o lékařské 

informace, tak jako chci mít všechny základní informace, to jo.“ respondent R7 to 

vidí zase takto: „Co mi prostě řekne doktor, dá mi prášky a pak už mě to nezajímá.“ 

U skupiny tzv. pacientů bylo znát, že všichni chtějí být o své nemoci a způsobu léčby 
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podrobně informovaní a výpovědi byly téměř totožné. Respondent R5 odpověděl 

následovně: „…chci vědět jaký jsou možnosti léčby, i co se prostě týče i nějakých 

diskuzí, který nejsou tak odborný, na internetu samozřejmě, kde si pacienti sdělujou 

své názory, ale chci vědět, i když to, co mi řekne doktor a co si třeba pravděpodobně 

myslí, že je jako nejsprávnější, tak chci prostě mít nějakou možnost nějakých 

alternativ, nebo chci mít nějaký jakoby přehled o tom, na co bych se ho ještě mohla 

zeptat, jestli ještě fungovalo to, nebo to.“ Podobně odpověděl i respondent R3: 

“Myslím si, že by každý člověk měl vědět o své nemoci co nejvíc, aby se vyhnul 

mnoha problémům a nedorozuměním s onemocněním spojených. Vzhledem k tomu, 

že již 10 let mám ulcerózní kolitidu, což je velice nepříjemná a nevyléčitelná nemoc, 

u které se medikamenty zmírňuje pouze její průběh, je nutné, abych věděla co nejvíce 

informací. Pokud je mám, tahle nemoc mě bude co nejméně omezovat v mém 

každodenním životě.“ 

U otázky q3i, zda respondenti přesně vědí, jaké problémy mají lidé, kteří trpí 

stejnými nemocemi jako oni, jsou odpovědi opět dosti rozlišné mezi oběma 

skupinami, kdy půlka pacientů ví, jaké problémy mají ostatní lidé se stejnou nemocí, 

a druhá půlka o tom povědomí nemá. Pacientům bez diagnózy se na tuto otázku těžce 

odpovídalo, protože žádnou vážnou nemocí netrpí, tudíž nemohli zcela jasně 

odpovědět. Respondent R3, který trpí ulcerózní kolitidou odpověděl:“ hodně čerpám 

na internetu, kde si čtu o lidech, kteří tou nemocí trpí, jaké zkušenosti mají s léčbou a 

co s tím dělají navíc, jako alternativní léčba, bylinky atd.“ Respondent R2 zase říká: 

“Mají stejný, jako vím to, to je z toho důvodu, že jsem jako dělal na lázních, že jsem 

jako trochu ovlivněnej… .“ Naopak jiný pacient tvrdí R6: “Hele to fakt nevím, jak to 

kdo má. U každého jedince, který trpí stejnou nemocí, se příznaky projevují jiným 

způsobem. Tato nemoc22 je hodně spojená s životním stylem a každý si musí 

vyzkoušet, co mu vyhovuje. Ale jako o jiných lidech moc nevím a nějak to asi ani 

prostě nezjišťuju, jsem rád, že zvládám svoje příznaky.“ 

U položek q3c, q3h, q3m, q3o a q3r, které vypovídají o nějakém nesouhlasu 

respondentů s postupem léčby, byly odpovědi opět dosti různorodé. Obě dvě skupiny 

se shodovaly svými neutrálními odpověďmi v otázce q3c, kde většina odpovídala 

neutrálně na to, že by vždy nedělali to, co jim doktor řekne nebo nařídí, jako 

například respondent R6: „Dřív jsem to dodržovala na 100 %, i vzhledem ke snížené 

                                                 
22 Crohnova nemoc pozn. autora 
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imunitě to bylo potřeba, ale teďko třeba když jsem měla bejt 4 dny doma, tak už jsem 

třetí den byla v práci. Takže asi to ovlivňuje aktuální situace, ve které jako jsem.“ 

Podobně odpovídá i další respondent R2: Léky většinou dodržuju, i tu léčbu, teď jsem 

byl, na další léčbu jdu taky, to mi jako pomáhá. Ale co ti jako řekne, že nesmíš zvedat 

nic, co má jako nad 10 kilo a to se nedá jako kolikrát že jo. A jako v klidu bych moc 

být nemusel, ale jako například bych neměl sedět jo, ale tak tady v práci to moc 

nejde a tak dále, takže jako snažím se, ale úplně to nedodržuji na 100 %.“ Podobně 

odpovídal i respondent bez diagnózy R8: „Léky většinou beru tak, jak mi je lékař 

předepíše, ale pokud mi nabídne lékař jiné řešení (operaci, zákrok), tak ne vždycky 

s ním souhlasím. Už se mi stalo, že jsem musela odmítnout jeho léčebné doporučení a 

následně jsem podepsala reverz. Např. nedávno jsem byla trhat prořezanou osmičku 

na stomatochirurgii, bylo mi doporučeno vysekání zbylých třech zubů, které ale 

nemám ještě prořezané. Zákrok jsem odmítla, protože nemám pocit, že by to zatím 

bylo potřeba.“ 

Značné rozdíly v odpovědích se vyskytují u další položky q3h, která se ptá na 

doptání respondenta na něco, co je mu předepsáno a co nezná. Většina dotázaných 

pacientů se doptá, protože je to zajímá vzhledem k jejich stavu, důvod mají většinou 

podobný. Chtějí vědět, jaký vliv nový lék bude mít na jejich zdraví. Zajímá je také, 

proč jim lékař předepisuje něco jiného, zda dosavadní léčba nezabírá, nebo zda je lék 

šetrnější, než ten předchozí. Všechny tyto aspekty zajímají respondenta R3:“… 

pokud mi můj praktický lékař předepíše něco, co neznám, zeptám se ho a nechám si 

to důkladně vysvětlit. Rozhodně se zeptám, co ho vedlo k tomu, že můj dosavadní lék 

změnil za jiný. Případně v čem je ten nový lepší a jaké má nežádoucí účinky. Zda se 

jedná o lék stejného složení, ale jiného výrobce. Nebo zda s tímto lékem má pozitivní 

zkušenosti u jiných pacientů.“ Podobně odpovídá další z pacientů R5:“ Vyjmenuju 

mu zbytek prášků, co beru a jestli to nějak může ovlivnit tu další léčbu a taky 

většinou když mi předepíše nový prášky, tak se zeptám na důvod, proč zkoušíme 

vůbec nějaký nový prášky a jestli to na mě bude mít nějaký jiný účinky, než ty 

předchozí, nebo kvůli čemu to vůbec beru.“ Naopak respondenti bez diagnózy se 

většinou nedoptávají, jako například respondent R9: “Moje mnoholetá zkušenost 

s mým doktorem je opravdu velice dobrá a myslím si, že přesně ví, co potřebuji a 

předepisuje mi vlastně stále ty stejné léky, které už i znám, takže jsem se nikdy na nic, 

co bych neznal, nedoptával.“ Podobně to vidí i další respondent bez diagnózy R7: 
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„…protože je to prostě doktor a doktoři snad vědí, co předepisujou. A jako nemám 

žádnou špatnou zkušenost, možná mi něco někdy nezabralo, ale jako že by mi bylo po 

něčem špatně, co by mi předepsal doktor…jako nemám s tím špatnou zkušenost, tak 

nemám důvod nevěřit.“ 

U otázky q3m se jen tři respondenti ztotožňují s tím, že někdy existuje dobrý důvod, 

proč neuposlechnout rad doktora, zbylí respondenti doktorovi důvěřují, považují ho 

za autoritu a věří mu. Respondent R3 k této otázce uvádí: „Jako myslím si, že 

v případě doktora si nedovedu představit, že bych ho neuposlechla. Je to prostě 

doktor, kterýmu věřím a kdyby se mi něco nelíbilo, tak to s ním zkonzultuju a 

případně ho vyměním. Ale prostě tomu doktorovi plně důvěřuju.“ Podobně odpovídá 

i respondent R5:“ Hmmm, pro mě je ten doktor jakoby taková autorita, že bych jako 

řekla spíš ne. Že po každý je prostě nějakej důvod, proč by se ten doktor měl 

poslechnout.“ Další pacient R6, který jednou radu neuposlechl, a vymstilo se mu to, 

uvádí: “Sám jsem to jednou zkusil a nemám s tím dobré zkušenosti…jak jsem říkal, 

že jsem ho neposlechl a odjel jsem do ciziny. Říkal mi, ať to nedělám a já měl stejně 

svou hlavu, odjel jsem a hrozně se mi to celé zhoršilo a dostával jsem se z toho pak 

skoro rok. Takže jako by člověk toho doktora měl poslouchat, když už mu něco 

doporučí, aspoň já si to tak myslím a mluvím ze své zkušenosti.“ Pokud by někdo 

z respondentů rady neuposlechl, odůvodnili to v podstatě podobnými výpověďmi o 

tom, že by k tomu musel být opravdu vážný důvod, jako například respondent R1: 

„Myslím si, že by to bylo jako v nějakým závažnějším případě. Že by to bylo třeba, 

kdyby mi řekli, dobře, nemáte zánět štítný žlázy, ale máte rakovinu štítný žlázy a 

musíte na ozařování, na operaci a na tohle a na tamto, tak si myslím, že bych jako 

zapřemýšlela nad tím, jestli není jako nějaká alternativní léčba.“ 

U položky q3o odpovídali všichni dotázaní stejně a to bez ohledu na to, do jaké 

skupiny patří. Všichni souhlasili s tím, že pokud by byli s lékařem nespokojení, 

obrátili by se na jiného, jako je v případě respondenta R9: „Tak s tím souhlasím. 

Pokud bych s jeho péčí a léčbou nebyl spokojený, obrátím se na jiného.  Bylo by to 

ale v případě velké nespokojenosti. Mám ve svém okolí spoustu lidí, kteří mění lékaře 

i několikrát za rok, protože si myslí, že nemají tu správnou péči. A to mnohdy dojíždí 

i spoustu kilometrů daleko od bydliště, mně se to naštěstí nikdy nestalo, ale pokud 

bych byl nespokojený, tak určitě změním.“ Podobně odpovídá i další respondent R6: 

„Jako určitě. Kdyby byl prostě důvod, tak ho hned vyměním, chci mít dobrou péči a 



65 

 

hlavně chci tomu doktorovi věřit na maximum, takže z něho musím mít dobrej pocit: 

Jako většinou jsem byl vždy s doktorama spokojenej.“ Odpovědi dalších respondentů 

jsou svým smyslem totožné s předchozími dvěma. 

U poslední otázky q3r, která byla v IRT analýze hodnocena nízkými hodnotami a 

tudíž je nějak zkreslená, se odpovědi mezi dvěma skupinami opět liší. Pacienti 

odpověděli stejně, že nerozhodují sami o tom, jakou léčbu podstoupí, i když jim ji 

lékař předepíše a vždy dělají tak, jak je jim řečeno, jelikož doktorovi důvěřují, jako je 

to v případě respondenta R3: „Pokud mi ji lékař předepíše, jak jsem říkala už dřív, 

tak to prostě spolu probereme a pokud mi doktor něco předepíše a určí mi léčbu, tak 

pokud to můj zdravotní stav vyžaduje, tak ji určitě podstoupím.“ Další respondent R4 

tvrdí: „Jako není to na základě mě, je to na základě toho doktora a toho, že já jsem 

se rozhodla s tím doktorem souhlasit, a že já mu věřím. Takže ono to jako částečně je 

na základě mě že jo, protože můj mozek a moje přesvědčení se rozhodlo jakože to, ale 

ten impuls, na základě kterýho to vzniklo, a kdo mi ho ponukl, tak to je na základě 

toho doktora.“ V případě druhé skupiny respondentů bez diagnózy byly odpovědi 

zcela rozlišné, jeden respondent důvěřuje doktorovi, druhý nedokázal odpovědět a 

třetí si o své léčbě rozhoduje sám. Respondent R8 tvrdí: „Většinou dodržuji postupy, 

které mi lékař navrhne, ale jednou mi byla nabídnuta operace, kterou jsem odmítla, 

protože si nemyslím, že by mi v tuto chvíli byla přínosem.“ 

4.3.2.6. Faktory ovlivňující zdraví respondentů 

Na konci rozhovorů jsem se respondentů ptala, jak by ohodnotili obecně své zdraví a 

co si myslí, že ho nejvíce ovlivňuje. Většina sama od sebe zmiňovala na prvním 

místě hlavně stres a životní styl, kterým žijí, jako respondent R3: „Myslím si, že mé 

zdraví nejvíce ovlivňuje stres. Jsem mu vystavena hlavně v práci, tohle je 

nejdůležitější faktor k ovlivnění mé nemoci23. Dále bych jako jeden z významných 

faktorů uvedla závist. Když jsem byla mladá, tak jsem žila v době kde byly jisté 

sociální jistoty. Včetně jistoty práce bez stresujících podmínek na páse 

v montovnách. Prakticky všichni lidé měli stejnou životní úroveň. Myslím si, že se 

toho moc změnit nedá, ale přála bych si trochu klidnější podmínky pro život v naší 

zemi.“ Respondent R5 zase říká: „…co mi jako bylo řečeno z hodně stran, tak, že 

celkovej vliv na to moje zdraví, co se týče těch autoimunitních nemocí, má jakoby 

stres ve škole a v práci. Já jako nekouřím, piju málo, ale i když si to údajně 

                                                 
23 Ulcerózní kolitida pozn. autora 
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neuvědomuju, tak ten stres v práci, v tu dobu jakoby ve škole, když jsem třeba dělala 

státnice, nebo chodila na vysokou školu a k tomu pracovala a hrála závodně florbal, 

takže tady to všechno si vybralo tady tu jakoby daň, protože u nás v rodině nikdo 

takovýdle problémy nemá, jenom já.24“ Stejně tak další respondent R6 s Crohnovou 

nemocí uvádí podobně: „Vzhledem k tomu, že není jasný původ té mé nemoci, tak se 

můžeme pouze dohadovat, co má na co jaký vliv. Dle mého je životní styl jedním z 

hlavních faktorů (špatná strava i stres).“ Nejstarší z respondentů R9 na své zdraví 

nahlíží následovně: „Tak když se podívám na moje zdraví, tak ho na prvním místě 

ovlivňuje určitě prostě stres, kterého mám v pracovním procesu opravdu hodně. Dále 

v případě mého vysokého tlaku také dědičné dispozice. Můj otec má také vysoký tlak 

a prodělal velmi těžký infarkt. Již řadu let bere prášky. Já sice infarkt naštěstí 

neprodělal (zaklepání na stůl), ale někdy mám pocit, že k tomu nemám daleko, jelikož 

se prostě docela dost rozčiluju v práci, tahám těžké věci a už taky nejsem nejmladší, 

když třeba nakládám velké těžké lednice a vezu je klientům. Na to bych si měl asi 

dávat větší pozor, protože si myslím, že to má na moje zdraví negativní účinky.“ 

 Nakonec jsem respondenty poprosila o seřazení pěti vybraných determinantů dle 

významnosti, jak jejich zdraví ovlivňují.  

Tabulka 28: Vliv determinantů na zdraví respondentů 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Životní styl 9 1 3 1,67 ,866 

Socioekonomické deter. 9 1 5 3,67 1,581 

Životní prostředí 9 1 5 2,67 1,323 

Zdravotnické služby 9 2 5 4,00 1,000 

Genetické dispozice 9 1 5 3,00 1,225 

Valid N (listwise) 9 
    

 

Již z prvotních výpovědí bylo zřejmé, že na prvním místě se celkově umístil životní 

styl, který 5 dotázaných z 9 označilo na první místo. Životní prostředí se zařadilo 

hned za životní styl, následováno genetickými dispozicemi, socioekonomickými 

determinanty a v poslední řadě zdravotnickými službami25. Tímto řazením 

                                                 
24 Cukrovka, ulcerózní kolitida, astma pozn. autora 
25 Tabulka 3 viz. přílohy 
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determinanty ovlivňující zdraví odpovídají rozdělení jak Dahlgrena a Whiteheada, 

tak i pánů Holčíka a Drbala, kteří byli všichni v teoretické části citováni [Dahlgren & 

Whitehead 1991; Holčík 2010:58; Drbal 2004:15]. 

Socioekonomické determinanty stojí až na předposledním místě, tudíž se mi 

nepotvrdila má poslední hypotéza, že by socioekonomické determinanty hrály na 

zdraví jedinců největší vliv. Je zřejmé, že socioekonomické determinanty hrají vliv 

v celosvětovém hledisku, jak vychází z výsledků WHO, ovšem České republiky a 

dalších vyspělých zemí se v takovém měřítku netýkají [WHO BCA 2006-2007 in 

Šteflová 2010:6].  

4.4. Diskuse 

4.4.1. Zhodnocení výzkumných otázek a hypotéz 

Na základě analýz uvedených na předchozích stranách mohu nyní říci, že 3 hypotézy 

ze čtyř, které jsem si na začátku práce stanovila, se mi potvrdily. Reliabilita 

testované PSAS škály dle Cronbachova alfa se potvrdila. Výsledná hodnota byla 

dokonce vyšší, než v předchozích výzkumech, na které v práci odkazuji. Ideální 

případ pro reliabilitu škály by byl v případě hodnoty Cronbachovo alfa 0,82 [Ende, 

Kazis, Ash, and Moskowitz 1989 in Brashers 1999:106], testovaná škála v mé 

diplomové práci dosahuje hodnoty 0,88. Hypotéza H1 je tedy potvrzena. 

Hypotéza H2 se také potvrdila, jelikož na základě IRT analýzy je škála také 

reliabilní. Pouze 7 položek vykazuje výkyvy, které mohou být dané výběrem 

respondentů, kteří nejsou adekvátní cílovou skupinou, a bylo pro ně těžké na otázky 

odpovědět. Jedná se dle mého názoru o respondenty, kteří nemají větší zdravotní 

problémy. Nemohou tedy objektivně odpovědět na otázky, týkající se nějakého 

nesouhlasu s lékařskou péčí, o které vypovídá třetí dimenze škály, a do které spadá 5 

položek ze 7, které se při IRT ukázaly jako slabé. Zároveň se při item fit testu škály 

projevilo, že otázky na informovanost respondentů se ve škále projevují jako slabé 

položky. Tento vliv přisuzuji složení cílové skupiny, které byly otázky pokládány a 

kde značná část respondentů neměla dostatečné znalosti k odpovědi na tyto položky, 

jelikož nemusela mít žádné zdravotní potíže. 

Konfirmační faktorová analýza prokázala zjevný vliv 2 silných faktorů škály, čímž 

se potvrdila třetí z hypotéz H3. Škála je z hlediska construct validity otestované na 
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konfirmační faktorové analýze validní, jelikož se projevil vliv alespoň dvou silných 

faktorů. 

Poslední hypotéza H4 potvrzena nebyla, jelikož na zdraví dotázaných respondentů, 

kteří se účastnili rozhovorů, nehrají hlavní roli socioekonomické determinanty. Tyto 

determinanty se umístily až na 4. místě z 5. Hlavní roli na zdraví jedinců hraje 

životní styl a životní prostředí, kam dotázaní ve většině případů řadili stres, který 

shledávali jako největší hrozbu pro jejich zdraví. 

4.4.2. Doporučení pro další zkoumání 

Jelikož byla data, na kterých byla sekundární analýza realizována, sbírána prvotně za 

jiným účelem, odpovídal tomu i výběr respondentů. Kdyby měla být zkoumána čistě 

PSAS škála a její funkčnost na občanech České republiky, s možným porovnáním 

s již realizovanými mezinárodními výzkumy, definovala bych na začátku výzkumu 

přesněji cílovou skupinu. Nebyli by to již všichni občané České republiky, ale 

respondenti, kteří trpí nějakou vážnější nemocí, se kterou se dlouhodobě léčí.  

Jak jsem zjistila během kognitivních rozhovorů, pro respondenty, kteří doktora 

nenavštěvují tak často, protože netrpí žádnou nemocí, nebylo lehké na nějaké otázky 

ve škále odpovídat. Věřím, že ve výsledku odpovědi těchto respondentů mohou dosti 

zkreslit výsledná data. Dále bych pro porovnání a potvrzení této mé teze uskutečnila 

dotazníkové šetření i se skupinou respondentů, kteří nejsou každodenními pacienty, 

aby mohlo dojít k potvrzení této teze na dostatečně reprezentativním vzorku. Je 

očividné, že na základě devíti rozhovorů nemohu toto tvrzení prosazovat za 

všeobecně platné a určitě by bylo třeba ho podrobit dalšímu zkoumání. 

V neposlední řadě bych sestavila škálu přesně tak, jako tomu bylo v prvotních 

výzkumech, kde byla škála pouze 12 ti položková a po čtyřech otázkách seřazena do 

tří dimenzí, z nichž je PSAS složena. V tomto případě by pak byla data připravena 

pro adekvátní porovnání s mezinárodními studiemi dle maximálně možných 

podmínek. Je samozřejmé, že sběr takových dat by byl náročnější. Už jen z toho 

důvodu, že by bylo třeba pracovat s citlivými daty a respondenty, kteří nemají dobrý 

zdravotní stav.  
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5 Závěr 

Ve své diplomové práci jsem se zabývala reliabilitou a validitou PSAS škály, která 

měřila sebehodnotící postoje respondentů na jejich zdraví. S tématem zdraví byl 

čtenář seznámen na prvních stránkách teoretického ukotvení práce. Analyzovaná 

PSAS škála obsahovala celkem 18 položek, s možnostmi odpovědí na 5 bodové 

Likertové škále. Původní PSAS škála, ze které vycházejí další výzkumy, obsahovala 

12 položek [Brashers etc. 1999]. Jednotlivé položky škály se ptají respondentů na 

míru souhlasu na jednotlivé otázky týkající se jejich zdraví. 

Dle zjištění reliability škály skrze Cronbachovo alfa a následně skrze IRT analýzu 

bylo zjištěno, že PSAS škálu aplikovanou na české populaci můžeme považovat za 

reliabilní. IRT analýza měla za cíl odhalit položky, které se v hodnocení respondentů 

nějakým způsobem vymykají. Z analýzy vzešlo 7 položek, u nichž se výsledky často 

lišily. Po zkontrolování otázek jsem odhalila fakt, že 5 položek spadá do tzv. třetí 

dimenze škály a to, jak je respondent schopen neuposlechnout rad lékaře [Brashers 

1992 in Brashers 1999:99-101]. Dále se při item fit testu škály prokázal další vliv tří 

položek, které souvisí s informovaností respondenta o jeho zdravotním stavu. 

Položky zjišťující tento jev se při IRT analýze, vzhledem k ostatním položkám škály, 

ukázaly jako slabé. Výkyvy v odpovědích na tyto položky přisuzuji výběru cílové 

skupiny, na které byla škála testována. Značná část respondentů nemusela mít žádné 

zdravotní potíže, tudíž pro ně bylo vlastně nemožné na tyto otázky odpovídat. 

Před tím, než byla provedena IRT analýza, prokazovala jsem existenci tří dimenzí 

PSAS prostřednictvím konfirmační faktorové analýzy. Z konfirmační faktorové 

analýzy, podobně jako následně z IRT, vzešlo, že v pozadí škály stojí dva silné 

faktory, které zřejmě odpovídají 1. a 3. dimenzi původní škály, kde 1. dimenze 

vypovídá o informovanosti respondenta a 3. dimenze o respondentově schopnosti 

neuposlechnout rad doktora. Jelikož je škála sestavena tak, že jsou otázky týkající se 

jednotlivých dimenzí rozmístěny v dotazníku různě, není možné přesně určit, která 

otázka do jaké dimenze spadá. Původní škála Brasherse obsahovala 12 otázek, kde 

bylo jasně rozděleno, které otázky patří do které dimenze. Většina otázek byla užita i 

v testované 18 položkové škále, kterou se táto práce zabývá, a kde byli testováni 

občané České republiky. Dalších 6 otázek bylo autory dotazníku přidáno zřejmě tak, 

aby byly smyslem podobné zbývajícím dvanácti otázkám.  
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Během kognitivních rozhovorů jsem dospěla k důležitému zjištění, kdy jsem 

dotazované respondenty rozdělila do dvou skupin tzv. pacientů, kteří trpí nějakou 

závažnější nemocí, se kterou se dlouhodobě léčí a skupinou respondentů, kteří 

závažnější nemoc nemají. Již během dotazování na položky, ze kterých je PSAS 

sestavena, bylo zřejmé, že tzv. pacientům se na otázky odpovídá mnohem snáze, než 

druhé skupině. Pokud by tedy byla škála aplikována na respondenty se zdravotními 

problémy, domnívám se, že by dosahovala ještě větší reliability a validity, než 

testovaná škála v této diplomové práci. Jelikož byla data sesbírána na běžné 

populaci, která zahrnovala i jedince, kteří žádnou závažnou nemocí netrpí a s žádnou 

nemocí se neléčí, vykazuje škála slabé výkyvy v některých položkách, jak bylo 

dokázáno v konfirmační faktorové analýze a IRT analýze. Je důležité zmínit, že i v 

prvotních výzkumech, kde bylo PSAS užito, se škála aplikovala na cílové skupině 

jedinců, kteří trpěli závažnými nemocemi (AIDS, onemocnění srdce apod.) [Brashers 

etc. 1999; Hamzehgardeshi etc. 2015]. 

V neposlední řadě bylo cílem práce nahlédnout na postoje českých občanů k jejich 

zdraví a zjistit, zda jejich zdraví ovlivňují socioekonomické determinanty, případně 

jaké jiné faktory hrají hlavní roli v jejich zdraví. Výpovědi respondentů byly dosti 

totožné a téměř všichni se shodli na tom, že obrovskou roli na jejich zdraví hraje 

stres. Životní styl udávali jako nejvlivnější faktor na jejich zdraví, společně 

s životním prostředím, ve kterém žijí. Socioekonomické determinanty jako 

samostatný pojem skončil z nabízených 5 faktorů až na 4. místě. Je tedy zřejmé, že 

tento ukazatel na české respondenty a jejich zdraví nemá takový vliv, jako 

v celosvětovém měřítku. Hlavní roli na zdraví českých respondentů má bezesporu 

životní styl a životní prostředí. 

6 Summary 

In my thesis, I studied the reliability and validity of PSAS range, which measured the 

respondents’ attitudes towards their health. The reader was introduced to the theme 

of health on the first pages of the theoretical work. The analysed PSAS range 

included a total of 18 items, with answer options on the 5 point Likert’s scale. The 

original PSAS range, on which further research is based, contained 12 items 

[Brashers etc. 1999]. The individual scale items examine the respondents’ degree of 

agreement to the questions regarding their health. 
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Based on the reliability of the scale through Cronbach's alpha and subsequently 

through the IRT analysis, I found out the PSAS scale applied to the Czech population 

can be considered reliable. The objective of the IRT analysis was to reveal items that 

somehow outweigh the ratings of the respondents. The analysis showed that results 

often differed on seven items. After examining the questions, I discovered that five 

items fall into the so-called third dimension of the scale, which shows that the 

respondent is able to disobey the doctor’s advice [Brashers 1992 in Brashers 1999: 

99-101]. Additionally, the item fit test of the scale showed another influence of three 

items related to the respondent's awareness of his/her state of health. Items that 

detected this phenomenon in the IRT analysis proved to be weak, in comparison to 

the other items in the scale. I attribute the fluctuations in responses to these items to 

the selection of the target group, on which the scale was tested. A large proportion of 

respondents did not have any health problems, so it was actually impossible for them 

to answer these questions. 

Before the IRT analysis was performed, I demonstrated the existence of three 

dimensions of PSAS through confirmatory factor analysis. From the confirmatory 

factor analysis, as well as from the IRT, it emerged that there are two strong factors 

in the background of the scale, which probably correspond to the first and third 

dimensions of the original scale, where the first dimension reflects the respondent's 

awareness and the third dimension the respondent's ability to disobey doctor's advice. 

Since the scale is structured so that the questions about the individual dimensions are 

placed in the questionnaire randomly, it is not possible to determine precisely which 

question falls into which dimension. The original Brasher’s range contained 12 

questions, where it was clearly divided which questions belong to which dimension. 

Most of the questions were also used in the tested 18 item scale, which this thesis 

studies, and where citizens of the Czech Republic were tested. The next six questions 

were probably added by the authors of the questionnaire to be similar to the 

remaining twelve questions. 

During cognitive interviews, I came to an important finding when I divided 

respondents into two groups - respondents, who do not suffer from a serious illness, 

and the so-called patients, who have been suffering from a serious illness for some 

time. Already during the questioning of the items from which the PSAS has been 
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compiled, it was clear that the so-called patients responded more easily to the 

questions than the other group. Therefore, if the scale was to be applied to 

respondents with health problems, I think it would prove even greater reliability and 

validity, than the tested range in this thesis. Since the data was collected on a regular 

population, including individuals who do not suffer from any serious illness and are 

not treated for any disease, the range shows only slight fluctuations in some items, as 

established by confirmatory factor analysis and IRT analysis. I believe it is important 

to mention that even in the initial surveys, where PSAS was used, the scale was 

applied to a target group of individuals who suffered from serious illnesses (AIDS, 

heart disease, etc.) [Brashers etc. 1999; Hamzehgardeshi etc. 2015]. 

Last but not least, the aim of this work was to view the attitudes of Czech citizens 

towards their health and to determine whether their health influences socio-economic 

determinants, or what other factors play a major role in their health. Respondents' 

testimonies were rather similar, and almost everyone agreed that stress plays a huge 

role in their health. Lifestyle has been the most influential factor in their health, 

along with the environment in which they live. Socio-economic determinants as a 

separate concept ended up fourth out of the five factors offered. It is clear that this 

indicator does not influence Czech respondents and their health as much as the rest 

of the world. Without a doubt, Czech respondents’ lifestyle and environment plays 

the main role in regard to their health. 
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PŘÍLOHY 

Příloha č. 1: PSAS užitá na českých respondentech 
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Příloha č. 2: Zdrojový kód v programu R (zápis) 

 
data <- read.csv("dataPSAS.csv", header = T) 

head(data) 

library(ltm) 

library(mirt) 

library(Rcmdr) 

 

 

######################### 

# Graded response model # 

######################### 

 

# Fit Graded Response Model using library ltm in R.  

# Provide table with discrimination and location parameters for each 

item. 

?grm 

 

(fit.grm2 <- grm(data)) 

summary(fit.grm2) 

coef(fit.grm2) 

 

# using mirt library 

fit.grm2.mirt <- mirt(data, 1, itemtype = "graded") 

coef(fit.grm2.mirt, simplify = T) 

 

# Fit 1PL version of Graded Response Model (with equal 

discriminations for all items).  

# Provide table with discrimination and location parameters for each 

item. 

 

(fit.grm1 <- grm(data, constrained = TRUE)) 

coef(fit.grm1) 

 

# s mirtem 

s <- 'F = 1-5 

      CONSTRAIN = (1-5, a1)' 

s <- mirt.model(s) 

fit.grm1.mirt <- mirt(data, s, itemtype = "graded") 

coef(fit.grm1.mirt, simplify = T) 

 

# Use some criteria to decide between these two models. 

anova(fit.grm1, fit.grm2)  

 

# using mirt library 

anova(fit.grm1.mirt, fit.grm2.mirt)  

 

# Plot Category Response Curves for all items (provide 5 figures) 

par(mfrow = c(2, 3)) 

plot(fit.grm2)  

par(mfrow = c(1, 1)) 

 

# using mirt 

plot(fit.grm2.mirt, type = "trace") 

plot(fit.grm2.mirt, type = "trace", facet_items = F) 

 

# Looking at the figures, suggest at least one response category in 

at least one item  

# that might be good to merge with another category. 
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# Plot Item Information Curves, preferably all in one plot. 

plot(fit.grm2, type = "IIC", items = NULL) 

# Which item is the most informative for average respondent?  

# using mirt 

plot(fit.grm2.mirt, type = "infotrace", facet_items = F) 

 

# Plot Test information Function. 

plot(fit.grm2, type = "IIC", items = 0)  

# For what type of respondents is the instrument most informative? 

# using mirt 

plot(fit.grm2.mirt, type = "info") 

 

# Provide table with response patterns, estimated latent trait 

scores (factor scores)  

# and their standard errors for first 10 respondents. 

factor.scores(fit.grm2, resp.patterns = data)$score.dat[1:10, ] 

itemfit 

itemfit(fit.grm1, 'infit') 

itemfit(grm1, 'infit') 

itemfit(fit.grm2) 

Příloha č. 3: Reliabilita původní 18 ti položkové škály s Cronbachovým alfa 

(tabulka 1) 

Do jaké míry souhlasíte nebo nesouhlasíte 

s následujícími výroky: 
Scale Mean 

Scale 

Variance 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha 

Je důležité dozvědět se co nejvíce informací o 

nemoci, kterou člověk trpí, a o její léčbě. 
55,12 113,767 ,214 ,265 ,883 

Častokrát říkám svému praktickému lékaři, co 

konkrétně potřebuji předepsat. 
54,00 105,398 ,551 ,403 ,872 

Nedělám vždycky to, co mi praktický lékař řekne 

nebo nařídí. 
54,23 109,663 ,393 ,336 ,877 

Kladu svému praktickému lékaři mnoho otázek. 54,06 104,312 ,622 ,456 ,869 

Sleduji nejnovější postupy léčby nemocí, kterými 

trpím. 
53,98 104,204 ,598 ,544 ,870 

Někdy mám pocit, že vím, co potřebuji lépe než můj 

praktický lékař. 
53,88 103,163 ,652 ,469 ,868 

Vedu si záznamy o svých nemocech a jejich léčbě. 53,38 106,288 ,495 ,404 ,874 
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Pokud mi můj praktický lékař předepíše něco, co 

neznám, zeptám se ho a nechám si to důkladně 

vysvětlit. 

54,68 108,014 ,444 ,328 ,876 

Vím přesně, jaké problémy mají lidé, kteří trpí 

stejnými nemocemi jako já. 
54,08 104,542 ,599 ,436 ,870 

Pokud mi praktický lékař předepíše léčebný režim, se 

kterým nesouhlasím, pravděpodobně ho nebudu 

dodržovat. 

54,23 108,491 ,434 ,446 ,876 

Nedostávám od svého praktického lékaře, co 

potřebuji, protože to nežádám dost důrazně. 
53,77 107,082 ,522 ,357 ,873 

Mám o svých nemocech více informací než ostatní 

lidé v této zemi. 
53,57 104,527 ,634 ,522 ,869 

Někdy existují dobré důvody neuposlechnout rady 

praktického lékaře. 
54,19 109,494 ,418 ,408 ,877 

Často dávám svému praktickému lékaři vlastní 

návrhy týkající se zdravotní péče a způsobů léčby. 
53,74 103,769 ,663 ,513 ,868 

Praktický lékař je tu pro mě; pokud budu 

nespokojený, obrátím se na jiného. 
54,80 111,964 ,256 ,231 ,883 

Aktivně vyhledávám informace o nemocech, kterými 

trpím. 
53,97 103,035 ,618 ,545 ,869 

Pokud jde o mé potřeby týkající se zdravotní péče, 

jsem asertivnější než většina populace. 
54,01 107,699 ,482 ,312 ,874 

O tom, kterou léčbu podstoupím, nakonec rozhoduji 

já sám/sama, i když mi ji praktický lékař předepíše. 
54,41 108,062 ,439 ,319 ,876 

 

 

Příloha č. 4: Reliabilita 1. dimenze (tabulka 2) 

 

 

 

 

Scale Mean 
Scale 

Variance 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha 

Je důležité dozvědět se co nejvíce informací o nemoci, 

kterou člověk trpí, a o její léčbě. 
17,72 17,922 ,229 ,141 ,823 
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Sleduji nejnovější postupy léčby nemocí, kterými 

trpím. 
16,54 13,722 ,683 ,499 ,725 

Vedu si záznamy o svých nemocech a jejich léčbě. 15,93 15,004 ,508 ,324 ,770 

Vím přesně, jaké problémy mají lidé, kteří trpí 

stejnými nemocemi jako já. 
16,64 14,358 ,600 ,368 ,747 

Mám o svých nemocech více informací než ostatní lidé 

v této zemi. 
16,14 15,089 ,550 ,372 ,759 

Aktivně vyhledávám informace o nemocech, kterými 

trpím. 
16,52 13,299 ,698 ,510 ,720 

 

 

Příloha č. 5: Reliabilita 2. dimenze (tabulka 3) 

 

 
Scale Mean Scale Variance 

Corrected Item-

Total Correlation 

Squared Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha 

Kladu svému praktickému lékaři mnoho 

otázek. 
16,47 12,449 ,596 ,362 ,690 

Častokrát říkám svému praktickému lékaři, co 

konkrétně potřebuji předepsat. 
16,40 12,738 ,533 ,345 ,708 

Pokud mi můj praktický lékař předepíše něco, 

co neznám, zeptám se ho a nechám si to 

důkladně vysvětlit. 

17,12 14,162 ,346 ,155 ,759 

Často dávám svému praktickému lékaři 

vlastní návrhy týkající se zdravotní péče a 

způsobů léčby. 

16,14 12,539 ,607 ,394 ,688 

Pokud jde o mé potřeby týkající se zdravotní 

péče, jsem asertivnější než většina populace. 
16,43 13,753 ,439 ,196 ,733 

Nedostávám od svého praktického lékaře, co 

potřebuji, protože to nežádám dost důrazně. 
16,17 13,676 ,456 ,234 ,729 

 

Příloha č. 6: Reliabilita 3. dimenze (tabulka 4) 

 

 
Scale Mean Scale Variance 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Squared Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha 

Nedělám vždycky to, co mi praktický lékař 

řekne nebo nařídí. 
15,02 13,226 ,474 ,293 ,721 

Někdy mám pocit, že vím, co potřebuji lépe než 

můj praktický lékař. 
14,65 12,870 ,470 ,239 ,722 
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Pokud mi praktický lékař předepíše léčebný 

režim, se kterým nesouhlasím, pravděpodobně 

ho nebudu dodržovat. 

15,01 12,219 ,620 ,415 ,680 

Někdy existují dobré důvody neuposlechnout 

rady praktického lékaře. 
14,98 12,659 ,597 ,379 ,689 

O tom, kterou léčbu podstoupím, nakonec 

rozhoduji já sám/sama, i když mi ji praktický 

lékař předepíše. 

15,19 12,654 ,517 ,288 ,709 

Praktický lékař je tu pro mě; pokud budu 

nespokojený, obrátím se na jiného. 
15,57 14,214 ,294 ,113 ,769 

 

Příloha č. 7: Četnost odpovědí na PSAS dle povahy respondenta (tabulka 5) 

Následující tabulka obsahuje také hodnocení respondenta na otázku, dle škály, která 

byla v dotazníku použita: 

1 rozhodně souhlasím 2 souhlasím 3 neutrální postoj 4 nesouhlasím rozhodně 5 

nesouhlasím 9 neví  

Do jaké míry souhlasíte nebo nesouhlasíte 

s následujícími výroky: 
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 

Je důležité dozvědět se co nejvíce informací o 

nemoci, kterou člověk trpí, a o její léčbě. 1 1 1 2 1 1 4 1 3 

Častokrát říkám svému praktickému lékaři, co 

konkrétně potřebuji předepsat. 
4 4 4 4 5 4 5 3 5 

Nedělám vždycky to, co mi praktický lékař řekne 

nebo nařídí. 
3 4 3 4 2 3 4 3 3 

Kladu svému praktickému lékaři mnoho otázek. 4 1 2 4 3 5 4 4 5 

Sleduji nejnovější postupy léčby nemocí, kterými 

trpím. 
2 3 1 2 1 5 5 2 5 

Někdy mám pocit, že vím, co potřebuji lépe než 

můj praktický lékař. 
5 4 5 5 2 5 3 2 5 
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Vedu si záznamy o svých nemocech a jejich 

léčbě. 
4 5 2 5 2 1 5 2 5 

Pokud mi můj praktický lékař předepíše něco, co 

neznám, zeptám se ho a nechám si to důkladně 

vysvětlit. 

3 3 1 2 1 2 5 3 5 

Vím přesně, jaké problémy mají lidé, kteří trpí 

stejnými nemocemi jako já. 
1 2 2 5 4 5 9 1 3 

Pokud mi praktický lékař předepíše léčebný 

režim, se kterým nesouhlasím, pravděpodobně ho 

nebudu dodržovat. 

4 1 5 4 4 3 4 2 5 

Nedostávám od svého praktického lékaře, co 

potřebuji, protože to nežádám dost důrazně. 
4 5 5 4 3 4 4 3 5 

Mám o svých nemocech více informací než 

ostatní lidé v této zemi. 
3 1 2 2 1 4 4 2 3 

Někdy existují dobré důvody neuposlechnout 

rady praktického lékaře. 
2 3 4 2 4 4 2 3 5 

Často dávám svému praktickému lékaři vlastní 

návrhy týkající se zdravotní péče a způsobů 

léčby. 

5 4 4 4 2 4 4 4 5 

Praktický lékař je tu pro mě; pokud budu 

nespokojený, obrátím se na jiného. 
1 1 2 1 2 1 1 2 2 

Aktivně vyhledávám informace o nemocech, 

kterými trpím. 
3 4 2 2 1 4 3 2 5 

Pokud jde o mé potřeby týkající se zdravotní 

péče, jsem asertivnější než většina populace. 
4 1 2 4 4 3 2 4 4 

O tom, kterou léčbu podstoupím, nakonec 

rozhoduji já sám/sama, i když mi ji praktický 

lékař předepíše. 

3 4 4 4 4 4 9 2 5 

 

Příloha č. 8: Hiearchie determinantů zdraví dle respondentů (tabulka 6) 

Determinanty/respondent R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 
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Životní styl 1 2 3 1 1 1 3 1 2 

Socioekonomické deter. 2 1 5 4 5 4 5 2 5 

Životní prostředí 5 3 1 2 2 3 4 3 1 

Zdravotnické služby 4 4 4 5 3 5 2 5 4 

Genetické dispozice 3 5 2 3 4 2 1 4 3 

 

 

Příloha č. 9: PSAS a odpovědi respondentů (tabulka7) 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Je důležité dozvědět se co 

nejvíce informací o nemoci, 

kterou člověk trpí, a o její 

léčbě. 

9 1 4 1,67 1,118 

Častokrát říkám svému 

praktickému lékaři, co 

konkrétně potřebuji 

předepsat. 

9 3 5 4,22 ,667 

Nedělám vždycky to, co mi 

praktický lékař řekne nebo 

nařídí. 

9 2 4 3,22 ,667 

Kladu svému praktickému 

lékaři mnoho otázek. 
9 1 5 3,56 1,333 

Sleduji nejnovější postupy 

léčby nemocí, kterými trpím. 
9 1 5 2,89 1,691 

Někdy mám pocit, že vím, 

co potřebuji lépe než můj 

praktický lékař. 

9 2 5 4,00 1,323 

Vedu si záznamy o svých 

nemocech a jejich léčbě. 
9 1 5 3,44 1,667 

Pokud mi můj praktický 

lékař předepíše něco, co 

neznám, zeptám se ho a 

nechám si to důkladně 

vysvětlit. 

9 1 5 2,78 1,481 

Vím přesně, jaké problémy 

mají lidé, kteří trpí stejnými 

nemocemi jako já. 

8 1 5 2,88 1,642 
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Pokud mi praktický lékař 

předepíše léčebný režim, se 

kterým nesouhlasím, 

pravděpodobně ho nebudu 

dodržovat. 

9 1 5 3,56 1,333 

Nedostávám od svého 

praktického lékaře, co 

potřebuji, protože to 

nežádám dost důrazně. 

9 3 5 4,11 ,782 

Mám o svých nemocech 

více informací než ostatní 

lidé v této zemi. 

9 1 4 2,44 1,130 

Někdy existují dobré důvody 

neuposlechnout rady 

praktického lékaře. 

9 2 5 3,22 1,093 

Často dávám svému 

praktickému lékaři vlastní 

návrhy týkající se zdravotní 

péče a způsobů léčby. 

9 2 5 4,00 ,866 

Praktický lékař je tu pro mě; 

pokud budu nespokojený, 

obrátím se na jiného. 

9 1 2 1,44 ,527 

Aktivně vyhledávám 

informace o nemocech, 

kterými trpím. 

9 1 5 2,89 1,269 

Pokud jde o mé potřeby 

týkající se zdravotní péče, 

jsem asertivnější než 

většina populace. 

9 1 4 3,11 1,167 

Pokud jde o mé potřeby 

týkající se zdravotní péče, 

jsem asertivnější než 

většina populace. 

8 2 5 3,75 ,886 

Diagnostikována nějaká 

závažná nemoc 
9 1 2 1,33 ,500 

Valid N (listwise) 8     
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Příloha č. 10: Vzorový rozhovor (rozhovor) 

T: Tak mám tady otázky, vždycky ti jednu přečtu a poprosím o odpověď na škále od 

1 do 5.. 

R: Jo. 

T: Kde jednička je rozhodně souhlasím, přes dvojku souhlasím, trojku neutrální, 

čtyřku nesouhlasím a pětku rozhodně nesouhlasím. 

R: Jasně. 

T: Potřebuji prosím, aby nějak odhodnotila na základě tady té škály a pak nějak 

vyjádřila tvoje pocity k té otázce, cokoliv tě napadá, nějaké zkušenosti. Vše se to 

týká tvého zdraví a přístupu lékařů na tvé zdraví. 

R: Jo jo. 

T: A kdyby něčemu nerozuměla, tak se mě fakt doptej, úplně v pohodě. 

R: Jo dobře dobře, takže jednička je, že nejvíc souhlasím a 5 nejmíň souhlasím. 

T: Jo přesně tak. No a hele, asi bys mi na začátek mohla říct, s čím vším se léčíš, 

protože vím, že u tebe je toho bohužel víc. 

R: Jo. Takže mám diagnostikovaný astma a pak mám ulcerózní kolitidu, dále mám 

diagnostikovaný vysoký krevní tlak a potom cukrovku typu ½, o čem se teď nějaký 

způsobem rozhoduje. 

T: Ok a se vší chodíš teda k doktorovi. 

R: Se vším chodím ke specialistům na ten danej problém. 

T: Což je docela super, že máš několik různejch doktorů, protože tady ten dotazník 

cílil na praktický doktory, protože to bylo na obecnou populaci, tak třeba všichni 

nemaj specialisty. A ty to prosím zkus brát nějak obecně, protože máš spoustu 

zkušeností a pokud budeš mít nějakou speciální zkušenost, tak se to fakt neboj popsat 

jo. 

R: Jo okej. 

T: Fajn, tak první otázka. Do jaké míry souhlasíš s tím, že je důležité se dozvědět co 

nejvíce informací o nemoci, kterou trpíš a o její léčbě? Takže u tebe o nemocích… 

(1.ot.) 
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R: A teď je to myšleno jakoby z pohledu od doktora, nebo obecně z toho, abych já si 

něco zjistila. 

T: Hele obecně. 

R: Takže to s tím určitě souhlasím. (1) 

T: Jasně a proč teda. 

R: Hmm, protože chci vědět jaký jsou možnosti léčby, i co se prostě týče i nějakých 

diskuzí, který nejsou tak odborný na internetu samozřejmě, kde si pacienti sdělujou 

své názory, ale chci vědět, i když to, co mi řekne doktor a co si třeba pravděpodobně 

myslí, že je jako nejsprávnější, tak chci prostě mít nějakou možnost nějakých 

alternativ, nebo chci mít nějaký jakoby přehled o tom, na co bych se ho ještě mohla 

zeptat, jestli ještě fungovalo to nebo to. 

T: Jo, takže chceš mít informace ještě před tím, než k němu ještě vůbec jdeš a plus to 

ještě doplníš tím, co ti řekne ten doktor. 

R: Ano, ano, prostě chci být co nejvíc informovaná. 

T: Super. Říkáš často svýmu doktorovi, co třeba konkrétně potřebuješ předepsat? 

(2.ot.) 

R: Hmmm neříkám nikdy, tady na to si prostě nechávám poradit, nebo nechci se do 

toho nějakým způsobem vměšovat, takže… (5) 

T: No aa proč se do toho nechceš vměšovat? 

R: Protože vzhledem k tomu, že mám víc těch nemocí, tak nevím jak ty jednotlivý 

látky na sebe jako působěj a nevím, jestli by mi to nepůsobilo jako ještě nějaký další 

negativní účinky, ty další léky a tak no… 

T: No jasně. A stane se, že někdy neděláš přesně to, co ti doktor řekne nebo nařídí? 

(3.ot.) 

R: Ano (smích), ano to se stane na čísle dva (smích). (2) 

T: No a kdy se to stalo, nebo za jakých událostí se to stane? 

R: Hmm, mám nějakou napsanou jako medikaci každá den, co bych jako měla brát a 

občas se prostě jakoby stane, že já na ty prášky jako zapomenu. Aaaaa, hm, prostě. 

T: To není ale úplně úmyslný… 
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R: Noo, jako není to úplně úmyslný, to jakoby jedna věc, ale pak prostě i kvůli tý 

cukrovce mám nějaký dietní omezení a to jsem na začátku jsem se bála, jednala jsem 

strašně přísně na sebe ohledně toho stravování aaa, teď se přiznám, že jím občas 

prostě zalžu v tom co jím. Není to tak jako strašný, ale prostě jako stejně když se mě 

zeptaj, brala jste ty prášky poctivě, kdyby se mě zeptali, brala jste ty prášky poctivě a 

dodržovala jste ten dietní režim\? Tak já řeknu, jako anoo, ale prostě není to úplně 

stoprocentní. 

T: Jasně. A u tý kolitidy, nedodržela jsi někdy něco? 

R: Hmm, ne, tam ne. Tam je to fakt jako tak, tam vím jakože když něco poruším, tak 

že mě to potom stojí hodně trápení, u tý cukrovky prostě zkusím pokus omyl a vím, 

co bude další konsekvence toho, ale zrovna né u tý kolitidy. 

T: Super no a kladeš svým doktorům hodně otázek? (4.ot.) 

R: No teď už obecně u těch všech tak bych řekla tak jako na trojce. (3) 

T: Ale měnilo se to nějak jakože kvůli tomu, že seš informovanější a tak ty otázky 

nekladeš? A jinak bys je kladla? 

R: Jinak bych je kladla. Ale jako jinak bych je kladla a asi bych se doptávala na to, 

co jsem někde našla na tom internetu. 

T: Dobře dobře. Sleduješ nejnovější přístupy léčby nemocí, kterými trpíš? (5.ot.) 

R: (smíc) Aaano, dokonce mám předplatné časopisu DIA Styl (smích), takže hmmm, 

odebírám myslím že jako fakt celkem novinky aaa jsem v nějakejch facebookovejch 

skupinách i odborných na ty jednotlivý nemoci, kde tam ty lidi prostě rozebíraj to co 

se dá dostat v zahraničí a co třeba ještě není na českým trhu, takže rozhodně jo. (1) 

T: Máš někdy pocit, že víš líp, co potřebuješ, než tvůj doktor? (6.ot.) 

R: No, asi na dvojce bych to ohodnotila. Aaa protože..hmmm, občas si myslím, že 

nějaký ty prášky mi nedělaj úplně dobře a nejsem si jistá, jestli ten doktor bere 

v potaz i ty další jakoby problémy, kterejma trpím. (2) 

T: Jo, ale to mu řekneš ne, jako čím trpíš. 

R: Jo to mu řeknu, ale i když oni mi řeknou, že to s tím spíš nemá nic společnýho, 

tak prostě ty dvě moje nemoci jsou autoimunitního rázu, takže já úplně jakoby 

nevěřím tomu, že to nemá jako žádnou součinost spolu. 
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T: Dobřee.. No a vedeš si záznamy o svých nemocech a o její léčbě? (7.ot.) 

R: Hmmmm tak jako vedu si takový vágní záznamy (smích). 

T: jak to myslíš vágní? (smích) 

R: Jako není to, že bych si každej den, nebo co se týče cukrovky, tak jsem si každej 

den psala že jo, nebo si měřím údaje cukru v krvi, nebo si třeba měřím tlak, ale že ty 

údaje si nepíšu na každodenní bázi, ale prostě třeba každej jako měsíc si jakoby tak 

jako zaznamenám jakoby někde nějaký čísla, když zrovna jakoby nejdu na kontrolu, 

abych jako věděla, jestli se mi nějaký ty ukazatele, ať už třeba z krve nebo jakýkoliv 

jiný ty zdravotní nemoci, se mi nějak mění. A mám napsáno třeba v diáři jakoby co 

za prášky beru, když se mě ti doktoři ptaj, protože já si to nepamatuju všechno. 

Takže bych dala tak dva. (2). 

T: Hele a pokud ti doktor předepíše něco, co neznáš, doptáš se na to důkladně? 

Důkladně se se zeptáš, co to je? (8.ot) 

R: Jo, určitě. Vyjmenuju mu zbytek prášků co beru a jestli to nějak může ovlivnit tu 

další léčbu a taky většinou když mi předepíše nový prášky, tak se zeptám na důvod 

proč zkoušíme vůbec nějaký nový prášky a jestli to na mě bude mít nějaký jiný 

účinky, než ty předchozí, nebo kvůli čemu to vůbec beru. Takhle třeba jsem se 

jedněch prášků zbavila, protože mi právě ten jeden doktor říkal, že je budu muset 

brát, aby mi nebylo jakoby nevolno po nějakých jiných práškách, ale mně se ty 

nevolnosti vůbec nedostavovali, takže jsem ty prášky nejedla a vůbec a při další 

návštěvě nějaký kontrole jsem mu řekla, že si nemyslím, že je to pro jakoby nutný a 

v pohodě to bylo. (1) 

T: Jasně. A víš přesně, jaké problémy mají lidé, kteří trpí stejnými nemocemi jako 

ty? (9.ot.) 

R: Hmmm. 

T: Jako třeba i na těch skupinách jak si říkala, kde to sdílí že jo.. 

R: Hmm, já myslím, že každej jakoby je jedinečnej a každej jako třeba ty nemoce se 

mu objeví v jiným stádiu, i v jiným stádiu třeba života, tak tady to bych řekla, že spíš 

jako čtyřka, spíš ne. Nebo jako dokážu si to představit, vím prostě obecně co ty 

nemoci obnášej, aleee třeba na nějaký tý skupině se řeší rezistence vůči inzulinu, že 
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člověk už nereaguje na inzulin, ani ten, co je lékařsky podávanej a to já si třeba jako 

vůbec nedokážu představit jako jak to vypadá v praxi. 

T: Ok. A když ti doktor předepíše léčebný režim, se kterým nesouhlasíš, stane se, že 

ho pravděpodobně nedodržíš? (10.ot.) 

R: Hm, může se stát, že s tím asi jako budu hodně nesouhlasit, ale asi bych to určitě 

dodržovala. Takže jako čtyřku. Jako asi budu to nějak nepříjemně komentovat, jestli 

je to fakt nutný a co se teda jako týkalo v mým případě nějakých invazivních 

vyšetření, třeba jako kolonoskopie, ale prostě vzhledem k tomu, že to asi bude 

k něčemu jakoby vhodný, tak to podstoupím. (4) 

T: Jasně. No a do jaké míry souhlasíš s tím, že nedostáváš od svých doktorů co 

potřebuješ, protože to nežádáš dost důrazně. (11.ot.) 

R: Ehm. Hmmm a teď se týče jakoby medikace, nebo nějakýho postupu léčby, nebo 

komplexně? 

T: Komplexně, protože s tím všechno souvisí že jo. 

R: Já bych řekla trojku, protože i když jsem se několikrát jakoby snažila, jakoby co 

jsem jakoby našla nějaký nový přístupy v léčbách, tak i když jsem se jako párkrát 

jako snažila nějakým způsobem vydobýt, tak mi bylo řečeno jako několik důvodů 

proč to nejde a  já jsem jako taková, že jsem mu to jako všechno odkývala, ale řekla 

jsem jako dobře dobře… Jako takže jsem to zkusila, ale jako ne nějak jako že bych 

tam stála a opakovala bych tam na místě jako co chci, takže to nebylo asi úplně tak 

průbojný ode mě. (3) 

T: Jasně jasně. No a myslíš si, že obecně máš o svých nemocech více informací než 

ostatní lidé v této zemi? (12.ot.) 

R: Jo já myslím, že určitě ano. Aaa, protože mě to samotnou zajímá a hlavně mě 

prostě zajímaj komplikace a zajímá mě třeba i co bych měla říct lidem kolem mě, 

kdyby se mi třeba něco stalo aaa…protože je to jako moje zdraví a protože si 

myslím, že nejsem jakoby úplně stará, tak se prostě pořád snažím jako najít nějaký 

způsoby, jak to nějak jako vylepšit… takže se snažím jakoby hledat ty informace 

všude možně, takže myslím, že jsem informovaná o moc víc a možná mám i tu 

výhodu, že si třeba občas přečtu nějaký zahraniční servery o tom, kde se tý 
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problematice věnujou i nějaký odborníci, výzkumníci a můžu třeba vědět, že existuje 

nějaká naděje, že bys e něco nějak jinak vyléčilo. (1) 

T: Jasně a toto všechno chceš prostě vědět, protože ti na tom tvým zdraví 

záleží…jasný… 

R: Ano….,přesně tak. 

T: A souhlasíš s tím, že někdy existují dobré důvody neuposlechnout rad doktora? 

(13.ot.) 

R: Hmmm, pro mě je ten doktor jakoby taková autorita, že bych jako řekla spíš ne. 

Že po každý je prostě nějakej důvod, proč by se ten doktor měl poslechnout. (4) 

T: Jasně a dáváš často svým doktorům vlastní návrhy týkající se zdravotní péče a 

způsobu léčby? (14.ot.) 

R: (smích) ano, ano, vždy, ale druhá otázka je to, že to ne vždycky úplně dopadá tak, 

jak bych si jako představovala, ale zkusím to. (4) 

T: A máš nějakej případ, kdy se ti to jako stalo, že on třeba nesouhlasil, nebo naopak 

řekl, no vidíte slečno, to je dobrý nápad. 

R: No já mám obě zkušenosti. Teď minulý týden jsem vlastně řekla, že na nějaký ty 

diabetologii, jestli je nutný brát dva prášky denně, jestli bych nemohla zkusit jeden, 

tak mi řekli, že na základě mých výsledků bychom to klidně mohli zkusit, takže já 

vlastně jsem si sama musela říct o to snížení medikace. Aaa pak mám tak jako 

negativní jakoby takovou, hhm, případ, že když jsem chtěla tu nákladnou 

biologickou léčbu na kolitidu, tak mi vlastně tři roky se mě snažili léčit nějakým 

způsobem jinak a podle mě špatně…na základě toho, co jsem si přečetla…,ale říkali 

mi, že jakoby nemám nárok na tady tu léčbu to dostat, i když jsem si o ní jako hodně 

četla a takhle, protože si ji jakoby nevyzkoušeli, nebo jako tvrdil mi, že jsem 

nevyzkoušela všechny přístupy, až pak došlo na ty nejhorší, na ty kortikoidy a když 

se pak ukázalo, že to vůbec nefunguje a že po těch práškách je mi jako ještě mnohem 

hůř, tak až pak jsem jako dostala tady tu nákladnou léčbu no.. 

T: Jo…,to mi říkal jeden kluk, co jsem s ním dělala taky rozhovor, má ale už jako 

Chrona  a že tu bioléčbu taky má, ale že před tím bral kortikoidy a bylo to hrozný, co 

to s ním dělalo. 
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R: Já právě z těch kortikoidů mám možná tu cukrovku.. Jako já už je nemám tak 

třičtvrtě roku a pořád tam prostě jako mám nějaký ty hodnoty těch kortikoidů v těle, 

takže… akorát prostě na druhou stranu je ta bioléčba strašně drahá, takže to 

neschválej všem. 

T: No jo no, ale stejně prostě nevím, kdo jsou ty meze, kdo to může podstoupit a kdo 

ne, přijde mi, že to dávaj pak už jako v tom nejhorší případě, kdy to tam nechaj 

dojít…,no to bychom se dostali už zase trochu jinam, pojďme na další otázku. 

Souhlasíš s tím, že doktor je zde pro tebe a pokud budeš nespokojená, obrátíš se na 

jiného? Stalo se ti to třeba někdy?...(15.ot.) 

R: Hmm, přemýšlela jsem o tom, že bych se obrátila na jinýho doktora, aale, pak 

jsem si řekla, že vzhledem k tomu, že ten doktor mě léčí nějakou dobu, právě zkoušel 

na mě nějaký přístupy v tý léčbě, tak že zkusím setrvat. A vlastně nakonec to 

dopadlo jako opačně, že ten doktor, hmmm, nebo doktorka, která mě měla v péči, mě 

sama doporučila jinému specialistovi na Petřín. 

T: No jasně, ale kdyby… 

R: No takže vlastně já sama jakoby jsem to nikdy neiniciovala. 

T: Jasně, protože jsi neměla úplně takovou zkušenost negativní, ale dokážeš si 

představit, že bys to udělala? 

R: Jako asi na dvě. (2) 

T: Taak, tady další otázka, vyhledáváš aktivně informace o nemocech, kterými trpíš? 

(16.ot.) 

R: Ano, jedna. No chci vědět o nějakých postupech léčby a třeba i o nějakých jako 

vyšetřeních, který ty lidi čekaj, tak abych se na to mohla třeba připravit. Třeba 

gastroenterologie, kdy ti krkem narvou hadici do břicha. (1) 

T: Jasně no, ale taky někdy je to prstě potřeba. 

R: Jo jo, právě. 

T: Taak, hele, předposlední otázka. Souhlasíš s tím, že pokud jde o tvé potřeby 

týkající se tvé zdravotní péče, jsi asertivnější než většina populace? (17.ot.) 

R: Hmmm, noooo. 



96 

 

T: Seš prostě víc než většina důraznější v tý svý léčbě, dokážeš si prostě dupnout a 

říct. 

R: Já myslím, že jsem spíš čtyřka. Protože já i když si jako ty informace načtu, i když 

o tom jako myslím, že vím, kolikrát víc, než ti stejní pacienti, který tam třeba přijdou 

a o něčem se tam jako informujou, tak já asi bohužel nejsem ten typ toho člověka, 

kterej by tam na toho doktora spustil jo, ale prostě tady to chci a tohleto, protože 

tohle a tohle, protože pro mě jen ten lékař o moc větší autorita a já jakoby té 

odbornosti plně důvěřuju. Takže já můžu zkusit něco navrhnout, většinou to uvedu ty 

moje návrhy tak, že někde jsem četla, aby si nemyslel, že se ho snažím poučovat, ale 

rozhodně nejsem jakoby člověk, kterej by trval a asertivně prosazoval nějaký metody 

léčby, nechám si poradit. (4) 

T: Jasně a poslední otázka. O tom, kterou léčbu podstoupíš nakonec rozhoduješ ty 

sama, i když ti ji lékař předepíše? (18.ot.) 

R: No určitě o tom rozhoduje víc doktor, takže tady to je vlastně, že nesouhlasím, že 

se o tom sama rozhoduju. (4) 

T: Jasně a jestli ještě nějak shrneš ten důvod prosím? 

R: Ehmm, shrnula bych to tak, že jsem pořád nějakým způsobem přesvědčena, že ten 

doktro na základě nějaký svý letitý zkušenosti a na základě toho, co vidí v mých 

výsledkách, na základě komplikací s nějakýma mýma nemocema, ví asi 

pravděpodobně nejlíp, co by na mě mohlo, nebo nemohlo fungovat, takže se tady to 

snažím akceptovat , i když se mi to možná vnitřně občas nelíbí, tak pořád nejsem 

jako asi tak asertivní a nechci prostě nikomu do toho mluvit, jako to, že bych řekla 

mluvit do řemesla, protože pořád cejtím jako větší odbornost, určitou nějakou 

profesionalitu z toho doktora. 

T: Super, tak já ti moc děkuji, to bude tady k tomu dotazníčku vše. A teď, teď bych t 

chtěla poprosit, jestli bys obecně něco řekla o tvým zdraví, co si myslíš, že ho 

nejvíce ovlivnilo a ovlivňuje, zda je to nějaký životní styl, socioekonomický 

determinanty, mám tady pak ještě životní prostřední, zdravotnické služby a genetické 

dispozice. To je takových pět determinantů. Který ti řeknu třeba postupně a ty mi 

k ni  něco řekneš, ale teď obecně, tvoje zdraví, co na něj má vliv, na ty tvoje nemoci, 

cukrovku, astma, zda to něco můžeš zlepšit a prostě takto no. 
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FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ 

R: V dětství jsem jako moc problémy jako se zdravím neměla, vlastně v 15 jsem 

poprvé byla diagnostikovaná s vysokým tlakem a nikdo tomu nerozuměl, protože 

jsem celkem na vysoký úrovni sportovala, bych řekla, takže pro všechny to bylo 

překvapení a bylo mi řečeno, že se to prostě stane. Pak se mi do toho začaly přidávat 

jako nějaký ty alergie a astma, který teda vygradovala celkem jakoby nedávno, ale na 

základě dlouhodobý neléčený alergie a takže já myslím, že na to má, na části mýho 

zdraví má vliv prostředí, ať už je to jako nějaká smogová situace ve městě a nebo 

prostě přítomnost toho mýho hlavního alergenu, to znamená kočky (smích) aa, hm, 

co mi jako bylo řečeno z hodně stran, tak hmm že, celkovej vliv na to moje zdraví, 

co se týče těch autoimunitních nemocí má jakoby stres ve škole a v práci. Aaaa, cože 

já si jako myslím že, já jakoby nekouřím, piju málo, aael, i když si to údajně 

neuvědomuju, tak ten stres v práci v tu dobu jakoby ve škole, když jsem třeba dělala 

státnice, nebo chodila na vysokou školu a k tomu pracovala a hráala závodně florbal, 

takže tady to všechno si vybralo tady tu jakoby daň, protože u nás v rodině nikdo 

takovýdle problémy nemá, jenom já. 

T: Hmm. 

R: Takže myslím, že to je dlouhodobým stresovým faktorem z práce a ze studia, 

který ale mi řekli, že jsem si jakoby nepřipouštěla no. 

T: Jasně no. A kdyby mi teda měla nic říct k životnímu stylu a tvému zdraví. 

R: Určitě bych jakoby mohla omezit ještě víc alkohol si myslím (smích), ale musím 

říct, že po tom, co vlastně jsem se léčila s nějakým vysokým cholesterolem, tak jsem 

začala jíst mnohem míň smaženýho jídla a takhle, takže ano, kvůli nemoci jsem se 

jako snažila takto změnit jídelníček…nejím moc maso, ne proto že jsem vegetarián, 

ale jakoby nechutná mi úplně, takže když můžu, tak si jakoby dám něco bez masa. 

Aaa, hmmm, snížila jsem určitě i příjem sladkýho, protože to jako bylo fakt šílený 

v minulosti, ale to mi řekli, že asi bylo tím stresem, takže to je takovej kruh pořád. 

Ale obecně myslím, že jsem zlepšila třeba oproti minulým sedmi letem svůj životní 

styl, ano. Na základě změny stravování, není to o tom, že bych přestala nebo začala 

kouřit, či pít alkohol, ale co se spíš týče toho stravování. 

T: Hmm, super a co socioekonomický determinanty a jejich vliv na tvé zdraví. Má to 

nějaký vliv, třeba to jak seš finančně zabezpečená. 
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R: Možná taky, vzhledem k tomu, že vlastně žiju s rodinou, s mýma rodičema a 

občas když přijdu jako z práce, tak se vracím k tý rodině a vlastně to, že moje matka 

neustále šíří negativní náladu, si myslím, že mi k tomu jakoby moc nepřidalo. A 

vlastně jakoby až teď se snažím někam jako odstěhovat, pryč od matky a pryč od 

alergenu kočky, takže sjem jako zvědavá, jestli se to jako nějakým způsobem změní. 

A nevím, jestli je to jako otázka peněz, ale myslím, že změna prostředí asi možná, 

jako že… 

T: Jo, takže ale peníze, nějaký tvůj sociální status. 

R: To já myslím jakože vůbec jsem nad tím takto nepřemejšlela, spíš je to takový 

obecně jako stresy, než to, že nejsem povýšená, nebo takovýdle věci, to ne. 

T: Co životní prostředí a tvoje zdraví. 

R: Co se týče hlavně astmatu, tak hraje jako roli, kvůli smogu a když třeba vyjedu na 

chvíli k moři, tak cejtím prostě, že se mi dejchá úplně jinak, takže to určitě na sobě 

vidím změny. 

T: Zdravotnické služby… 

R: Služby, jakože když někam jdu.. 

T: Nemocnice, hospitalizace. 

R: Jo, ehmmm, já myslím, že to určitě hraje velkou roli a myslím, že to i člověk jak 

se cítí, tak že teď jsem zažila v minulým roce nějaký hospitalizace a úplně mi to jako 

nepřidalo na optimismu a že bych jako byla ráda, že se o mně v nemocnici postaraj 

ve špičkovým vybavení, ale spíš jsem z toho byla taková rozpačitá…protože jsem 

myslela, že ty nemocnice budou mít nějaký standard, když pořád slyším z médií, že 

nemocniční péče jako skvělá v ČR, tak já jsem se bohužel přesvědčila o opaku aaaa 

nesoudím takhle jako jen z jedný návštěvy, nebo z jedný hospitalizace, ale i z dalších 

specializovaných pracovišť kam chodím, tak je to vybavení všechno zastaraly a 

možná i ty postupy jsou takový zvláštní jako někde, že jako ta úroveň tý péče mě 

úplně nepřesvědčuje, mám spíš jako negativní zkušenosti tady s tím. 

T: Jasně no a poslední jsou genetický dispozice. Co myslíš, jak ovlivnily tvoje 

zdraví. 

R: Což mi bylo řečeno jako skoro od všech, tak jako vůbec. Byly tam možná jako 

nějaký v rodině zvýšenej jakoby tlak, ale to teď má v současný době skoro každej 
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jako, takže já myslím, na základě toho, co mi bylo řečeno, tak si myslím, že jako 

nějakej genetickej kód tam jako v těch mejch problémech nehraje moc roli. 

T: Hele super a kdybys mi měla tady těch  determinantů měla seřadit od 1 do 5, kde 1 

má nějvětší vliv na tvoje zdraví. Na, tady to dám před tebe, můžeš si to číslovat. 

R: Takže ty socioekonomické determinanty bych na poslední místo a zároveň na 

první bych dala ten životní styl, předposlední bude ta genetická dispozice, třetí 

zdravotnické služby , to je takový něco mezi, občas dobrý, občas špatný, spíš špatný 

a životní prostředí, vzhledem k tomu, že to na sobě cítím, tak dvojka, stejně jako 

životní styl je pro mě jako nejvíc ovlivňující faktor. 

T: Super, tak já ti moc děkuju a je ještě něco, co bys případně k tomu ještě chtěla 

říct? 

R: Já myslím, že jsem takovej celkem komplikovanej případ toho, co může mít 

člověk za kombinaci nemocí, ale zase na druhou stranu si myslím, že můžu jakoby 

hodnosti tak obecně ty přístupy a myslím si, že jsem to shrnula tak nějak komplexně 

za všechny ty doktory, protože mi přijde, že to sklouzává do takovýho jednoho stylu 

se všema, že jako nikdo tak nějak výjimečně nevybočuj tady z toho, co jsem ti řekla. 

 

 


