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SOUHRN

Respondence patøí k významným faktorùm ovlivòujícím validitu epidemiologických studií, vèetnì výbìrových šetøení zdravot-
ního stavu populace. Jedním z výbìrových šetøení realizovaných v Èeské republice je dotazníkové šetøení „studie HELEN“. Studie 
HELEN je souèástí Systému monitorování zdravotního stavu populace ve vztahu k životnímu prostøedí. Celková respondence 
studie klesla ze 70 % v I. etapì (1998–2002) na 50 % v II. etapì (2004–2005). Dùvodem nižší respondence byla obecnì klesající 
ochota èeské veøejnosti úèastnit se podobných šetøení, vliv na respondenci mìla i práce tazatelù v nìkterých mìstech. 

Souèástí metodiky II. etapy studie HELEN byl formuláø pro non-respondenty, který obsahoval otázky na vzdìlání, souèasnou 
ekonomickou aktivitu a subjektivní hodnocení zdraví. Celkem se podaøilo získat informace od 884 (9,4 %) non-respondentù. Do 
statistického zpracování byla zaøazena data ze 13 mìst (celkem 809 non-respondentù), ve kterých bylo získáno více než 20 vyplnì-
ných formuláøù na mìsto. Porovnání rozdílù mezi respondenty a non-respondenty bylo provedeno pomocí Mantelova-Haenszelova 
testu. V zastoupení mužù a žen nebyly zjištìny významné rozdíly. Mezi non-respondenty bylo významnì více osob nepracujících. 
Dále bylo mezi non-respondenty zjištìno více osob s nižším vzdìláním a horším subjektivním hodnocením zdraví, tyto rozdíly 
ale nebyly statisticky významné. Mezi non-respondenty byl vyšší podíl osob s velmi dobrým i velmi špatným hodnocením zdraví 
(více extrémù). U dosaženého vzdìlání byly nejvìtší rozdíly mezi respondenty a non-respondenty v kategorii základní a vysoko-
školské vzdìlání, pøièemž vysokoškoláci mìli významnì nižší pravdìpodobnost být non-respondenty. Naše výsledky svìdèí pro 
horší socio-ekonomickou pozici non-respondentù v porovnání s respondenty, proto u non-respondentù pøedpokládáme horší 
životní styl a subjektivní hodnocení zdraví.

V další etapì studie HELEN bude tøeba zpøesnit èást metodiky týkající se non-respondence, vèetnì zdùraznìní významu zís-
kání informací o non-respondentech a vedení pøesných záznamù o prùbìhu práce v terénu. Bude tøeba zvážit i další možnosti 
zvýšení respondence.

Klíèová slova: studie zdravotního stavu, respondence, non-respondenti

SUMMARY

Response rates are one of important markers to influence the validity of epidemiological studies, including selective surveys 
of population health. One of selective surveys performed in the Czech Republic is the questionnaire-based survey – the “HELEN 
study“. The HELEN study is a part of the System of Monitoring of Health of the Population related to the environment. The 
overall response rate of the study decreased from 70 % in the first stage (1998–2002) to 50 % in the second stage (2004–2005). The 
lower response rate was due to decreasing willingness in Czech society to participate in similar surveys and was also influenced 
by the performance of researchers in several cities. 

Part of the methodology of the second stage of the HELEN study included a questionnaire for non-respondents with ques-
tions about their education, current economic activity and subjective health evaluation. In total, data from 884 (9.4 %) non-
respondents were obtained. Data from 13 cities (total of 809 non-respondents) were included in the statistical evaluation with 
more than 20 completed forms per city. Comparison of differences between respondents and non-respondents was made using 
the Mantel-Haenszel test. No significant differences were found in the representation of males and females. Non-respondents 
included significantly more unemployed persons. Also, persons with lower education and worse subjective health evaluation were 
more likely to be non-respondents, but these differences were not statistically significant. Non-respondents included a higher 
ratio of persons with both very good and very bad health evaluation (greater extremes) as well as a lower ratio of persons with 
average health evaluation. The majority of significant differences in achieved education were found between respondents and 
non-respondents in the categories of elementary and university education, while university graduates were significantly less likely 
to be non-respondents. Our results suggest a worse socio-economic situation among non-respondents compared to respondents. 
We therefore assume poorer lifestyle and subjective health evaluation in non-respondents.

In the next stage of the HELEN study it will be necessary to improve the accuracy of the methodology related to non-respon-
dency including the necessity of obtaining respondent data and maintenance of accurate records during field work. It will also 
be necessary to consider other options for increasing response rate.

Key words: health study, response rate, non-respondents
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Úvod

Výbìrová šetøení poskytují dùležité informace o zdra-
votním stavu a životním stylu obyvatelstva a na rozdíl od 
rutinní zdravotní statistiky umožòují i hodnocení vzta-
hù mezi jednotlivými ukazateli. Kvalita dat získaných 
tìmito šetøeními a možnost jejich zobecnìní na celou 
zájmovou populaci souvisí do znaèné míry s dosaženou 
respondencí. Možné rozdíly mezi respondenty a non-
respondenty mohou zpùsobit zkreslení výsledkù a snížit 
tak vypovídací hodnotu studie. Jako non-respondenty 
oznaèujeme všechny, kteøí byli vybráni pro zaøazení do 
studie, ale jejichž výpovìdi se nepodaøilo získat.  

Studie HELEN (HEalth – Lifestyle – ENvironment) je 
jedním z výbìrových šetøení, týkajících se zdravotního 
stavu a životního stylu, realizovaných v Èeské republice. 
V tomto sdìlení se vìnujeme otázce respondence, resp. 
non-respondence studie HELEN, pokusili jsme se zhod-
notit pøíèiny snižování respondence a s tím související 
možné ovlivnìní výsledkù.

Respondence není problémem pouze studie HELEN, 
ale všech studií, v nichž je výbìr poøizován na základì 
pravdìpodobnostních principù (náhodnost). Pro úèely 
odhadu prevalence rùzných ukazatelù je potøeba vycházet 
z náhodného výbìru z urèité jasnì vymezené skupiny oby-
vatel, jejíž urèité charakteristiky lze vyhodnotit, a nikoli 
napø. z výbìru dobrovolníkù, který toto neumožòuje (24). 
Souèástí podobných epidemiologických studií by proto 
mìla být snaha získat alespoò základní informace o non-
respondentech a odhadnout ovlivnìní výsledkù mírou 
non-respondence.

Neúèast ve studii mùže mít rùzné pøíèiny (15, 23). 
K tìm základním patøí nezastižení dotyèného v místì 
bydlištì, odmítnutí úèasti (napø. z dùvodu narušení sou-
kromí a ochrany osobních údajù, pro nedostatek èasu, 
pro nemoc, èi proto, že vybraná osoba nemá na studii 
zájem, resp. z ní nemá žádný užitek), neschopnost k úèasti 
(z dùvodu fyzického èi duševního onemocnìní, pøípadnì 
v souvislosti se sociálními podmínkami), nedostupnost/
nenalezení (napø. pro úmrtí èi pøestìhování nezachycené 
v registru/opoøe výbìru).

Zkreslení (bias) v dùsledku non-respondence vzniká, 
pokud se odhad sledovaného ukazatele (prùmìr, procen-
to) liší mezi respondenty a non-respondenty a v dùsledku 
toho se odhad poøízený z dostupných dat odchyluje od 
skuteèné hodnoty. Základním doporuèením je proto 
minimalizovat podíl non-respondentù a získat o nich 
alespoò základní charakteristiky, které umožní posou-
dit jejich odlišnost od skupiny respondentù. Z rozložení 
tìchto charakteristik v obou skupinách je možno odvodit 
váhy využitelné pro pøípadnou adjustaci výsledkù vzhle-
dem ke zkreslení (23, 25). Zkreslení se ovšem mùže proje-
vit v rùzných otázkách s rùznou intenzitou a u nìkterých 
mùže být minimální i pøi malé respondenci.

Možnosti získání informací o non-respondentech 
souvisí s metodikou studie (2). Pokud je výbìr osob do 
studie provádìn z registrù, jako jsou databáze zdravot-
ních pojišśoven nebo populaèní registry, je možné získat 
informace o non-respondentech z tìchto registrù. Nevý-
hodou tohoto postupu je omezení na obecné charakte-
ristiky (vìk, pohlaví, èerpání nemocenské), bez možnosti 
porovnat specifické charakteristiky, které jsou zjišśovány 
ve  výbìrových šetøeních. 

Druhý zpùsob získávání informací je kontaktování 
samotných non-respondentù napø. telefonicky nebo poš-
tou. Tato metoda vede k získání cenných informací, nic-

ménì zùstává zde skupina non-respondentù, kteøí nejsou 
dostupní nebo odmítají jakoukoliv spolupráci.

Longitudinální studie používají tøetí zpùsob získá-
ní informací – srovnání osob pokraèujících ve studii 
(respondentù) a osob, které úèast po urèitém èase ukonèi-
ly (non-respondentù), na základì informací získaných od 
obou skupin na zaèátku studie. Problémem této metody 
je, že zde non-respondenti nepøedstavují náhodný vzorek 
sledované populace, ale vzorek vybraný na základì sou-
hlasu s úèastí v první fázi dané studie. 

V pøípadì studie HELEN jsme zkombinovali první 
zpùsob (informace o pohlaví non-respondentù byla zís-
kána z registru) a druhý zpùsob, kdy tazatelé získávali 
informace od non-respondentù pøi osobním kontaktu. 

Metodika

Studie HELEN je prevalenèní dotazníkové šetøení 
zdravotního stavu èeské populace støedního vìku. Stu-
die je souèástí Systému monitorování zdravotního stavu 
obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostøedí, organizaci 
zabezpeèuje Státní zdravotní ústav v Praze ve spolupráci 
s hygienickou službou ÈR (25). 

V rámci studie jsou hodnoceny jak zdravotní ukaza-
tele (celkové ukazatele zdravotního stavu a prevalence 
vybraných neinfekèních onemocnìní), tak i faktory, které 
zdravotní stav ovlivòují (socioekonomické a psychosoci-
ální charakteristiky, ukazatele životního stylu, rodinná 
anamnéza). Dále jsou hodnoceny názory respondentù na 
kvalitu životního prostøedí v místì bydlištì a sledovány 
jejich postoje k problematice zdraví a životního stylu. 

Po pilotní studii (1997) probìhla v letech 1998 až 2002 
první etapa studie HELEN v 27 mìstech ÈR zaøazených 
do Systému monitorování (25). Druhá etapa studie, tj. 
opakování studie stejnou metodikou ve stejných mìstech, 
se uskuteènila v letech 2004 a 2005 v 25 mìstech (24). 

V každém mìstì bylo systematickým náhodným 
výbìrem vybráno 400 mužù a 400 žen ve vìku 45–54 let 
s trvalým bydlištìm v daném mìstì, žádné jiné výbìrové 
kritérium nebylo použito. Oporou náhodného výbìru byl 
registr evidence obyvatel Ministerstva vnitra ÈR. Vybrané 
osoby nejprve obdržely informaèní dopis s vysvìtlením 
úèelu studie a s termínem návštìvy tazatele. Pøedání 
a sbìr dotazníkù zajišśovali tazatelé, jejichž hlavním 
úkolem bylo navázat kontakt s vybranou osobou a pøe-
svìdèit ji k úèasti ve studii. Tazateli byli souèasní i bývalí 
pracovníci hygienické služby (zdravotních ústavù a hygi-
enických stanic) a studenti støedních a vyšších odborných 
škol, všichni tazatelé byli pøed zaèátkem studie jednotnì 
proškoleni. Dotazník vyplòoval respondent samostatnì, 
bez ovlivnìní tazatelem. Dotazník obsahoval 70 otázek, 
mnohé s dalšími podotázkami, jeho rozsah byl 16 strá-
nek formátu A5. 

Souèástí informaèního dopisu bylo telefonní èíslo, 
na kterém si mohly vybrané osoby domluvit jiný termín 
návštìvy tazatele, ale také zde mohly odmítnout úèast ve 
studii. Pokud tak uèinily, nebyly již dále kontaktovány 
a dotazník jim nebyl pøedán. 

V pøípadì, že vybraná osoba nebyla v domluveném 
termínu doma, zanechal jí tazatel dotazník ve schránce 
spolu se žádostí o jeho vyplnìní a informací, kdy si pøi-
jde vyplnìný dotazník vyzvednout. Když se nepodaøilo 
zastihnout vybranou osobu doma pøi opakované návštì-
vì (vyzvednutí dotazníku), byla jí do schránky vhozena 
ofrankovaná obálka s žádostí o poslání dotazníku na 
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E adresu zdravotního ústavu. V obou pøípadech mohl 
tazatel také opakovat návštìvu.

Pokud osoba vybraná do studie odmítla vyplnit 
dotazník, požádal ji tazatel o odpovìï na 3 otázky (nej-
vyšší dosažené vzdìlání, souèasná ekonomická aktivita 
a subjektivní hodnocení zdravotního stavu), znìní otá-
zek odpovídalo otázkám v dotazníku. Odpovìdi tazatel 
zaznamenal do formuláøe pro non-respondenty, který 
oznaèil identifikaèním èíslem. 

Metodika studie je podrobnì popsána v odborné 
zprávì Subsystému 6 Systému monitorování za rok 2005 
(http://www.szu.cz/chzp/indikatory/Helen_05.pdf).

Statistické zpracování

Pøi hodnocení celkové respondence i respondence ve 
mìstech byly z poètu oslovených osob odeèteny osoby 
zemøelé a nebydlící na dané adrese. Za non-respondenty 
byly považovány osoby, které obdržely pozvání k úèasti ve 
studii, ale studie se z nìjakého dùvodu nezúèastnily (14). 

Hodnocení rozdílù mezi non-respondenty a respon-
denty vychází z výsledkù II. etapy studie HELEN a bylo 
provedeno jednak souhrnnì a jednak samostatnì pro jed-
notlivá mìsta. Do hodnocení byla zaøazena pouze mìsta, 
ve kterých poèet získaných non-respondentských for-
muláøù pøesáhl 20. Vzhledem k tomu, že ve sledovaných 
ukazatelích [vzdìlání, ekonomická aktivita i subjektivní 
hodnocení zdraví (SRH)] byly mezi mìsty zjištìny statis-
ticky významné rozdíly (24), byl pøi celkovém hodnocení 

asociace mezi tìmito ukazateli a ochotou k úèasti ve 
studii použit Mantelùv-Haenszelùv χ2 test, který rozdíly 
mezi mìsty zohlednil (výsledky jsou prezentovány ve for-
mì pomìru šancí – OR a p-hodnoty). Rozdíly mezi non-
respondenty a respondenty v jednotlivých mìstech byly 
hodnoceny pomocí Fisherova testu ve ètyøpolní tabulce. 
Pro tyto výpoèty byly promìnné dichotomizovány1. Dále 
bylo testováno, zda osoby patøící do jednotlivých kate-
gorií sledovaných ukazatelù mají vyšší pravdìpodobnost 
být non-respondenty v porovnání s osobami z referenèní 
kategorie. Za referenèní byla zvolena kategorie s nejvìtším 
procentuálním rozdílem mezi non-respondenty a respon-
denty (tj. vysokoškoláci, lidé s prùmìrným hodnocením 
zdraví a osoby v zamìstnaneckém pomìru). Statistické 
testy byly provádìny na hladinì významnosti 0,05.

Výsledky

V tabulce 1 je uvedena respondence dosažená v II. 
etapì studie HELEN celkem a v jednotlivých mìstech, 
a také pøehled o non-respondentech. Nejvyšší responden-
ce, pøes 60 %, byla v Karviné (66,7 %), Èeských Budìjovicích 
(64,5 %) a Šumperku (62,0 %). V devíti z 25 mìst (Mìlník, 
Liberec, Ústí nad Labem, Brno, Dìèín, Jablonec nad Ni-
sou, Plzeò, Pøíbram, Praha 10, Klatovy) klesla responden-
ce pod 50 %, nejnižší byla v Klatovech (31,6 %) a Praze 10 
(29,4 %). Prùmìrná respondence v II. etapì byla 49,9 %.

Porovnání respondence v I. a II. etapì studie ukazu-
je obr. 1. Ve všech mìstech byla respondence v II. etapì 
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Obr. 1: Respondence I. a II. etapy studie HELEN

1Kategorie základní vzdìlání a vyuèen/a byly slouèeny do kategorie s nižším stupnìm dosaženého vzdìlání, kategorie støedoškolské vzdìlání s maturitou 

a vysokoškolské vzdìlání do kategorie vyšší stupeò vzdìlání. 

Kategorie velmi špatné a špatné zdraví byly slouèeny do kategorie špatné subjektivní hodnocení zdraví. 

Ekonomicky aktivní tvoøí pracující v zamìstnaneckém pomìru, soukromí podnikatelé a pracující dùchodci, ekonomicky neaktivní pak nezamìstnaní, 

invalidní dùchodci a ženy v domácnosti.
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nižší, ve 13 mìstech klesla respondence o více než 20 %, 
nejvìtší rozdíl byl v Klatovech (o 56,5 %), k nejmenší-
mu poklesu respondence došlo v Èeských Budìjovicích 
(o 2,9 %). V porovnání s I. etapou celková respondence 
klesla o 20,3 % . 

Celkový poèet non-respondentù byl v II. etapì 9381 
osob (od 249 v Karviné do 543 v Klatovech). Nìkteré 
oslovené osoby odmítly úèast ve studii ihned po obdržení 
informaèního dopisu a byly tak zaøazeny mezi non-
respondenty bez návštìvy tazatele. Poèet takových osob 
se v roce 2005 pohyboval v rozmezí od 31 v Šumperku 
do 177 v Praze 10, kde pøedstavovaly pøes 20 % z kontak-
tovaných osob.

Poèty získaných non-respondentských formuláøù 
se pohybovaly od nuly v Pøíbrami, Havlíèkovì Brodì 
a Mìlníku do 151 v Ostravì, celkem bylo získáno 884 
formuláøù (9,2 % non-respondentù). Do statistického 
zpracování byla zaøazena data z 13 mìst, ve kterých bylo 

získáno minimálnì 20 vyplnìných formuláøù pro non-
respondenty (Èeské Budìjovice, Dìèín, Hradec Králové, 
Karviná, Liberec, Most, Olomouc, Ostrava, Plzeò, Svita-
vy, Šumperk, Žïár nad Sázavou). V tìchto mìstech bylo 
dohromady získáno 809 formuláøù (18,3 % non-respon-
dentù). Pøi hodnocení rozdílù mezi non-respondenty 
a respondenty tak byla porovnávána data od 5048 respon-
dentù a 809 non-respondentù. Rozdíly mezi respondenty 
a non-respondenty v hodnocených ukazatelích jsou zná-
zornìni v tabulce 2.

V zastoupení mužù a žen nebyly mezi respondenty 
a non-respondenty zjištìny významné rozdíly celkovì 
( OR=1,12, p=0,136), ani na úrovni mìst.

Mezi non-respondenty byl celkovì nižší podíl osob 
s vyšším vzdìláním (maturita a VŠ), pøi zohlednìní 
vlivu mìsta ale nebyl tento rozdíl statisticky význam-
ný (OR=1,11; p=0,118). Nejvìtší rozdíly byly v kategorii 
základní vzdìlání (vyšší zastoupeni u non-respondentù) 

Tab. 1: Výsledky II. etapy studie HELEN

* z poètu oslovených osob
** z poètu non-respondentù
*** mìsta zaøazená do dalšího zpracování (podmínkou bylo získání minimálnì 20 non-respondentských formuláøù ve mìstì)

Mìsta Vybraní do 

studie  

Zemøeli 
nebo 

nebydlí

Osloveno 

osob

Získané 
dotazníky

n

Dotazníky 
responden-

ce*
%

Non-respon-

denti

Non-respon-
denské 

formuláøe                 
n

Non-respon-
denské 

formuláøe**                 
%

Brno 800 69 731 301 41,20 430 3 0,70

Èeské Budìjovice 800 34 766 449 64,50 317 24 7,57

Dìèín 800 98 702 281 40,03 421 77 18,29

Havl. Brod 800 11 789 466 59,06 323 0 0,00

Hradec Králové 800 61 739 394 53,30 345 71 20,58

Jablonec n. Nisou 800 40 760 290 38,16 470 13 2,77

Jihlava 800 23 777 390 50,19 387 9 2,33

Karviná 800 52 748 499 66,70 249 110 44,18

Kladno 800 46 754 390 51,70 364 14 3,85

Klatovy 800 31 769 226 29,39 543 7 1,29

Kromìøíž 800 47 753 405 53,78 348 10 2,87

Liberec 800 50 750 339 45,20 411 43 10,46

Mìlník 800 39 761 379 49,80 382 0 0,00

Most 800 141 659 366 55,50 293 25 8,53

Olomouc 800 140 660 376 56,96 284 44 15,49

Ostrava 800 53 747 443 59,30 304 151 49,67

Plzeò 800 63 773 268 36,36 469 36 7,68

Praha 10 800 52 748 236 31,55 512 10 1,95

Pøíbram 800 42 758 264 34,83 494 0 0,00

Svitavy 800 40 760 456 60,00 304 20 6,58

Šumperk 800 55 745 462 62,01 283 94 33,22

Ústí n. Labem 800 103 697 300 43,04 397 75 19,89

Ústí n. Orlicí 800 24 776 403 51,93 373 1 0,27

Znojmo 800 16 784 445 56,76 339 8 2,36

Žïár nad Sázavou 800 46 754 415 55,04 339 39 11,50

Celkem 20000 1376 18624 9243 49,85 9381 884 9,42

13 mìst*** 10400 936 9464 5048 53,69 4416 809 18,32
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a vysokoškolské vzdìlání (nižší zastoupení u non-respon-
dentù). Pøi vzájemném porovnání jednotlivých kategorií 
dosaženého vzdìlání (opìt se zohlednìním vlivu mìsta) 
mìli vysokoškoláci významnì nižší pravdìpodobnost 
být non-respondenty než osoby s jakýmkoli nižším stup-
nìm dosaženého vzdìlání (maturita, vyuèeni, základní 
vzdìlání).

Závislost mezi respondencí a vzdìláním nebyla ve 
všech mìstech homogenní – stejnosmìrná.

V Karviné, Ostravì, Šumperku a Svitavách byl mezi 
non-respondenty vyšší podíl osob s vyšším vzdìláním, ale 
pouze v Ostravì vyšel tento vztah na hranici statistické 
významnosti (p=0,071). V ostatních mìstech bylo mezi 
non-respondenty více osob s nižším stupnìm vzdìlání, 
v Plzni, Ústí nad Labem a v Èeských Budìjovicích byl 
tento rozdíl statisticky významný (p<0,05). 

V porovnání s respondenty byl mezi non-respondenty 
celkovì vyšší podíl osob se špatným hodnocením zdraví, 
pøi zohlednìní vlivu mìsta tento vztah opìt nevyšel jako 
významný (OR=1,13; p=0,160). Mezi non-respondenty byl 
vyšší podíl osob s velmi dobrým i velmi špatným hodno-
cením zdraví (více extrémù) a souèasnì nižší podíl osob 
s prùmìrným hodnocením zdraví. Lidé s prùmìrným 
hodnocením zdraví mìli významnì nižší pravdìpodob-
nost stát se non-respondenty v porovnání s lidmi hod-

notícími svùj zdravotní stav hùøe (špatné a velmi špatné 
hodnocení zdraví) i s lidmi hodnotícími své zdraví lépe 
(dobré a velmi dobré). Mezi respondenty s velmi špat-
ným a velmi dobrým hodnocením zdraví nebyl v šanci 
být non-respondentem významný rozdíl (p=0,231). Na 
úrovni mìst nebyly v hodnocení vlastního zdraví zjištìny 
významné rozdíly. 

V pøípadì ekonomické aktivity nebyly v jednotlivých 
mìstech zjištìny významné rozdíly, celkovì ale non-
respondenti významnì èastìji patøili mezi ekonomicky 
neaktivní osoby (OR=1,23; p=0,035). Mezi non-respon-
denty bylo proti respondentùm více nezamìstnaných 
a invalidních dùchodcù a naopak ménì osob v zamìst-
naneckém pomìru. Mezi kategoriemi ekonomické akti-
vity byl významný rozdíl zjištìn pouze mezi pracujícími 
v zamìstnaneckém pomìru a invalidními dùchodci. 

Podle informací od tazatelù byly nejèastìjším 
dùvodem odmítnutí úèasti ve studii HELEN nezájem 
a neochota (respondenti považovali studii za zbyteènou) 
a nedostatek èasu. Dalšími dùvody byla neochota poskyt-
nout osobní údaje a obava z jejich zneužití a špatné 
zkušenosti se zdravotnictvím. V roce 2004 také došlo 
k soubìhu studie s pøedvolební kampaní a lidé si stìžovali 
na zahlcení informaèními materiály. 

Tab. 2: Charakteristika respondentù a non-respondentù

* referenèní kategorie
** OR pro rozdíl mezi danou kategorií a referenèní pøi zohlednìní vlivu mìsta
*** nižší x vyšší vzdìlání, ekonomicky aktivní x ekonomicky neaktivní, špatné hodnocení zdraví x ostatní

Charakteristika Respondenti Non-respondenti
Mantelùv-Haensze-
lùv test pro rozdíl 
mezi kategoriemi

Mantelùv-Haensze-
lùv test pro slouèe-

né*** kategorie

n % n % OR** p-hod-
nota

OR** p-hod-
nota

Pohlaví muži 2323 46,08 394 48,7 1,12 0,136 1,12 0,136

ženy 2718 53,92 415 51,3 1 1

Vzdìlání nižší vzdìlání 2512 50,2 443 54,8 1,13 0,118

základní 514 10,3 126 15,6 2,39 < 0,001

vyuèen/a, bez maturity 1998 40,0 317 39,2 1,51 < 0,001

vyšší vzdìlání* 2488 49,8 365 45,2 1

SŠ s maturitou 1671 33,4 280 34,7 1,61 < 0,001

vysokoškolské* 817 16,3 85 10,3 1

Ekonomic-
ká aktivita

ekonomicky neaktivní 753 15,0 160 19,9 1,23 0,036

nepracující dùchodce 352 7,0 81 10,1 1,44 0,006

v domácnosti 58 1,2 10 1,2 1,06 0,817

nezamìstnaní 343 6,8 69 8,6 1,12 0,431

ekonomicky aktivní* 4267 85,0 644 80,1 1

zamìstnanec* 3561 70,9 533 66,3 1

soukromník 663 13,2 105 13,1 1,08 0,494

pracující dùchodce 43 0,9 6 0,8 0,98 0,961

Subjektivní 
hodnocení 
zdraví

špatné hodnocení zdraví 667 13,3 132 16,3 1,16 0,16

velmi špatné 82 1,6 26 3,2 2,25 < 0,001

špatné 585 11,7 106 13,1 1,34 0,017

uspokojivé hodnocení zdraví* 4356 86,7 676 83,7 1

prùmìrné* 1966 39,1 248 30,7 1

dobré 2015 40,1 348 43,1 1,44 < 0,001

velmi dobré 375 7,5 80 9,9 1,76 < 0,001
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Diskuse

Respondenci epidemiologických šetøení o zdravotním 
stavu ovlivòuje celá øada faktorù. Jsou jimi metoda sbìru 
dat (poštovní dotazník, interview aj.), téma studie, výskyt 
citlivých dotazù, délka interview nebo dotazníku (16) 
a dovednosti tazatelù pøi kontaktu s vybranými osobami 
(14). Respondenci mùže ovlivnit i název studie. V Norsku 
vìnovali vlivu názvu studie na respondenci samostatnou 
studii (16). Náhodnì vybraným ženám ve vìku 35–49 let 
byl poštou poslán dotazník. V pøípadì, že byl nazván 
„Ženy a rakovina“, byla návratnost 70,2 %, pøi zmìnì 
názvu na „Perorální antikoncepce a rakovina“ (jinak 
zùstal dotazník zcela nezmìnìn) klesla respondence na 
60,7 %.

V 90. letech minulého století byl v Evropì obvyklý 
poèet non-respondentù ve studiích zdravotního stavu 
10–30 % (rozpìtí 5–48 %) (10). Tomu odpovídaly výsled-
ky I. etapy studie HELEN. Nižší respondenci v II. etapì, 
vzhledem k  použití stejné metodiky, pravdìpodobnì 
vyvolalo více faktorù. 

Pokles respondence èásteènì zpùsobila stále se snižu-
jící ochota lidí úèastnit se podobných šetøení. Snižující 
se respondence byla napø. ve studii MONICA (4), jejíž 
respondence byla 86 % v roce 1988 a pouze 63 % v roce 
2001. S poklesem respondence šetøení o zdravotním 
stavu se setkáváme nejen v ÈR, ale i jiných zemích EU 
(22, 30). 

Negativní vliv na respondenci studie HELEN mohl 
mít zákon 101/2000 Sb. „O ochranì osobních údajù“, 
respektive jeho medializace èi mediální kauzy s ním spo-
jené, které vyvolaly obavu veøejnosti ze zneužití osobních 
a citlivých dat. 

V nìkterých mìstech byla respondence (vèetnì získa-
ného poètu formuláøù pro non-respondenty) ovlivnìna 
poètem, zkušenostmi, ale i pøístupem tazatelù. V I. etapì 
studie HELEN byli nejlepšími tazateli pracovníci hygi-
enické služby. To se potvrdilo i v II. etapì, kdy nejvyšší 
respondence a zároveò její nejmenší pokles byl ve mìstech, 
kde mají s tímto druhem šetøení dlouholeté zkušenosti 
a tazateli byli pøedevším pracovníci hygienické služby 
(Ostrava, Karviná, Hradec Králové, Šumperk). V tìchto 
mìstech bylo také získáno nejvíce non-respondentských 
formuláøù. V nìkterých mìstech ve snaze zajistit dosta-
teèný poèet tazatelù, který byl kolem 20 na mìsto, byli 
jako tazatelé angažováni pøedevším studenti støedních 
a vyšších odborných škol. Nìkde (Jihlava, Žïár nad Sáza-
vou, Znojmo) zvládli studenti roli tazatelù velmi dobøe, 
jinde (Klatovy, Praha 10) nebyli úspìšní. Domníváme 
se, že velmi záleželo na pøístupu vedení dané školy ke 
studii.

Podle zahranièních zkušeností je možné zvýšeným 
úsilím zabránit poklesu respondence (12). Poèet neza-
stižených respondentù lze snížit opakováním návštìv, 
vèetnì návštìv ve veèerních hodinách a o víkendech. Další 
možností, jak zvýšit respondenci, je kontaktování odmí-
tajících respondentù s opakovanou žádostí o spolupráci. 
Tímto zpùsobem lze výraznì zlepšit respondenci, je ale 
tøeba citlivì spojit vytrvalost a respekt k postojùm oslove-
ných osob. Relativnì nejsnadnìjší je zvýšení respondence 
kontaktováním nezastižených, nejobtížnìjší je naopak 
snížit podíl odmítajících. Tzv. pozdní respondenti, kteøí 
zareagují až na nìkolikátou výzvu, bývají v mnoha aspek-
tech podobnìjší non-respondentùm než respondentùm, 
kteøí odpovìdìli bez urgencí. Zlepšit respondenci mùže 

i zvýšení prestiže studie její medializací v celostátním 
tisku, nebo odmìny pro respondenty. Dùležité je také 
vyškolení tazatelù a dobrá organizace práce v terénu. Ve 
vymezení úkolù tazatelù a èasového rámce jejich èinnosti  
je nutno poèítat s tím, že budou muset mnoho jedincù 
kontaktovat opakovanì. Zvýšit respondenci je možné 
i využitím moderních zpùsobù komunikace, jako je vypl-
nìní dotazníku na internetu. 

Dùležitým aspektem ve snaze odhadnout vliv non-
respondence na výsledky studie je peèlivé vedení zázna-
mù o non-respondentech. Non-respondenti netvoøí 
jednotnou skupinu. Ti, které se nepodaøí kontaktovat 
(nezastižení), a ti, kteøí odmítnou úèast (odmítající), se 
liší a pøedstavují tak i odlišné zkreslení (bias). Obtížnì 
zastižitelní respondenti, resp. nezastižení, jsou mladší, 
zdravìjší a èastìji zamìstnaní než snadno zastižitelní 
respondenti. Odmítající jsou spíše starší a nemocnìjší 
v porovnání s respondenty (17, 22). Vzhledem k tomuto 
poznatku, je tøeba vést pøesné záznamy práce v terénu 
a rozlišovat mezi skupinami non-respondentù.

V mnoha publikovaných studiích mají non-respon-
denti v porovnání s respondenty nižší socioekonomický 
status, vèetnì nižšího vzdìlání a nižších pøíjmù (2, 9, 14, 
15, 19, 30, 31). Mezi non-respondenty je více mužù (12, 14, 
15, 19) a osob žijících osamìle (12, 14, 15, 21, 31). Naprostá 
vìtšina studií zjistila mezi non-respondenty více kuøákù 
(1, 7, 12, 15, 21, 31). Další parametry životního stylu non-
respondentù jsou buï horší než u respondentù (1, 23, 30), 
nebo se v nich neprokázaly rozdíly (31). 

Pokud se týká zdravotního stavu, non-respondenti 
mají horší subjektivní hodnocení zdraví (12, 30), èastìjší 
absence v práci (19) a pobírají vyšší nemocenské dávky 
(31). Longitudinální studie u non-respondentù zjišśují 
vyšší úmrtnost (1, 9, 29), pøedevším na kardiovaskulární 
onemocnìní (29). Zjištìní týkající se rozdílù v nemocnosti 
se rùzní. Nìkteré studie žádné rozdíly nezjistily (2, 14), 
v jiných byla zjištìna vyšší nemocnost u respondentù 
alespoò v pøípadì nìkterých diagnóz (7, 12). V obecnì 
zamìøených studiích se zjišśuje spíše vyšší nemocnost 
u non-respondentù, naopak studie zamìøené na specific-
ká onemocnìní nalézají vyšší nemocnost u respondentù 
(11, 20). Možným vysvìtlením je, že pokud se studie 
vìnuje zdravotnímu problému nebo rizikovému faktoru, 
který se oslovených osobnì dotýká, mají tito lidé vyšší 
motivaci k úèasti. 

Otázce, zda míra respondence ovlivòuje sledované 
vztahy, se vìnovala rozsáhlá nizozemská studie (30). 
Její výsledky nenalezly významný rozdíl u respondentù 
a non-respondentù ve vztazích mezi kuøáctvím a socio-
ekonomickými ukazateli a kuøáctvím a subjektivním 
hodnocením zdraví. K podobným výsledkùm došly 
i další studie (2, 8, 6). 

Výsledky studie HELEN s uvedenými poznatky èás-
teènì korespondují. Mezi non-respondenty bylo více osob 
nepracujících (nezamìstnaní, invalidní dùchodci), u kte-
rých mùžeme oèekávat èastìjší zdravotní problémy (27). 
Mezi non-respondenty bylo také více osob s horším hod-
nocením vlastního zdraví a s nižším vzdìláním, pøièemž 
vysokoškoláci mìli významnì nižší pravdìpodobnost být 
non-respondenty. V pøípadì subjektivního hodnocení 
zdraví výsledky naznaèují, že nejobtížnìji se k úèasti ve 
studii pøesvìdèují jednak lidé s vážnými zdravotními 
problémy, jednak ti, kteøí se cítí velmi dobøe.

Naše zjištìní mohou být ovlivnìna nižším poètem 
non-respondentských formuláøù, kdy zùstává znaèná 
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informace. Také se domníváme, že v nìkterých mìstech 
se o získávání non-respondentských formuláøù pokoušeli 
pouze nìkteøí tazatelé, což mohlo ovlivnit výsledky. 

I pøes tyto nejistoty naše výsledky svìdèí pro rozdíly 
v socio-ekonomické pozici respondentù a non-respon-
dentù. Víme, že nižší socio-ekonomická pozice významnì 
negativnì ovlivòuje jak zdravotní stav, tak životní styl 
lidí (3, 18, 28), vztah mezi socio-ekonomickými ukazateli 
a zdravotním stavem byl zjištìn také ve studii HELEN 
(26). U non-respondentù proto pøedpokládáme horší 
životní styl (zvláštì pokud jde o kouøení) a horší sub-
jektivní hodnocení zdraví. Rozdíly v nemocnosti by se 
pravdìpodobnì týkaly pøedevším onemocnìní významnì 
ovlivnìných socio-ekonomickou pozicí (napø. KVO) (13), 
nicménì nemusí být v této vìkové kategorii (45–54 let) 
ještì patrné. Vztahy mezi jednotlivými promìnnými by 
nemìly být významnì ovlivnìny nižší respondencí.

Závěr

Pokles respondence v II. etapì studie HELEN je zèásti 
dán celkovou situací v ÈR, vliv minimálnì v nìkterých 
mìstech mìla i nedùsledná práce tazatelù. V plánované 
další etapì studie bude nutné zpøesnit èást metodiky 
týkající se non-respondence, vèetnì zdùraznìní významu 
získání informací o non-respondentech a jejich rozliše-
ní na osoby odmítající úèast a na nezastižené. Otázkou 
zùstává, zda se pokoušet o opakované kontaktování osob, 
které úèast ve studii napoprvé odmítly. Zvýšit responden-
ci se pokusíme i lepší prezentací studie v regionálních 
i celostátních médiích, pøípadnì využitím internetu. 

Porovnání výsledkù respondentù a non-responden-
tù ukazuje na horší socio-ekonomickou pozici non-
respondentù. Mezi non-respondenty bylo významnì více 
osob nepracujících. Dále mìli non-respondenti èastìji 
nižší vzdìlání a horší subjektivní hodnocení zdraví než 
respondenti. 

Pøi interpretaci výsledkù II. etapy studie HELEN je 
tøeba tato zjištìní zohlednit. Námi odhadnutá prevalence 
rizikových faktorù, pøedevším kouøení, u lidí støedního 
vìku je pravdìpodobnì nižší, než je jejich skuteèný výskyt 
v hodnocené populaci. Také u subjektivního hodnocení 
zdraví mohlo dojít k podhodnocení výskytu negativního 
hodnocení zdraví. 
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INVESTICE DO ZDRAVÍ

22. ledna 2008 se konal na Ministerstvu zdravotnictví 
ÈR semináø Investice do zdraví: strategie Svìtové zdra-
votnické organizace v pøístupu k regionálnímu rozvoji. 
Poøádala ho sekce pro ochranu a podporu veøejného 
zdraví MZ ve spolupráci s Kanceláøí WHO v ÈR.

V úvodním slovu hlavní hygienik a námìstek ministra 
zdravotnictví MUDr. Vít øekl, že nyní máme v ÈR novou, 
lepší strukturu podpory zdraví než døív. Nenauèili jsme 
se však úèinnì komunikovat s obèanem. Uvedl, že zkuše-
nosti s projektem, o kterém pojednává semináø, pøinášejí 
první úspìchy.

Dr. Šteflová, øeditelka Kanceláøe WHO v ÈR, vysvìt-
lila obsah smlouvy „Biennal Collaborative Agreement 
(BCA)“, kterou WHO uzavøela s èlenskými státy. Dosud 
se v jejím rámci v ÈR realizovalo Hodnocení politiky pod-
pory zdraví a Investice do zdraví v regionech ÈR (v kraji 
libereckém, jihomoravském a jihoèeském). Výstupem 
tohoto pilotního projektu bylo vybudování kapacitní 
podpory regionùm pøi zaèlenìní podpory zdraví populace 
do rozvojových plánù a aktivit.

Další sdìlení pøednesla dr. Rážová, vedoucí odborné 
skupiny pro podporu zdraví v regionech, Centra zdraví 
a životních podmínek SZÚ. Shrnula aktivity v podpoøe 
zdraví v uplynulých 5 letech. Za dùležitý rámec pro ochra-
nu a podporu zdraví oznaèila zákon O ochranì veøejného 
zdraví a program Zdraví 21 schválený vládou v r. 2002. 
Ètvrtá zpráva o jeho plnìní je k dispozici na www.mzcr.
cz/index.php?kategorie=211. Zdraví 21 je souèástí stra-
tegických rozvojových dokumentù 5 krajù: støedoèeské-
ho, královéhradeckého, pardubického, jihomoravského 
a moravskoslezského. Podpora zdraví je zakotvena ve 
zdravotní politice nebo zdravotní koncepci v 6 krajích: 
støedoèeském, ústeckém, libereckém, pardubickém, olo-
mouckém a moravskoslezském. Dále dr. Rážová infor-
movala, že MZ pøipravuje novelu programu Zdraví 21, 
a že agenda podpory zdraví pøešla z MZ do nové skupiny 
podpory zdraví v regionech, zøízené na SZÚ. 

Chris Brown, zástupkynì øeditele evropské kancelá-
øe WHO v Benátkách pro investice do zdraví a rozvoje, 
probrala zkušenosti s integrací priorit v oblasti zdraví 
a rozvoje napøíè rezorty. Myšlenka investic do zdraví 
se opírá o základní vztah tøí vzájemnì se ovlivòujících 
èinitelù („zlatý trojúhelník“): sociální pomìry – zdraví 
– ekonomika. Zdùraznila rostoucí vnímání souvislostí 
mezi ekonomickým a zdravotním rozvojem a chápání

zdraví jako zdroje pro rozvoj. Upozornila, že ekonomic-
ký rùst sám o sobì nemusí lineárnì zlepšovat zdraví, ale 
mùže zvìtšovat sociální a zdravotní rozdíly uvnitø spo-
leènosti. Zdravotnictví oznaèila za jednoho z producen-
tù sociálních a ekonomických výsledkù. Zdùraznila, že 
zdraví by mìlo být integrální èástí celkové hospodáøské 
strategie státu.

J. Havelková, nìkdejší pracovnice zrušeného Institu-
tu zdravotní politiky a ekonomiky, pøednesla výsledky 
hodnocení politiky podpory zdraví v ÈR, které provedla 
skupina expertù WHO. Hodnocení je citováno v è. 1/2008 
Hygieny v èlánku o vývoji a perspektivách podpory zdra-
ví v ÈR.

O investicích do zdraví v Murska Sabota (region ve 
Slovinsku) pøednášela T. Buzzeti. Dokumentovala akti-
vity na podporu zdraví, které jsou v mnohém podobné 
aktivitám v nìkterých našich regionech. Pøíkladným 
dojmem pùsobilo schéma partnerù (partnerská síś) pro-
gramu: agentura pro rozvoj, místní úøady, koordináto-
øi, nemocnice, školky, nevládní organizace, zemìdìlské 
služby, turismus, obchodní komora, potravináøský prù-
mysl a agentury pro nezamìstnané (region má vysokou 
nezamìstnanost – 17 %). Hlavní heslo projektu bylo 
„Žijme zdravì“ a projekt byl zamìøen na zdravou výživu 
a fyzickou aktivitu.

Nové myšlenky a zkušenosti pøinesl referát D. Har-
risona, zástupce øeditele pro veøejné zdraví z regionu 
North West v Anglii. Existuje zde reálný proces propoje-
ní lokální ekonomiky s lokálním zdravotnictvím, které 
je vnímáno jako významný ekonomický èinitel (je mj. 
zamìstnavatelem mnoha lidí), který mùže stimulovat 
ekonomiku nejen vlastním posláním, ale také orientací 
na využívání lokálních dodavatelských služeb. V úvodu 
svého sdìlení citoval odhad Blooma a kol., že jednoroèní 
zlepšení prùmìrné nadìje na dožití zvyšuje HDP o 4 %, 
a Barroa a kol., kteøí pøedpokládají, že výhoda o pìt let 
delší nadìje na dožití dává zemi (pøi jinak stejných pod-
mínkách) roèní vzestup HDP o 0,3–0,5 %.  

Zkušenosti s pilotním projektem Investice do zdraví 
v krajích ÈR shrnuli P. Flynn z WHO, dr. Kuèera (Èeská 
spoleènost podpory zdraví), dr. Valenta, øeditel KHS 
v Liberci a zástupci dalších dvou krajù.

Jaroslav Køíž


