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Zdroj: http://www.med.muni.cz/centrumprevence/informace-pro-vas/rizika-nemoci/7-priciny-rakoviny.html

Příloha č. 2: Doplňující otázky k biografickému výzkumu
Sociodemografické údaje
Pohlaví:
Věk:
Dosažené vzdělání:
Zaměstnání před odchodem do důchodu:
Bydliště:
Bližší údaje o příbuzenstvu:
Ekonomická situace:
Vybral/a jste si dobrovolně vzdělání, kterého jste dosáhl/a, nebo k volbě přispěl tehdejší
režim?
Ovlivnilo Vás nějakým způsobem vzdělání v budoucnu?
Jakými zaměstnáními jste během života prošel/prošla? Poznamenali Vás nějak zdravotně,
sociálně atd.?
Měnilo se v průběhu života Vaše bydliště? Mělo místo, kde jste bydlel/a/ nějaký pozitivní či
negativní dopad?
Jaké jsou Vaše vztahy s příbuznými? Změnily se nějak během života? Proč a jak?
Jak často se vídáte s blízkými či vzdálenějšími příbuznými? Jak setkání probíhají?
Podnikáte společně nějaké akce ať turistické, kulturní, rekreační nebo jde pouze o
zdvořilostní návštěvy?
Máte přátele? Podnikáte nějaké společné aktivity? Proč ano/ne, jak často?
Jak se vyvíjela Vaše ekonomická situace v průběhu života? Co ji ovlivnilo?
Využívala jsi někdy zdravotních či sociálních služeb, které byly/jsou poskytované pro tvou
věkovou skupinu
Zdravotnictví a politická situace
Jak byste zhodnotil/a přístup a léčbu ve zdravotnictví ze své vlastní zkušenosti v porovnání
s různými etapami tvého života?
Využíváte nějakých výhod od státu? Jste o nich informován/a?
Sledujete předvolební kampaně politických stran vzhledem k slibovaným výhodám pro
seniory (vyšší důchody, apod.)? Rozhodujete se podle politických slibů?
Jste spokojen/a s výší starobního důchodu? Omezuje Vás jeho výše v něčem (nákup
potravin, léků atd.)? Myslíte, že měli Vaši rodiče lepší důchodové podmínky?
Kdy jste odešel/odešla do důchodu? Spořil/a jste si na důchod? Využíváte nějaké pojištění
či další spoření?
Pracoval/a jste i v důchodovém věku? Šel/šla jste dřív/déle do důchodu? Co Vás k tomu
vedlo?

Jaký je Váš názor na dřívější poplatky u lékaře, poplatky za lékařský předpis, poplatky za
pobyt v nemocnici…?
Musel/a jsi někdy využít pobytu na nemocenské?
Využila jsi někdy lázeňský pobyt? Proč ano/ne?
Zdraví
Fyzické zdraví
Jak byste popsal/a svou zdravotní situaci?
Jak se Vaše zdraví vyvíjelo od narození? Co ho nějakým způsobem ovlivnilo?
Jak pečujete o své zdraví? Pečoval/a jste o něj od dětství nebo až z nějakého vážného
důvodu?
Kolik nemocí jste za život prodělal/a a jaké to byly? Co se na nich podílelo?
Co si představíte pod pojmem zdravý životní styl? Kdy jste se o něj případně začal/a
zajímat a co Vás k tomu vedlo? (Zdravotní problémy, média, rodina…)
Ohodnoť své fyzické zdraví (1-5) a duševní zdraví (1-5).
Berete dlouhodobě nějaké léky? Upřednostňujete spíše bylinná přírodní léčiva nebo věříte
spíše osvědčeným lékům?
Jak často navštěvujete lékaře? Trvá dlouho, než se k němu odhodláte jít nebo neotálíte?
1)Medicína
a)Prevence
Docházíte na preventivní prohlídky? Užíváte nějaké vitamíny či jiné prostředky prevence?
V jakém životním období Vás sužovaly nejvíce nemoci? Co považujete za příčinu?
Prodělala jste někdy zlomeninu, vážný úraz nebo vážnou nemoc?

2)Kontrola determinant
Zde jsou otázky, které poskytnou pohled na to, jaký má jedinec přístup
k jednotlivým determinantám jeho zdraví. Jedná se o otázky z oblasti výživy,
pohybu, spánku, duševního zdraví, ale také se zde nachází otázky poskytující
přehled o informovanosti (gramotnosti) respondenta v oblasti zdraví nebo to
jaký má vztah k návykovým látkám či vlivu reklam a médií.
Jaký máte vztah k návykovým látkám? (kouření, alkohol, jiné drogy)
Děláte něco pro životní prostředí? Třídíte například odpad? Do jaké míry?
Zajímají Vás informace o tom, jak být zdravý? Kde zjišťujete potřebné informace?
Mají na Vás vliv reklamy a média při výběru potravin?
Výživa

Vy a strava? Jak se měnila v průběhu života? Mohl/a jste jíst vždy, co jste chtěl/a, nebo
Vás v tom něco nebo někdo omezoval?
Co na Vaše stravování mělo vliv? Inspiroval/a ses ve stravování něčím/někým, nebo
inspirovala jsi ty někoho?
Pamatujete si nějaké výživové trendy a znáte nějaké současné?
Označil/a byste svou stravu za zdravou? Co si vůbec pod pojmem zdravá strava
představujete?
Vedli Vás rodiče ke zdravému stravování nebo jste k němu dospěl/a?(Pokud se nestravujete
zdravě, tak proč)
Jaké potraviny a nápoje nejčastěji konzumujete?
Upřednostňujete čerstvé potraviny nebo polotovary?
V jaké míře zařazujete zdravé potraviny a co si pod tímto termínem představujete?
Váš pitný režim? Z čeho je složen a v jakém objemu?
Čtete etikety na potravinách? Rozumíte údajům na obalech?
Říkají Vám něco označení BMI nebo bazální metabolismus?
Víte, co znamená podpora zdraví a kdo a jak ji realizuje?
Pohyb
Jaký máte vztah k pohybu? Jak se lišil během tvého života?
Změnil se po odchodu do důchodu nějak?
Věnujete se nějaké sportovní/pohybové aktivitě? Podnikáte ji sám/sama nebo s někým
z přátel nebo rodiny?
Kolik pohybu si myslíte, že by bylo adekvátní pro to, abyste se udržel/a zdravý/á a
v kondici? Děláte pro to něco? Proč ano/ne?
Chodíte často pěšky? Pokud ano, kolik minut denně celkem chodíte? Slyšeli jste někde o
doporučeném počtu 10 000 kroků denně?
Jak jste na tom se zdravým vztahem k pohybu? Limituje Vás nějak v tom, co byste chtěl“a
dělat? Nebo naopak děláte něco pro to, aby Vám to ve zdravotním stavu pomohlo?
Spánek
Jak se vyvíjel Váš spánek v průběhu života? Změnilo se něco v nějaké životní etapě nebo po
odchodu do důchodu?
Kolik hodin průměrně denně spíte? Bylo tomu tak celý život?
V kolik hodin uleháte a v kolik se probouzíte? Musíte se k tomu nějak nutit nebo jsou Vaše
„spací hodiny“ automatické?
Jste spíše ranní ptáče nebo sova?

Považujete svůj spánek za kvalitní?
Měl/a jste někdy se spánkem problémy? Kdy tomu tak bylo a proč?
Duševní zdraví
Jak jste na tom se stresem?
V jakém životním období jste byl/a nejvíce ve stresu? Proč?
Snažil/a jste se nějak stres zvládat?(vyhledání odborníka, použití bylinek, čajů na
uklidnění, meditace, četba knih, vycházky do přírody apod.)
Co Vám pomáhá, když jste ve stresu? Změnil se Váš přístup k němu během života?
Necháte se snadno vystresovat?
Čím si děláte radost? Co Vás dělá šťastným/šťastnou?
Zaměřujete se na duševní hygienu?
Jak byste zhodnotil/a své zdraví?
Zdroj: autorka

Příloha č. 3: Morfologická analýza determinant zdraví (záznam významných událostí respondentů v rámci biografického výzkumu)
Časová dimenze

Determinanty

Vrstvy determinant
1)
Infrastruktura – vládní struktura
-právní systém

Institucionální

-rovnost
-svoboda
2) a 3) se promítá do zdravotního
systému níže
1)
Infrastruktura
-daňový systém

Ekonomické

-trh práce
2)
Ekonomický rozvoj
Obchod
1)
Kultura
-náboženství
-ideologie
Populace
-velikost populace
Sociální infrastruktura
-sociální organizace

Socio-kulturní

-občanská bezpečnost
-pohyblivost a komunikace
2)
Znalosti
-vzdělání, literatura
-vzdělání ke zdraví
-technologie
Sociální interakce
-konflikty
-sociální soudržnost

1950

1960

1970

1980

1990

2000

2010

2020

-cestování a migrace
3)Životní styl
-zdravé jídlo
-užívání alkoholu a kouření
-užívání drog
-nechráněný sex
-fyzické aktivity
-stres
1)
Ekologická nastavení
-ekosystém
-podnebí
2)
Zboží a služby v rámci životního
prostředí
Životní prostředí

-regulace
-informace
-produkce
3)
Voda a jídlo
-množství
-kvalita
Fyzické prostředí
-kvalita životního prostředí, kde žije
2)
Zde propojenost s druhou vrstvou
pod institucionálními
determinantami

Zdravotnický systém

Zdravotní politika, její efektivita
3)
Propojení se třetí vrstvou
Zdravotnické služby
-úspěšnost ve využívání
zdravotnických služeb

Zdraví
Zdroj: vypracování autorka, upraveno podle: Huynen 2005 .[online ]. [citováno dne 2017-04-27]. Dostupné z WWW: <http://globalizationandhealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/1744-8603-1-14>

Příloha č. 4: Informovaný souhlas
INFORMOVANÝ SOUHLAS
Pro potřeby biografického výzkumu, který je realizován v období 01. 02. 2017 – 30. 4.
2017.
Řešitel: Bc. Pavlína Mazačová, studentka oboru Veřejná a sociální politika FSV UK v
Praze
Vážená paní, vážený pane,
děkuji ji Vám za účast na výzkumném šetření a dovolte mi předat Vám informovaný souhlas,
prostřednictvím kterého vyslovujete jednoznačný souhlas s prohlášením uvedeným níže.
Prohlášení
Prohlašuji, že výslovně souhlasím s účastí biografického výzkumu. Souhlasím rovněž
s tím, že mnou poskytnuté informace budou nahrávány na diktafon a následně poslouží pro
potřeby realizace a vyhodnocení informací. Řešitel s údaji naloží anonymně. Jména účastníků
budou označena termíny komunikační partner/partnerka, s příslušným pořadovým číslem.
Archivace získaných materiálů zůstane pouze u řešitele s možností nahlédnutí příslušného
komunikačního partnera.
Informace mi byly předány a vysvětleny zcela srozumitelně i s následným účelem a
použitím získaných dat. Byl/a jsem seznámen/a s použitím poskytnutých údajů a jejich
následnou archivací.
Měl/a jsem možnost si vše důkladně přečíst a seznámit se s předloženou
morfologickou analýzou. Pokud jsem měl/a otázky, řešitel mi na ně odpověděl a případně
povysvětlil potřebné informace.
Souhlasím s využitím mnou poskytnutého životního příběhu, zaznamenaného na
diktafon a do tabulky morfologické analýzy s možností doplňujících otázek, pro naplnění cíle
zjistit vývoj podmínek zdravotního stavu.
Svým podpisem zároveň stvrzuji výše uvedené.
V případě, že chcete být seznámen/seznámena s výsledky výzkumu, uveďte svůj
kontaktní email: …………………………...
Informovaný souhlas má dvě vyhotovení, jedno obdrží respondent a druhé řešitel.
Podpis hlavního řešitele: ………………………………………..
V………………………………………………, dne…………………………………
Podpis osoby – účastník: ………………………………………..
V………………………………………………, dne…………………………………

