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ABSTRAKT 

Název práce: Aplikace metody Discrete Choice Experiment v radioterapii 

Hlavním cílem této diplomové práce bylo provést pilotní průzkum analýzy preferencí 

pacientů s metastazujícím karcinomem prostaty s využitím metody Discrete Choice 

Experiment. V rámci analýzy současného stavu se práce zabývá možnostmi léčby 

pacientů s metastazujícím karcinomem prostaty a využitím metod pro zjišťování 

pacientských preferencí. Nastavení metodiky experimentu se opírá o předešlé výzkumy, 

které používaly rovněž metodu Discrete Choice Experiment u pacientů s karcinomem 

prostaty. Samotný experiment byl poté distribuován mezi pacienty s diagnostikovaným 

metastazujícím karcinomem prostaty.  

Z výsledků studie vyplývá, že nejdůležitějším atributem léčby je pro pacienty 

s metastazujícím karcinomem prostaty vyhnutí se bolesti kostí, kterou nelze utlumit ani 

s léky na bolest na předpis, dalším důležitým atributem byl pak způsob podání léčiva, kdy 

se pacienti chtěli vyhnout podání léku intravenózně a dále pak upřednostňovali 

dotazovaní respondenti delší dobu účinnosti léčby, tedy dobu, po kterou se vyhnou 

chemoterapii. Naopak nejméně důležitým byl pro pacienty atribut, který zahrnoval 

pravděpodobnost výskytu poruch paměti a koncentrace. 

Klíčová slova 

Karcinom prostaty, Discrete Choice Experiment, docetaxel, abirateron acetát 
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ABSTRACT 

Title: Application of Discrete Choice Experiment in Radiotherapy 

The main aim of this diploma thesis was to execute a pilot survey of preference analyzes 

of patients with metastatic prostate cancer using Discrete Choice Experiment methods. 

As part of the analysis of the current state of work, we assess the treatment options for 

patients with metastatic prostate cancer and the use of a method to insure patients' 

preferences. Setting up an experimental methodology based on previous research, which 

also uses the Discrete Choice Experiment method in patients with prostate cancer. The 

experiment itself was then distributed among patients diagnosed with metastatic prostate 

cancer.  

The results of the study show that the most important treatment attribute for patients with 

metastatic prostate cancer is to avoid the bone pain, which cannot be alleviated even with 

prescription pain medications. Another important attribute was the method 

of administration of the drug treatment, where the patients wanted to avoid the 

administration of the drug intravenously. Furthermore, patients preferred for a certain 

period of treatment effectiveness, i.e. a period during which chemotherapy is avoided. 

In contrast, an unimportant attribute for patients was the likelihood of memory 

and concentration disorders. 

Key words 

Prostate Cancer, Discrete Choice Experiment, docetaxel, abiraterone acetate 
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1 Úvod 

Diplomová práce s názvem: ,,Aplikace metody Discrete Choice Experiment 
v radioterapii‘‘ se zabývá problematikou metastazujícího karcinomu prostaty a jeho 
léčbou na základě použití metody DCE.   

Karcinom prostaty je po karcinomu plic druhým nejčastějším karcinomem na světě [10]. 
Česká republika je dle statistických informací na předních příčkách v incidenci 
karcinomu prostaty a na středních hodnotách v mortalitě u tohoto onemocnění 
v porovnání s ostatními evropskými zeměmi [12].  

Výskyt karcinomu prostaty roste za posledních 20 let každým rokem o 3 procenta. 
Mortalita je celkem nízká a má tendenci poklesu, což je dáno především včasnou 
diagnostikou a cílenou léčbou [10]. 

Pochopení preferencí pacientů a implementace pacientských preferencí do postupu léčby 

může být obtížnější, ale existují metody, které ve zjišťování preferencí pacientů pomáhají. 

Jednou z metod je Discrete Choice Experiment (DCE). Tato metoda se skládá z výběrové 

sady několika alternativ hypotetických scénářů, které se liší popisem několika 

specifických atributů. DCE je založen na předpokladu, že vše lze popsat specifickými 

vlastnostmi a každý jedinec si může zvolit, do jaké míry pro něj představuje vyšší riziko 

větší přínos [16]. Ze současného stavu problematiky na základě literárních rešerší 

vyplývá, že nejdůležitějšími atributy léčby pro pacienty s metastazujícím karcinomem 

prostaty jsou: účinnost léčby, ve smyslu odložení léčby pomocí chemoterapie, míra rizika 

vzniku extrémní únavy, nemožnost kontroly bolesti kostí, míra rizika vzniku nevolnosti, 

zvracení nebo průjmu, způsob podání léčiva a míra rizika vzniku poruchy paměti 

a koncentrace.  

Cílem této diplomové práce je pilotní studie analýzy pacientských preferencí s využitím 

metody Discrete Choice Experiment u pacientů s metastazujícím karcinomem prostaty. 

Podstatou DCE je výběr vhodných atributů léčby a jejich úrovní, který je nastaven 

na základě literární rešerše a konzultace s odborníky z oboru onkologie a urologie. 

Dotazník byl sestaven v programu Conjoint.ly, který na základě zadaných atributů a jejich 

úrovní vygeneruje možné scénáře pro rozhodování pacientů. Své preference v léčbě volili 

pacienti s metastazujícím karcinomem prostaty mezi léčbou pomocí látky docetaxel 

a léčbou pomocí látky abirateron acetát. Vyhodnocení dotazníků probíhalo pomocí 

popisné statistiky s přihlédnutím k dalším parametrům aktuálního stavu pacientů, rovněž 
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v programu Conjoint.ly. Následně byly identifikovány atributy léčby a jejich úrovně, 

které mají největší význam při rozhodování pacientů, který postup léčby by si zvolili.   
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2 Současný stav 

2.1 Prostata 

Předstojná žláza neboli prostata je přídatná mužská pohlavní žláza. Je uložena pod 

močovým měchýřem při začátku močové trubice, jejíž tvar obemyká [1]. Anatomický 

tvar prostaty připomíná obrácený kužel. Hrot prostaty je nakloněn dolů a dotýká se svalů 

pánevního dna. Prostata je rozdělena močovou trubicí na menší a větší část. Menší část 

se nazývá preurethrální, větší část je nazývána retrourethrální. Přední strana prostaty 

je napojená na symfýzu, zadní část se opírá o rektum [2]. 

Prostatu tvoří tuboalveolární žlázy, které se nacházejí ve spleti hladké svaloviny a vaziva. 

Tyto žlázky jsou tvořeny jednořadým nebo víceřadým epitelem. Prostata je pokryta 

vazivovým pouzdrem, které ji upevňuje k ostatním orgánům [1]. 

2.2 Karcinom prostaty 

Nejčastěji se karcinom prostaty vyskytuje ve formě adenokarcinomu. Adenokarcinom se 

dále dělí ještě na acinární karcinom a duktální karcinom. Acinární karcinom je častější. 

Mimo těchto maligních nádorů mohou vznikat ještě karcinomy z prstenčitých buněk nebo 

z přechodného epitelu [5]. 

Karcinomy prostaty mají zpravidla pomalý průběh bez symptomatického růstu. 

Lokalizovány jsou nejčastěji v periferní zóně [3]. 

Karcinom prostaty je ve světě po karcinomu kůže druhým nejčastějším onemocněním 

v onkologii. Stav v České republice je velmi podobný stavu ve světě. Incidence 

karcinomu prostaty je dle statistických údajů každý rok vyšší, mortalita u tohoto 

onemocnění ale klesá.  V roce 1996 byla dle Ústavu zdravotnických informací a statistiky 

v ČR incidence karcinomu prostaty 53,08 případů na 100 000 osob, v Evropě v téže roce 

to bylo 106,53 případů na 100 000 osob. V roce 2006 bylo v ČR 98,96 případů na 100 000 

osob, v Evropě to bylo 150,97 případů na 100 000 osob. V roce 2016 bylo v ČR 

diagnostikováno 140,67 případů na 100 000 osob, v Evropě 161,35 případů na 100 000 

osob [13].  

Vyšší výskyt tohoto onemocnění je dán zvyšujícím se věkem dožití pacientů a také 

častějšími a cíleně zaměřenými metodami vyšetření během preventivních kontrol 
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u praktického lékaře, jako je vyšetření specifického antigenu (PSA), které vede 

k odhalení karcinomu prostaty. Hodnota PSA u zdravých mužů se pohybuje do 4 ng/ml, 

pokud dojde ke zvýšení hladiny PSA o 0,75 ng/ml za 1 rok, může to poukazovat na možný 

rozvoj karcinomu prostaty [4].  

Příčina vzniku onemocnění není zatím přesně stanovena. Předpokládá se, že za vznikem 

tohoto onemocnění stojí řada vnějších a vnitřních vlivů. Vyšší riziko vzniku onemocnění 

se udává u starších mužů s pozitivní rodinnou anamnézou, vyšší výskyt karcinomu 

prostaty je sledován také u černošské rasy. U Asiatů je naopak incidence nižší. Dalším 

rizikovým faktorem je kouření, špatná životospráva a nadměrné vystavování se UV záření 

[5]. 

Klinické příznaky karcinomu prostaty záleží na rozsahu onemocnění. V časném stádiu 

bývá onemocnění bez příznaků. V pokročilém stádiu může karcinom utlačovat krček 

močového měchýře a močovou trubici, což se projevuje nykturií, urgentním močením, 

protrahovaným a přerušovaným močením nebo pocitem neúplného vyprázdnění 

močového měchýře. V případě pokročilých stádií s metastázemi postihují pacienty 

bolesti kostí, nejčastěji v oblasti páteře, pánve, žeber nebo stehenních kostí. V důsledku 

komprese míchy pak může vzniknout paraplegie. U těchto pacientů se objevuje také 

anémie, hematurie, patologické fraktury nebo bezpříčinné hubnutí [6]. 

Prevence nelze z důvodu nejasných příčin onemocnění přesně definovat. Obecně se jako 

prevence vzniku onemocnění doporučuje zdravý životní styl a pestrá strava s velkým 

obsahem ovoce, zeleniny a ryb [5]. 

Karcinom prostaty je nejčastěji diagnostikován digitálním rektálním vyšetřením, k dalším 

diagnostickým metodám patří odběr sérového PSA, transrektálně navigovaná biopsie 

prostaty, magnetická rezonance, výpočetní tomografie a další [7]. 

V léčbě karcinomu prostaty je mnoho možností, závisí na velkém množství faktorů, je 

nutné posoudit závažnost onemocnění, k čemuž slouží mimo jiné TNM klasifikace, dále 

hladina PSA a stupeň Gleasovova skóre. V potaz se bere taktéž věk pacienta, přítomnost 

dalších polymorbidit a celkový stav pacienta. Pacienty s lokalizovaným karcinomem 

prostaty lze léčit pomocí aktivního sledování, radioterapie nebo pomocí chirurgické 

léčby. U pacientů s lokalizovaným karcinomem prostaty lze dosáhnout úplného vyléčení 

[28]. U pacientů s metastazujícím karcinomem prostaty volíme mezi postupy, které 

oddálí nutnost léčby pomocí chemoterapie. V současnosti je pacientům s metastazujícím 

karcinomem prostaty indikována androgenní deprivační terapie pomocí látky docetaxel, 
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která se podává intravenózně [8]. Ovšem na tuto hormonální léčbu může po čase 

vzniknout rezistence a stádium metastazujícího karcinomu prostaty reagujícího na 

hormonální terapii přechází do tzv. kastaračně rezistentního stádia, kdy se rozvíjejí kostní 

metastázy, nejčastěji v obratlích, stehenních kostech a pánvi. V posledních letech se 

možnosti léčby rozšířily o terapie zaměřené na léčbu s využitím androgenních receptorů. 

Při této léčbě se často využívá látka abirateron acetát nebo enzultamid. Tyto látky se 

podávají perorálně a byly u nich prokázány vyšší doby přežití pacientů [9; 28].  
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2.3 Preference pacientů 

Zahrnutí pacientských preferencí do rozhodnutí o průběhu léčby je zásadou při péči 

zaměřené na pacienta. Využití některé z metod zjišťování pacientských preferencí je 

rozšířením etického přístupu k pacientovi. Zkoumání pacientských preferencí může být 

ve zdravotnické sféře spojeno buď s léčbou a výsledky léčby nebo s procesem péče 

o pacienta. Preference pacientů pro léčbu a výsledky léčby jsou vzájemně propojeny, 

protože rozhodnutí pacienta o konkrétním postupu léčby je založeno na víře nebo naději 

pacienta, že s tímto postupem léčby jsou spojeny příznivější výsledky [14]. 

2.3.1 Metody zjišťování pacientských preferencí 

Analýza zjišťování pacientských preferencí je založena na rozhodování pacienta, který 

z nabízených atributů a možností bude daný jedinec během léčby preferovat. Předpokládá 

se, že osoby, které se dokážou samostatně rozhodnout, mají preferenční vztah před řadou 

možných variant volby [15]. 

Je důležité si uvědomit, že preference pacientů se mohou lišit a že pacient nemusí přiřadit 

různým rizikům a výhodám stejné hodnoty jako jeho zdravotnický pracovník, rodinný 

příslušník, regulační orgán nebo jiná osoba [22]. Preference pacientů se mohou lišit jak 

z hlediska přínosů a rizik, tak z hlediska preferovaného způsobu léčby, popřípadě 

diagnostického postupu. Někteří pacienti mohou být ochotni přijmout vyšší rizika, aby 

potenciálně dosáhli malého přínosu, zatímco jiní mohou mít averzi k riziku, a tak volí 

cestu, zahrnující co nejmenší rizika [15].  

V analýze zjišťování pacientských preferencí se zabýváme nejčastěji charakteristikami 

onemocnění, jako jsou zátěže při léčbě, výsledky léčby vyjádřené z hlediska zdravotního 

stavu a délky života po léčbě a také pravděpodobnost výsledku. Tyto charakteristiky jsou 

spojené i se závažností onemocnění, délkou trvání onemocnění a také zkušenostmi 

s předchozí léčbou. Dále se zabýváme sociodemografickými údaji o respondentovi, 

zahrnujícími věk respondenta, úroveň jeho vzdělání, pracovní stav, příjem a etnický 

původ. Tyto informace nám mohou pomoci při dalším rozhodování [23]. 

Pochopení preferencí pacientů pro různé aspekty terapie může být náročné, ale existují 

metody, které nám mohou v tomto úsilí pomoci. 

Jednou z nich je metoda Discrete choice experiment, kterou se tato práce zabývá a je 

podrobněji vysvětlena v kapitole 2.4. Další metodou je Conjoint analyses, která se často 

používá při průzkumu trhu a zkoumá, jak si lidé cení jednotlivých výhod, funkcí a znaků 
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a určuje skutečné preference respondentů. Tato metoda je ale při použití při zkoumání 

preferencí pacientů s určitým onemocněním méně transparentní v porovnání s jinými 

metodami [29]. 

Best-worst scaling je další metoda, která se dá využít ke zjištění pacientských preferencí. 

Je založena na jednoduchém přístupu, kdy si pacienti volí nejlepší a nejhorší položky 

v rámci úkolů. Úkoly se několikrát opakují a systematicky se mění podskupiny položek 

podle statistického návrhu. Tato metoda se tedy vyhodnocuje podle toho, jak často je 

položka A vybrána před položkou B [23]. 

Jednou z dalších metod zjišťování pacientských preferencí je metoda Direct elicitation 

která požaduje po respondentech, aby si zvolili přímo mezi dvěma nebo více ošetřeními. 

Tato metoda zahrnuje výzkum kompromisů, ale není z ní možné určit důležitost 

jednotlivých atributů [22].  

Další metodou je metoda Treadeoff techniques, která porovnává dvě možnosti léčby 

pomocí toho, že se jeden z atributů systematicky mění, abychom zjistili, jakých 

kompromisů jsou pacienti schopni [15].  

Metoda Standard gamble se zase zaměřuje na měření diskomfortu nastalého zdravotního 

stavu v porovnání s ochotou přijmout určité riziko vzniku smrti, aby se tomuto 

diskomfortu ve zdravotním stavu předešlo. 

Ke zjišťování pacientských preferencí v možnostech léčby lze mimo jiné použít také 

metodu Rating or ranking, která je založena na principu vzájemného porovnávání položek 

pomocí společné stupnice a klade si za cíl určit, která položka je nejdůležitější [23; 29]. 

2.4 Discrete Choice Experiment 

Metody DCE se často ve zdravotnictví využívají ke zjišťování ekonomických preferencí 

pro zdravotnické výrobky a programy. Metody DCE přispívají k měření výsledku daných 

výrobků v ekonomickém hodnocení. Metoda DCE se dá využít taktéž ke zjišťování 

a měření pacientských preferencí. Pokud je metoda vhodně navržena, implementována, 

analyzována a interpretována, nabízí spoustu výhod pro hodnocení a rozhodování 

postupu léčby [16]. DCE zahrnují hypotetické scénáře, neboli výběrové sady, složené ze 

dvou nebo více konkurenčních alternativ, které se liší v popisu několika konkrétních 

úrovní atributů, např. míra rizika výskytu symptomu nebo trvání události. K tomu, 

abychom mohli metodu DCE využít, potřebujeme vytvořit výběrovou studii a kontrolní 

seznam, který bude zahrnovat konceptualizaci výběrového procesu, výběr atributů 
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a jejich úrovní, experimentální návrh, návrh dotazníku, pilotní testování, odběr vzorků, 

testování a velikost vzorků, sběr dat, kódování dat, analýza výsledků, validita 

a interpretace [17].  

Oproti jiným metodám zjišťování pacientských preferencí lze pomocí DCE nejen zjistit, 

jaké charakteristiky nebo atributy jsou pro respondenty nejdůležitější, ale dokáže rovněž 

popsat, do jaké míry si jednotlivec váží dobrého nebo špatného jevu z hlediska úrovní 

těchto charakteristik. Díky tomu poskytuje DCE významný vhled do vnímané zátěže 

spojené s danými nežádoucími účinky a jejich relativní důležitost [16; 17].  

DCE odhaluje preference jednotlivců. Hypotetické alternativy, které jsou nadesignovány 

v průzkumech DCE, jsou konstruovány podle experimentální teorie designu. Volby 

provedené v DCE jsou vyhodnocovány např. podle teorie run-dome-utility (RUT), která 

předpokládá, že užitečnost (U) pro individuální (i) podmíněnou volbu (j) může být 

rozložena na vysvětlitelnou nebo systémovou část Vij a na nevysvětlitelnou nebo 

náhodnou část εij . 

Uij = Vij + εij , 

j = 1,..., J 

DCE zahrnují 3 vzájemně propojené části, což je experimentální návrh používaný 

k provádění průzkumu výběru a generování údajů o výběru, dále analýza diskrétních 

výběrů pro odhad preferencí z údajů o výběru a použití výsledného modelu k odvození 

opatření analýzy [17]. Správný návrh a implementace DCE vyžaduje zvážení kontextu 

výběru, povahy a složení výběrových sad a sestavení otázek pro výběr. Otázky a nabídka 

možností musí kopírovat skutečné možnosti a preference aktuální situace a možnosti 

léčby. Výběr možností zahrnuje jak volbu pouze mezi ANO a NE, tak výběr mezi párem 

alternativ nebo výběr mezi větším množstvím možností. Alternativy, které má 

dotazovaný na výběr, jsou specifikovány speciálními alternativními konstantami [22]. 

DCE dotazníky používané v ekonomické sféře zahrnují často 3 různé scénáře výběrových 

možností, přičemž třetí ze série možností je vždy současný stav, kdy nedochází k žádné 

změně. Tuto možnost ovšem nelze využít u DCE dotazníku vztaženého na zjišťování 

pacientských preferencí u onkologických onemocnění, protože stav nemoci u pacienta se 

rozvíjí a postupuje. 
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2.4.1 Využití metody DCE v radioterapii karcinomu prostaty 

Vzhledem k tomu, že možností léčby karcinomu prostaty je postupem času logicky větší 

množství, je důležité, soustředit se na hodnotu kvality života oproti délce života u mužů 

s metastazujícím karcinomem prostaty. Metody DCE mají za cíl zjistit preference 

pacientů s ohledem na atributy léčby karcinomu prostaty. U DCE experimentů 

používaných ke zjišťování pacientských preferencí v radioterapii se často využívají volby 

respondentů mezi dvěma klinickými scénáři, které zohledňují různé faktory související 

s pacientem a zdravotní péčí [18]. 

Před samotným vytvořením DCE je důležité vytvořit literární rešerši a zaměřit se na výběr 

vhodných respondentů a zjistit použité faktory, čili atributy, které souvisí se stavem 

pacienta a zdravotní péčí a které definují obor zájmu a rozhodují, jaké typy modelu 

následné léčebné terapie budou použity. K vybraným atributům je nutné přiřadit jejich 

úrovně, díky čemuž se následně vygenerují jednotlivé možnosti sad experimentu. 

K odhadu interakcí mezi jednotlivými atributy se často využívá tzv. D-efektivní design, 

díky němuž lze vytvořit menší množství výběrových sad než např. a full fractional design, 

který zahrnuje všechny možné kombinace [22]. Není reálné, předložit respondentům 

všechny možné kombinace, pokud máme například 6 atributů, 3 z nich mají 3 úrovně 

a další 3 atributy mají 4 úrovně, bylo by to pak 33 * 34 možností, tedy 2187 možných 

kombinací výběrových sad. 

Díky dotazníkům, zahrnujícím výběr mezi jednotlivými faktory léčby pomáhá zjistit, jak 

pacienti s onkologickým onemocněním volí mezi různými možnostmi péče a léčby a jaké 

kompromisy udělají. Do DCE není možné zahrnout úplně všechny faktory související 

s pacientem a zdravotní péčí. Proto je důležité zaměřit se na nejpodstatnější atributy, a to 

hlavně v dané zemi nebo oblasti, protože každá země má odlišný zdravotní systém, 

úroveň zdravotnictví a další [22].  

DCE umožňují hypotetická rozhodnutí, zahrnující charakteristiku dané situace, aby si byli 

schopni respondenti představit reálný scénář. DCE taktéž nutí pacienty, aby dělali 

kompromisy mezi různými výběrovými sadami.  

Vlastní studii, která je předložena respondentům často předchází pilotní studie, díky 

čemuž se předejde chybám v samotné studii. Před předložením dotazníku respondentům 

se často využívá podrobný popis každého atributu a úrovně, což účastníkům pomůže 

pochopit, co je po nich požadováno. K následnému zjišťování validity výsledků se často 

využívá porovnání výsledků s očekáváním na počátku experimentu. Pokud jsou atributy 
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a jejich úrovně vhodně definovány, měly by se chovat v souladu s určenou prioritou 

daných atributů. Ze získaných odpovědí respondentů je nutné dále analyzovat preference 

respondentů a porovnat je s jejich charakteristikou, tedy s věkem respondenta, vzděláním 

a celkovým zdravotním stavem, pokud máme tyto informace k dispozici [21]. 

2.5 Současný stav využití DCE v radioterapii karcinomu 

prostaty 

V rámci diplomové práce byla provedena literární rešerše zabývající se problematikou 

aplikace DCE u pacientů s karcinomem prostaty.  

Literární rešerše byla provedena v dubnu 2020. Pro vyhledávání odborných studií byly 

použity databáze PubMed, Web of Science, Springer a Google Scholar. Do literární 

rešerše byly zahrnuty pouze studie, které byly publikovány v anglickém jazyku. Použitá 

klíčová slova byla: (discrete choice experiment) and (metastatic prostate cancer).  

Pro samotné zpracování rešerše byly tedy vybrány články zabývající se preferencemi 

pacientů s metastazujícím i lokalizovaným karcinomem prostaty, a to hlavně kvůli 

designu vytvářené studie. Navíc byl do rešerše zahrnut jeden článek, který se zabýval 

kromě preferencí pacientů také preferencemi urologů.  

Studie, které byly zařazené do systematické rešerše, byly v praktické části využity jako 

zdroje informací pro zvolení atributů léčby a sestavení DCE. 

 

2.5.1 Studie z roku 2008 - Elicting patient preferences for hormonal 
therapy options in the treatement of metastatic prostate cancer 

V roce 2008 byl publikován článek s názvem Elicting patient preferences for hormonal 

therapy options in the treatement of metastatic prostate cancer, do studie bylo zapojeno 

65 účastníků. Studie byla provedena ve třech městech v USA. Základními atributy ve 

studii byly gynekomastie, hematurie, průjem, pohodlí pacienta (z hlediska frekvence 

dávkování léčiv), doba přežití a měsíční obnos peněz za léčbu ,,navíc‘‘ jako spoluúčast 

pacienta. Pro studii byli vybráni pacienti, kteří měli diagnostikovaný lokalizovaný 

karcinom prostaty a neměli žádné předchozí zkušenosti s hormonální terapií. Další 

podmínkou byl věk od 18 do 75 let a zvýšená hladina prostatického specifického antigenu 

(PSA). V neposlední řadě museli také respondenti rozumět anglicky a být schopni 

samostatného rozhodování a určení svých preferencí. Před samotným provedením 
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průzkumu byla provedena pilotní studie, aby se předešlo chybám při neporozumění 

průzkumu ze strany pacientů. 

Samotná studie obsahovala výběrové sady, do kterých byly poskládány atributy a jejich 

úrovně pomocí frakčního ortogonálního návrhu. Výběrové sady pak byly prezentovány 

jako páry a každý z účastníků se měl rozhodnout, zda dá při léčbě přednost možnosti A 

nebo B. Respondent neměl možnost vybrat, že ani jednu z nabízených možností by 

nezvolil. Data získaná z DCE byla analyzována pomocí logitové procedury statistické 

analýzy SAS. Díky této metodě mělo být porozuměno relativní důležitosti každého 

z atributů. Základním předpokladem týkajícím se formy užitkové funkce v analýze byl 

odhad WTP (willingness to pay – ochota platit) pro všechny atributy stanoven mezní 

mírou substituce mezi atributem ,,měsíční náklady na lék‘‘ a zbývajícími atributy. Pro 

každou ze tří hlavních možností léčby byly identifikovány odlišné hladiny pro každý 

atribut. 

Dle výsledků studie by byli účastníci ochotni zaplatit nejvíce za zisky z přežití. Za každý 

další získaný měsíc života navíc by byli respondenti ochotni zaplatit měsíčně 80,49 $. 

Dále by byli respondenti ochotni zaplatit za snížení šance na vznik vedlejších účinků 

léčby, za snížení hematurie, za gynekomastie, za změnu nutnosti vzít si více tablet třikrát 

denně na možnost vzít si jednu tabletu jednou denně. Nejméně by respondenti zaplatili za 

snížení rizika vzniku průjmu [18]. 
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     Obrázek 1 – příklad dotazu DCE předkládaného pacientům [18] 

2.5.2 Studie z roku 2013 - Patients’and urologists’preferences for 
prostate cancer treatment: a discrete choice experiment 

V roce 2013 byl publikován článek Patients’and urologists’preferences for prostate 

cancer treatment: a discrete choice experiment, který oslovil 150 respondentů z řad 

pacientů, kteří čekali na výsledek biopsie a 150 respondentů z řad urologů v Nizozemí. 

Z dotázaných 150 pacientů dokončilo výzkum 110 pacientů, ze 150 urologů dokončilo 

výzkum 50 urologů. Z řad pacientů byl karcinom prostaty diagnostikován pouze jedné 

pětině respondentů. 

Ve studii byly stanoveny jako hlavní tyto atributy léčby: trvalé riziko inkontinence moči 

v důsledku léčby, trvalé riziko erektilní dysfunkce v důsledku léčby, riziko dalších 

trvalých vedlejších účinků v důsledku léčby – např. riziko úmrtí nebo riziko vzniku 

střevních problémů, dále frekvence testování hladiny PSA a cíle léčby – zda se nádor 

fyzicky odstraní z těla nebo zda se bude pacient léčit pouze aktivním sledováním. 
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Atributy a úrovně atributů byly stanoveny z literatury a nejčastěji používaných léčebných 

strategií při léčbě karcinomu prostaty. Dále byly atributy léčby stanovené díky 

uskutečněným rozhovorům mezi vedoucími výzkumníky a urology v oblasti léčby 

karcinomu prostaty.  Výsledkem kombinace léčebných alternativ a atributů vzniklo 19 

možných léčebných scénářů, tedy 9 různých scénářů radioterapie, 9 různých scénářů 

chirurgického zákroku a jeden scénář aktivního dohledu. Pro DCE vzniklo 24 výběrových 

sad, které byly distribuovány mezi respondenty dotazníku.  

Analýza výsledků DCE probíhala pomocí pozorování každé ze dvou alternativ léčby. 

Pomocí softwaru Nlogit byla pozorování analyzována pomocí panelových smíšených 

logitových modelů.  

Dle výsledků bylo riziko inkontinence moči stejně důležitým determinantem preferencí 

léčby jak pro pacienty, tak pro urology. Riziko erektilní disfunkce v důsledku léčby bylo 

důležitější pro urology. Stejně jako urologové tak i pacienti dávali přednost aktivnímu 

dohledu (AS) před radikální léčbou, pouze pacienti s úzkostmi nebo depresemi dávali 

přednost radikální léčbě před AS [19]. 

 

 
Obrázek 2 Předpokládaná pravděpodobnost výběru alternativ léčby rakoviny 

prostaty na základě uvedených preferencí pacientů a urologů [19] 
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2.5.3 Studie z roku 2017 - Patients‘ preferences for the treatment of 
metastatic castrate-resistant prostate cancer: A discrete choice 
experiment 

V roce 2017 byl publikován článek s názvem Patients‘ preferences for the treatment of 

metastatic castrate-resistant prostate cancer: A discrete choice experiment. Tato studie 

byla provedena ve Velké Británii, Francii a Německu. Do studie byli zahrnuti respondenti 

ve věku od 18 do 85 let a mimo pacientů s metastazujícím karcinomem prostaty sem byli 

zahrnuti i pacienti bez metastáz.  

Hlavní atributy představovaly: účinnost léčby, tedy prodloužení doby před nuceným 

započetím chemoterapií, užívání léků a steroidů, možné lékové interakce a tedy i další 

návštěvy nemocnice kvůli sledování, nežádoucí účinky zapříčiňující zhoršení paměti 

a koncentrace, dále vysoká únava, omezenost v konzumaci některých potravin a bolest 

kostí. Hlavní atributy a jejich úrovně byly zvoleny na základě literární rešerše a konzultací 

se třemi lékaři specialisty, zabývajícími se karcinomem prostaty. Po pilotním 

experimentu, který absolvovalo 12 respondentů a který byl zaměřen na porozumění 

jazyku a formě dotazníku, byl sestaven finální experiment, který obsahoval 18 

výběrových sad. Po vyplnění online formuláře absolvoval ještě každý respondent zhruba 

60minutový rozhovor po telefonu. Mimo otázek v dotazníku měli za úkol respondenti 

zodpovědět i otázky týkající se země, ve které žijí, jejich aktuálního věku, dále věku, ve 

kterém jim byl diagnostikován karcinom prostaty, zda se karcinom dále šíří, zda stále 

funguje hormonální léčba, zda již proběhla chemoterapie nebo chirurgická léčba a zda 

mají respondenti předepsaná léčiva i na další obtíže. 

Dle výsledků studie byl nejvíce preferovaným postupem léčby ten typ, který sníží bolest 

kostí, protože s bolestí kostí je pro respondenty složité žít. Dalším velmi preferovaným 

atributem bylo odložení léčby pomocí chemoterapií. Respondenti taktéž upřednostňovali 

postup léčby, který je spojen s nižším rizikem vzniku únavy nebo poruch paměti. 

Účastníkům výzkumu by nevadilo používat při léčbě steroidy a potravinová omezení 

taktéž nepředstavovala pro respondenty významnou obavu [20]. 
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Obrázek 3 – příklad dotazu DCE předkládaný respondentům [20] 

 
 

2.5.4 Studie z roku 2019 - Patient preferences for metastatic hormone-
sensitive prostate cancer treatments: A discrete choice experiment 
among men in three European countries 

V roce 2019 byl publikován článek Patient preferences for metastatic hormone-sensitive 

prostate cancer treatments: A discrete choice experiment among men in three European 

countries. Tohoto experimentu se zúčastnilo 152 mužů z Německa, VB a Francie 

v průměrném věku 69 let. Podmínkou pro účast v průzkumu byl diagnostikovaný 

metastazující kastračně rezistentní karcinom prostaty, další podmínkou bylo, že pacient 
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již dříve neabsolvoval žádnou léčbu pomocí chemoterapií a v neposlední řadě museli být 

respondenti schopni samostatného výběru možností z daného experimentu.  

Finální DCE obsahoval nejprve 32 výběrových sad, nakonec byl ale rozdělen na 2 po 16 

sadách a respondenti byli náhodně rozděleni do 2 skupin a každá skupina odpovídala 

pouze na 16 výběrových sad, výsledky preferencí byly stratifikovány podle stádia 

rakoviny pacienta. Hlavními atributy byly: způsob podání léčiva, únava, přínos nebo 

účinnost léčby, bolest kostí, nevolnost, zvracení nebo průjem a riziko vzniku infekce. Ke 

každému atributu byly přiřazeny čtyři úrovně. Atributy únavy a bolesti kostí zahrnovaly 

vizuální analogovou stupnici. Atributy byly zvoleny na základě literární rešerše 

a konzultací se specializovanými lékaři, zabývajícími se karcinomem prostaty, a dále 

s pacienty, kteří se s karcinomem prostaty léčí.  

Respondenti byli dotazováni taktéž na jejich věk, úroveň vzdělání, zaměstnání, věk, kdy 

jim byl karcinom prostaty diagnostikován a na způsob, jakým je nebo byl karcinom 

prostaty léčen. U DCE dotazníku vybírali vždy respondenti ze dvou možností sad, nebyla 

zde na výběr volba typu nechci ani jedno z nabízeného. 

Vyhodnocení sociodemografických a klinických údajů bylo provedeno pomocí četností 

a průměrů. K vyhodnocení DCE byl využit model podmíněné logické regrese. V tomto 

modelu závislá proměnná označuje výběr léčby a nezávislé proměnné představují úrovně 

atributů, přičemž jedna úroveň každého atributu slouží jako referenční úroveň. Úrovně 

atributů byly považovány za kategoriální proměnné a byly analyzovány pomocí 

fiktivního kódování. Odhad preferencí nad nulou naznačuje, že účastníci preferují úroveň 

atributů nad referenční úrovní pro tento atribut, a naopak, preferenční odhad pod nulou 

říká, že respondenti preferují referenční úroveň pro tento atribut pod konkrétní úroveň 

atributů. Standardizované skóre relativní důležitosti atributu (RAI) pro každý atribut bylo 

vypočteno mezi podskupinami, aby se zjistilo srovnání mezi jednotlivými podskupinami. 

Výpočet probíhal tak, že se vzal u každého atributu rozdíl mezi nevíce a nejméně 

preferovaným atributem. Poté byl RAI standardizován mezi všemi skupinami tak, že se 

RAI podskupin (jednotlivých atributů) vydělilo nejvyšším RAI a výsledná hodnota se 

vynásobila deseti. Musíme si ovšem uvědomit, že RAI závisí na úrovních atributů 

zahrnutých v experimentu. 

Dle výsledků byla pro respondenty nejdůležitější účinnost léčby. Důležitá byla také 

kontrola bolesti kostí. Preference perorálního podání léků před nitrožilním a zvýšené 

riziko vzniku infekce byly pro respondenty méně prioritní [16]. 
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Obrázek 4 – příklad dotazu DCE předkládaný respondentům. [16] 
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2.6 Shrnutí problematiky 

Z první zmíněné studie z roku 2008 vyplývá, že nejdůležitějším atributem je pro pacienty 

s karcinomem prostaty prodloužení délky života. Dle ostatních studií je důležitá nejen 

délka života, ale hlavně kvalita života s karcinomem prostaty.  

Dle atributů kvality života se ve studiích často objevoval atribut týkající se efektivity 

léčby, rozumí se doba odložení léčby pomocí chemoterapie, dále vznik bolesti kostí 

a možnost nebo nemožnost utlumení této bolesti běžně dostupnými léky na bolest, dále 

zvýšená únava během léčby, poruchy paměti a koncentrace, výskyt nevolností a četnost 

povinnosti navštívit nemocniční zařízení. V případě lokalizovaného karcinomu prostaty 

byla důležitým atributem také erektilní dysfunkce a inkontinence. 

Z výsledků studií vyplývá, že nejdůležitějším atributem je pro pacienty efektivita léčby, 

tedy oddálení léčby pomocí chemoterapií a kontrola nad bolestí kostí. Preference těchto 

atributů převažovala před preferencemi ostatních atributů. 

Výsledky experimentů byly interpretovány na základě použitých atributů a jejich úrovní. 

Při vyhodnocování je důležité brát v potaz také stádium nemoci pacienta, věk pacienta 

a celkový zdravotní stav pacienta. Přehled zpracovaných studií je znázorněn v Tabulka 1.  
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Tabulka 1 - Přehled zpracovaných studií 

Název studie Autor 
studie 

Rok 
publiko

vání 
studie 

Atributy Věk 
respondentů 

Diagnóza 
respondentů 

Stát, ve 
kterém 

byla 
studie 

provedena 

Metodika studií Výsledky 

Elicting patient 
preferences for 

hormonal therapy 
options in the 
treatement of 

metastatic prostate 
cancer 

A. Lloyd, 
et al 2008 

Délka prodloužení 
života 

gynekomastie, 
hematurie, průjem, 
pohodlí pacienta 

(frekvence 
dávkování léčiv) 

18-75 let 
Metastazující 

karcinom 
prostaty 

USA 

Studie byla provedena u pacientů 
s diagnostikovaným karcinomem 

prostaty a bez předchozích 
zkušeností s hormonální terapií. 

Experiment obsahoval 24 
výběrových sad a hodnotil 

preference a WTP pro různé 
terapie, které se odlišovali díky 

specifickým atributům. Výsledky 
byly určeny pomocí panelových 
smíšených logitových modelů. 

Nejvíce peněz 
jsou pacienti 

ochotni 
zaplatit za 

prodloužení 
délky života 

Patients’and 
urologists’ 

preferences for 
prostate cancer 

treatment: a 
discrete choice 

experiment 

E. W. de 
Bekker-

Grob, et al 
2013 

riziko inkontinence, 
riziko erektilní 

dysfunkce, riziko 
úmrtí, riziko vzniku 
střevních problémů, 
frekvence testování 
hladiny PSA, AS 

nebo radikální léčba 

průměrně 73 
let 

Metastazující 
karcinom 
prostaty i 

zdraví pacienti 

Nizozemí 

DCE zahrnoval 150 respondentů 
z řad pacientů, čekajících na 

výsledky biopsie a 150 
respondentů z řad urologů. 

K určení preferencí byla použita 
regresní analýza, kde byly použity 

stanovené atributy. Experiment 
obsahoval 18 výběrových sad. 

Pacienti 
dávají 

přednost AS 
před radikální 

léčbou a 
inkontinence 

je pro ně 
větším 

omezením než 
erektilní 

disfunkce 
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Patients‘ 
preferences for the 

treatment of 
metastatic castrate-
resistant prostate 
cancer: A discrete 
choice experiment. 

L. 
Eliasson, et 

al 
2017 

účinnost léčby, 
prodloužení doby 

před začátkem 
léčby 

chemoterapiemi, 
užívání steroidů, 

možné lékové 
interakce, častější 

návštěvy 
nemocnice, 

zhoršení paměti a 
rozeznávání, 

vysoká únava, 
omezenost 

v konzumaci 
některých potravin, 

bolest kostí 

18 – 85 let 

Pacienti 
s metastazující

m i 
nemetastazujíc

ím 
karcinomem 

prostaty 

Německo, 
Francie, 

VB 

Finální experiment obsahoval 18 
sad výběru s možnostmi léčby 
a byl distribuován mezi muže 

s karcinomem prostaty. Data byla 
analyzována pomocí 

podmíněného logitového modelu 
s poměrem šancí použitým 

k označení preference atributů 
a míry kompromisu. 

Nejdůležitější 
bylo pro 
pacienty 

zvolit postup 
léčby, který 
sníží riziko 

bolesti kostí. 
Důležité pro 
respondenty 

bylo také 
odložení 

léčby pomocí 
chemoterapií 

Patient preferences 
for metastatic 

hormone-sensitive 
prostate cancer 
treatments: A 

discrete choice 
experiment among 

men in three 
European 
countries 

H. M. de 
Freitas, et 

al 
2019 

způsob podání 
léčiva, únava, 

přínos a účinnost 
léčby, bolest kostí, 

nevolnost, zvracení, 
průjem, riziko 

infekce 

Průměrně 69 
let 

Metastazující 
karcinom 
prostaty 

Německo, 
Francie, 

VB 

Konečný experiment zahrnoval 32 
výběrových sad. Odhady 

jednotlivých preferencí byly 
odhadnuty pomocí modelu 
podmíněné logické regrese. 
Výsledky preferencí byly 
stratifikovány podle stádia 

rakoviny. 

Nejdůležitější 
byla pro 

respondenty 
účinnost a 
efektivita 
léčby a 

snížení rizika 
vzniku bolesti 
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3 Metody 

Tato kapitola popisuje metodiku DCE, její fáze a postup, který byl použit pro zpracování 

praktické části diplomové práce. Dále je zde charakterizován datový soubor, průběh sběru 

dat a způsob vyhodnocení. 

3.1 Metodika DCE 

Metoda DCE je kvantitativní metoda, která slouží ke zjišťování individuálních preferencí 

a umožňuje tak výzkumníkům odhalit, jak jednotlivci ocení vybrané atributy služby nebo 

produktu, na základě výběru z různých hypotetických alternativ. DCE byly využity pro 

řadu rozhodnutí v oblasti zdravotní politiky, zjištění názorů na diagnostiku, léčbu nebo 

péči [17; 25]. 

Metoda DCE neslouží jen ke zjišťování preferencí, díky ní dokážeme navíc přímo změřit 

výsledky pro použití v praxi, metoda DCE poskytuje informace o síle preferencí 

a kompromisech [17]. 

Při použití metody DCE je možné rozdělit proces rozhodování do čtyř na sebe 

navazujících kroků. Prvním z nich je identifikace atributů a jejich úrovní, dále návrh 

dotazníku, sběr dat a nakonec statistické zpracování.  

 

 
Obrázek 5 – jednotlivé fáze metodiky DCE 

 

 

 

Statistické zpracování

Sběr dat

Návrh dotazníku

Identifikace atributů a jejich úrovní
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3.2 Identifikace atributů a jejich úrovní 

Při aplikaci metody DCE si pacient zvolí, ke které léčbě se na základě daných 

charakteristik přiklání a preferuje ji před jinou možností. Rozhodování je prováděno 

pomocí výběru z neprázdné množiny alternativ, které je ovlivněno také prostředím, ve 

kterém se rozhodující jedinec nachází. Každý jedinec se rozhoduje z určité podmnožiny 

vytvořené univerzální množiny. Tyto podmnožiny jsou tvořené alternativami, které jsou 

pro daného jedince dostupné. U daných alternativ se předpokládá, že jsou pro daného 

jednotlivce dostupné a zároveň jsou mu známy. Taktéž platí, že množina alternativ 

obsahuje všechny alternativy, ze kterých bude možné vybírat a dále platí, že dané 

alternativy se vzájemně vylučují [24]. 

 
V rámci diplomové práce byly porovnávány dvě léčby, a to léčba pomocí docetaxelu 

a léčba pomocí abirateron acetátu. Jednotlivé atributy léčby byly vybrány na základě 

literární rešerše, konzultace s odborníky v oboru urologie a onkologie a rovněž na základě 

konzultace s pacienty, kteří se s metastazujícím karcinomem prostaty léčí. 

Jako hlavní atributy byly zvoleny: účinnost léčby, čímž se rozumí odložení léčby pomocí 

chemoterapie, vznik bolesti kostí a její kontrolovatelnost pomocí analgetik, způsob 

podání léčiva, riziko vzniku extrémní únavy, dále míra rizika vzniku nevolnosti, zvracení 

nebo průjmu a porucha paměti a koncentrace.  

Vzhledem k charakteristice a průběhu onemocnění nelze zvolit jako alternativu současný 

stav, protože stav nemoci se u pacienta mění a postupuje. 
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Obrázek 6  – hlavní atributy léčby 

 
 
K jednotlivým atributům byly dále charakterizovány příslušné úrovně, rovněž na základě 

literární rešerše a konzultace s odborníky. Stanovené úrovně zvolených atributů jsou 

uvedeny v Tabulka 2. 

  

hlavní atributy

účinnost léčby

extrémní únava

bolest kostí

nevolnost, zvracení 
nebo průjem

způsob podání 
léčiva

porucha paměti     
a koncentrace
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Tabulka 2: Přiřazení jednotlivých úrovní k atributům léčby 

Atribut Úroveň 

Účinnost léčby 

• Můžete očekávat, že léčba bude účinná po dobu 36 měsíců, 

než bude nutná chemoterapie. 

• Můžete očekávat, že léčba bude účinná po dobu 39 měsíců, 

než bude nutná chemoterapie. 

• Můžete očekávat, že léčba bude účinná po dobu 42 měsíců, 

než bude nutná chemoterapie. 

Bolest kostí 

• Bolest lze plně utlumit pomocí volně dostupných léků na 

bolest. 

• Bolest lze plně utlumit pomocí léků na bolest na předpis. 

• Bolest lze částečně utlumit pomocí léků na bolest na předpis. 

• Bolest nelze dostatečně utlumit ani s léky na bolest na předpis. 

Způsob podání 

léků 

• Budete brát léky jednou denně před nebo po jídle. 

• Budete brát léky 1x denně, nalačno, 2 hodiny před jídlem. 

• Léky budou podávány intravenózně každé 3 týdny. 

Únava 

• 1 ze 100 lidí pociťuje extrémní únavu. 

• 5 ze 100 lidí pociťuje extrémní únavu. 

• 10 ze 100 lidí pociťuje extrémní únavu. 

• 14 ze 100 lidí pociťuje extrémní únavu. 

Nevolnost, 

zvracení nebo 

průjem 

• 1 z 20 lidí zažívá nevolnosti, zvracení nebo průjem. 

• 2 z 20 lidí zažívá nevolnosti, zvracení nebo průjem. 

• 4 z 20 lidí zažívá nevolnosti, zvracení nebo průjem. 

• 6 z 20 lidí zažívá nevolnosti, zvracení nebo průjem. 

Porucha 

paměti a 

koncentrace 

• 1 ze 100 lidí má problémy s pamětí a koncentrací. 

• 5 ze 100 lidí má problémy s pamětí a koncentrací. 

• 10 ze 100 lidí má problémy s pamětí a koncentrací. 
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3.3 Návrh dotazníku 

Atributy a úrovně byly zkombinovány do výběrových sad, pomocí metody náhodného 

výběru v nástroji Conjoint.ly. Při aplikaci metody DCE není v praxi možné prezentovat 

všechny hypotetické kombinace úrovní jednotlivých atributů. Počet výběrových sad byl 

omezen na 10 z důvodu, aby nebyl pacient zahlcen příliš velkým množstvím otázek 

a vzniklo by pak riziko, že se pacient unaví a nebude mít chuť přemýšlet nad svými 

odpověďmi. Při návrhu experimentu byly zvoleny dvojice úrovní atributů, které se nemají 

objevovat společně. Design výběrových sad je vytvářen pomocí softwaru tak, aby bylo 

splněno následující:  

• Mezi různými úrovněmi atributů by měla existovat minimální korelace. 

• Každá úroveň atributu by se měla objevit v rovnoměrném počtu.  

• Dva scénáře úloh, které se objevují společně v sadě voleb, by zřídka měly mít 

stejné úrovně atributů. 

Výběrové sady byly prezentovány jako páry a pacienti byli požádáni, aby se rozhodli, zda 

upřednostňují léčbu uvedenou na základě charakteristik v prvním sloupci nebo léčbu 

uvedenou ve sloupci druhém. Druhou část studie tvořily sociodemografické otázky, 

týkající se věku respondenta, úrovně vzdělání respondenta, aktuální sociální situace atd. 

Rovněž byly do druhé části výzkumu zahrnuty dvě otázky, týkající se aktuálního 

zdravotního stavu respondenta, konkrétně délky uplynulé doby, kdy byl pacientovi 

diagnostikován metastazující karcinom prostaty a dále pak přítomnost dalších 

onemocnění, popřípadě vliv těchto onemocnění na kvalitu života pacienta. Na všechny 

otázky z druhé části dotazníku bylo možné označit možnost: ,,Nechci odpovídat.“  

V průběhu dotazníku bylo možné vracet se k předchozím otázkám a zkontrolovat, 

popřípadě změnit své odpovědi. Všechny odpovědi sbírané v dotazníku byly zcela 

anonymizovány. Ukázka jedné z předkládaných výběrových sad je znázorněna v Obrázek 

7. 
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Obrázek 7 - příklad výběrové sady předkládané respondentům 

3.4 Sběr dat 

Do pilotní studie byli zahrnuti pacienti s diagnostikovaným metastazujícím karcinomem 

prostaty z nejmenované krajské nemocnice, další sběr probíhal za pomoci obvodních 

lékařů a domu s pečovatelskou službou. Kromě výběrových sad týkajících se léčby, byli 

pacienti dotazováni na sociodemografické údaje a několik málo informací týkajících se 

jejich současného zdravotního stavu. Konkrétně byly v dotazníku otázky týkající se věku 

respondenta, úrovně vzdělání, dále pracovní poměr, jak dlouhá je doba od 

diagnostikování karcinomu prostaty a zda se pacient léčí i s jinými onemocněními, 

popřípadě jak hodně ho další onemocnění omezují v jeho životě. Dotazník byl pacientům 

předkládán v podobě aplikace na webu, popřípadě v chytrém telefonu nebo tabletu. Sběr 

dat probíhal od začátku měsíce dubna 2021 do 5. května 2021.  
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3.4.1 Výběr pacientů do studie 
Do studie byli zahrnuti pouze pacienti s diagnostikovaným metastazujícím karcinomem 

prostaty, kteří dosáhli věku 18 let a více. Sběr dat probíhal na území České republiky. 

Vstup do studie byl podmíněn potvrzením informovaného souhlasu ze strany 

respondenta. Před vstupem do studie byli respondenti poučeni o průběhu výzkumu, bylo 

jim vysvětleno, jak bude dotazník probíhat, že budou v první části vybírat jednu 

hypotetickou léčbu ze dvou na základě uvedených charakteristik dané léčby a že v druhé 

části budou dotazováni na sociodemografické otázky a otázky týkající se jejich 

současného zdravotního stavu. Respondenti byli rovněž informováni o tom, že celý 

dotazník je anonymizován a že mohou dotazník kdykoliv ukončit uzavřením webového 

prohlížeče.  

3.5 Design experimentu 

Samotný Discrete Choice Experiment představoval soubor deseti výběrových sad, 

přičemž výběrovou sadu tvořily vždy dva scénáře možností, kde byly vždy na základě 

daných úrovní atributů popsány dva hypotetické postupy léčby a pacient si vybíral jednu 

možnost, kterou by upřednostnil. Celkem bylo vygenerováno 136 různých kombinací 

výběrových sad a každému z respondentů byla náhodným výběrem předložena právě 

jedna z variant. Každý z respondentů byl nucen vybrat jednu ze dvou nabízených 

možností, neměl možnost žádnou otázku přejít bez odpovědi. V průběhu celého 

dotazníkového šetření se mohl respondent vracet k předchozím otázkám a měnit své 

odpovědi.  

Design DCE nelze vytvořit prostým zkombinováním jednotlivých úrovní atributů 

a předložením všech kombinací respondentům, protože výsledný dotazník by obsahoval 

vysoké množství výběrových sad a respondent by nebyl schopen na ně odpovědět. Proto 

je k sestavení studie DCE výhodné zvolit vhodný software, který je schopen vygenerovat 

možné hypotetické scénáře léčby na základě částečného faktoriálního experimentu. Při 

použití částečného faktoriálního experimentu je možné zkoumat vliv několika úrovní 

atributů naráz, aniž bychom museli předložit všechny možné existující kombinace úrovní 

atributů. Pro tento design jsou klíčová určitá pravidla, dle kterých je studie 

nadesignována. Jedním z těchto pravidel je princip ortogonality, který spočívá 

v podmínce, že je návrh designu studie definován tak, že každá hladina atributu se při 

dotazování vyskytne s každou hladinou ostatních atributů právě jednou, čímž snížíme 
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riziko multikolinearity, které by mohlo zabránit přesnému odhadu jednotlivých úrovní 

atributů.  

Dalším důležitým hlediskem je princip vyváženosti, v rámci kterého je schopen systém 

Conjoint.ly a další relevantní softwary, vygenerovat jednotlivé kombinace atributů 

a jejich úrovní ve výběrových sadách tak, aby se každá úroveň atributu v celkovém 

návrhu designu předkládaného respondentům zobrazovala stejně často [24; 27]. 

3.6 Statistické zpracování 

Pro vyhodnocení dotazníků byl použit software Conjoint.ly, který je schopen statisticky 

zpracovat sesbíraná data.  Výsledky preferencí byly zpracovány pro všechny účastníky 

souhrnně. Výsledky nebyly specifikovány pro každou skupinu zvlášť na základě, jaký je 

věk pacienta, jak je to dlouho od diagnostikování metastazujícího karcinomu prostaty 

a zda se pacient léčí nebo neléčí s dalšími onemocněními z důvodu omezené velikosti 

vzorku.  

Pro statistické zpracování byl použit podmíněný logitový model, který spojuje 

pravděpodobnost volby mezi dvěma nebo více alternativami s charakteristikami úrovní 

atributů definujících tyto alternativy. V DCE jsou prvky popisující alternativy úrovně 

atributů používané k definování každého profilu v úloze výběru. Tento model 

předpokládá, že každý jednotlivec, když bude čelit volbě mezi dvěma nebo více 

alternativami, zvolí alternativu, která maximalizuje jeho užitečnost. Funkce užitku je 

specifikována jako nepřímá užitková funkce definovaná úrovněmi atributů 

v alternativním plus náhodném chybovém termínu odrážejícím neschopnost výzkumníka 

bezchybně měřit užitek:  

Ui =V(β,Xi )+εi,  

 

kde V je funkce definovaná úrovněmi atributů pro alternativní i, εi je náhodná chyba, xi je 

vektor úrovní atributů definujících alternativu i a β je vektor odhadovaných koeficientů. 

Každý odhadovaný koeficient představuje váhu preferencí a představuje relativní 

příspěvek úrovně atributu k nástroji, který respondenti přiřadí k alternativě. 

V podmíněném logitovém modelu se předpokládá, že εi sleduje nezávisle a identicky 

distribuované rozdělení extrémní hodnoty typu 1. Předpoklad rozdělení extrémní hodnoty 

εi vede k logitovému modelu:  
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Pr(choice=i)=	eV(β, xi)/ 	∑jeV, β, xj  

 

kde V(β, xi) je pozorovaná část funkce pro alternativní i a i je jedna alternativa mezi 

množinou j alternativ. Jednoduše řečeno, pravděpodobnost výběru alternativy i je funkcí 

jak úrovní atributů alternativy i, tak úrovní atributů všech ostatních profilů 

prezentovaných v úloze výběru [26; 27]. 
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4 Výsledky 

V této kapitole jsou popsány a shrnuty výsledky výzkumného šetření aplikovaného na 

pacientech s metastazujícím karcinomem prostaty. Statistické zpracování výsledků 

probíhalo v programu Conjoint.ly. 

Průzkum dokončilo celkem 28 účastníků, přičemž nejvíce z nich – 46 % bylo ve věku 61-

70 let. Konkrétní podoba dotazníku je uvedena v přílohách. Dotazník byl distribuován 

během měsíce dubna 2021, sběr dat byl ukončen na začátku května 2021. Dotazník ve 

webové formě otevřelo 64 respondentů, z toho 2 respondenti nepotvrdili informovaný 

souhlas, čímž byla studie uzavřena a 34 respondentů dotazník nedokončilo.  Návratnost 

byla 43,8 %.   

Dotazník byl rozdělen na dvě části. První část tvořily otázky týkající se preferencí 

pacienta, tedy volby mezi dvěma hypotetickými scénáři na základě úrovní atributů léčby 

metastazujícího karcinomu prostaty. Počet výběrových sad byl omezen na maximum 10 

sad na jeden dotazník z důvodu, že respondent by se při vyšším počtu otázek unavil 

a nebyl by schopen dalších odpovědí, popřípadě by nad svými odpověďmi neměl chuť 

důkladně přemýšlet. Druhou část dotazníku tvořily otázky týkající se 

sociodemografických informací o respondentovi a dále otázka ohledně uplynulé doby od 

diagnostikování metastazujícího karcinomu prostaty a otázka týkající se přítomnosti 

dalších onemocnění, popřípadě výše omezení kvality života vlivem těchto onemocnění.  

V první části dotazníku byl nucen respondent zvolit jednu ze dvou nabízených možností, 

nebyla zde možnost: ,,Nechci ani jedno z nabízených“ z důvodu, že karcinom neustále 

progreduje a stav pacienta se nedá dlouhodobě udržet ve stejném stádiu. V druhé části 

dotazníku, kde jsem se dotazovala na sociodemografické záležitosti a informace ohledně 

zdravotního stavu bylo možné zvolit odpověď: ,,Nechci odpovídat.“ 

4.1 Výsledky první části dotazníku 

Dle výsledků z první části dotazníkového šetření bylo patrné, že preference pacientů pro 

každý z atributů byly statisticky rozdílné, což můžeme vidět v Graf 1, který ukazuje 

relativní skóre důležitosti atributu (RAI) jednotlivých atributů. 
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Graf 1 – Relativní skóre důležitosti jednotlivých atributů 

Dle zvolených atributů byla pro pacienty nejvýznamnějším atributem bolest kostí, u které 

je relativní skóre důležitosti atributu 41 %. Dále je to pak způsob podání léčiva 

s relativním skóre důležitosti atributu 19 %, následuje přínos a účinnost léčby s RAI 

16 %, poté vznik nevolnosti, zvracení nebo průjmu s RAI 11 %, dále riziko vzniku únavy 

s RAI 8 % a na posledním místě je atribut porucha paměti a koncentrace s RAI 5 %.  

Jak lze vidět v Tabulka 3, 90% intervaly spolehlivosti se nepřekrývají, tudíž může být 

v populaci významný statistický rozdíl. 
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Tabulka 3 – Důležitost atributů 

Atribut 

Relativní 
skóre 

důležitosti 
atributu 

Dolní 
hranice 90% 

intervalu 
spolehlivosti 

Horní 
hranice 90% 

intervalu 
spolehlivosti 

Přínos a účinnost léčby 15,6 14,6 16,2 

Bolest kostí 41,1 38,4 43,1 

Způsob podání léčiva 19,1 17,9 20,1 

Únava 8,1 7,5 9,1 

Nevolnost,  zvracení nebo průjem 11,5 10,1 12,7 

Porucha paměti a koncentrace 4,7 4,1 5,9 

 

Výsledky studie nelze ovšem hodnotit pouze dle hladiny důležitosti jednotlivých atributů, 

je důležité zaměřit se na jednotlivé úrovně atributů, dle kterých pacienti volili. 

U zhodnocení vah jednotlivých úrovní atributů musíme rozlišovat mezi odhadem 

preferencí nad nulou, který je vyjádřen kladným číslem a naznačuje, že účastníci preferují 

úroveň atributu nad referenční úrovní pro tento atribut. Naopak preferenční odhad pod 

nulou, vyjádřený záporným číslem, říká, že respondenti preferují referenční úroveň pod 

referenční úrovní tohoto atributu, zjednodušeně řečeno – chtějí se této úrovní atributu 

vyhnout. Výsledky relativních hodnot u jednotlivých úrovní atributů můžeme vidět 

v Graf 2. 
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Graf 2 – relativní hodnoty jednotlivých úrovní atributů 

Z výsledků je patrné, že nejvíce se pacienti chtěli vyhnout bolesti, kterou není možné 

utlumit ani s léky na bolest na předpis. Tato úroveň atributu má dle výsledků studie 
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běžně dostupných analgetik, nebo zda bude bolest kostí plně utlumitelná pomocí léků na 

bolest na předpis byl statisticky nevýznamný rozdíl. Z toho vyplývá, že pro pacienty je 

nejdůležitější, aby, pokud bolest kostí vznikne, bylo možné ji během léčby plně utlumit 

a nezáleží jim na tom, zda budou bolest tlumit volně prodejnými analgetiky, nebo zda 

budou k utlumení bolesti používat léky na bolest na předpis.  

Další významnou úrovní atributu, které se pacienti s metastazujícím karcinomem chtěli 

při léčbě vyhnout je intravenózní podání léčiva, kde je relativní úroveň preference -10 %. 

Oproti tomu u perorálního podání léku bez časového a výživového omezení byla relativní 

úroveň preference 8 %, z čehož vyplývá, že se pacienti chtějí vyhnout intravenóznímu 

podání léčiva, což je spojeno i s návštěvou nemocničního zařízení, oproti tomu 

u perorálního podání léčiva byly preference vysoké. Pokud porovnáme podání léčiva bez 

časového a výživového omezení s podáním léků perorálně nalačno, 2 hodiny před jídlem,  

i zde se preference liší a je mezi nimi značný statistický rozdíl. U možnosti podání léku 

1x denně bez omezení byla, jak jsem již zmiňovala, úroveň preference 8 %, u způsobu  

podání léku nalačno, 2 hodiny před jídlem byla úroveň preference již pouze 2 %.  

U atributu týkajícího se přínosu a účinnosti léčby, tedy odložení léčby pomocí 

chemoterapie byly rovněž velké rozdíly v preferencích. Obecně se pacienti chtěli vyhnout 

kratší době účinnosti léčby, tedy možnosti, že by chemoterapii museli podstoupit o měsíce 

dříve. U úrovně, kdy by léčba byla účinná pouze po dobu 36 měsíců byla úroveň 

preference -8 %, naopak v případě, že by chemoterapie byla nutná až po 42 měsících byla 

úroveň preference 7 %. Mezi účinností léčby po dobu 42 měsíců a dobou 39 měsíců je 

rovněž velký rozdíl. U účinnosti léčby po dobu 39 měsíců byla totiž úroveň preference 

pouze 1 %. 

Respondenti hodnotili negativně také vyšší pravděpodobnost výskytu nevolností, 

zvracení nebo průjmu. Významný statistický rozdíl můžeme sledovat mezi úrovní 

pravděpodobnosti vzniku nevolnosti zvracení nebo průjmu, kdy při pravděpodobnosti 

20 % vzniku těchto komplikací je úroveň preference blízká 0 %, zatímco u 33% 

pravděpodobnosti vzniku těchto komplikací je úroveň preference -7 %.  

Pacienti se rovněž chtěli vyhnout vyššímu riziku vzniku extrémní únavy. Statisticky 

nejméně významné byly úrovně atributu zahrnujícího poruchy paměti a koncentrace.  

Všechny úrovně atributů i s výslednými hodnotami stupně preference jsou uvedeny 

v Tabulka 4. 
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Tabulka 4 – Relativní důležitost jednotlivých atributů 

 

 

 

Atribut Úroveň atributu 

Relativní 
skóre 

důležitosti 
úrovně 
atributu 

vyjádřené 
v % 

Dolní hranice 
90% intervalu 
spolehlivosti 

Horní hranice 
90% intervalu 
spolehlivosti 

Přínos a účinnost 
léčby 

Léčba bude účinná po dobu 
36 měsíců, po této době 

bude nutná chemoterapie 
-8,5 -8,9 -8,0 

Přínos a účinnost 
léčby 

Léčba bude účinná po dobu 
39 měsíců, po této době 

bude nutná chemoterapie 
1,4 0,6 2,2 

Přínos a účinnost 
léčby 

Léčba bude účinná po dobu 
42 měsíců, po této době 

bude nutná chemoterapie 
7,1 6,3 7,6 

Bolest kostí 
Bolest bude plně 

utlumitelná pomocí volně 
dostupných léků na bolest 

13,1 12,6 13,4 

Bolest kostí 
Bolest lze plně utlumit 

pomocí léků na bolest na 
předpis 

13,9 12,8 14,8 

Bolest kostí 
Bolest lze částečně utlumit 
pomocí léků na bolest na 

předpis 
0,1 -0,9 1,2 

Bolest kostí 
Bolest nelze dostatečně 

utlumit ani s léky na bolest 
na předpis 

-27,1 -28,5 -25,3 

Způsob podání 
léčiva 

Léky budete brát jednou 
denně, je jedno jestli před 

nebo po jídle 
8,8 8,4 9,0 

Způsob podání 
léčiva 

Léky budete muset brát 
jednou denně, nalačno, 2 

hodiny před jídlem 
1,6 0,6 2,5 

Způsob podání 
léčiva 

Léky budou podávány 
intravenózně každé 3 týdny -10,3 -11,2 -9,3 

Únava 1 ze 100 lidí pociťuje 
extrémní únavu 3,8 3,6 4,0 

Únava 5 ze 100 lidí pociťuje 
extrémní únavu 3,7 2,9 4,4 
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Únava 
10 ze 100 lidí pociťuje 

extrémní únavu 
-3,2 -3,8 -2,6 

Únava 
14 ze 100 lidí pociťuje 

extrémní únavu 
-4,3 -4,8 -3,7 

Nevolnost,  

zvracení nebo 

průjem 

1 z 20 lidí zažívá 

nevolnosti, zvracení nebo 

průjmy 

5,0 4,4 5,3 

Nevolnost,  

zvracení nebo 

průjem 

2 z 20 lidí zažívají 

nevolnosti, zvracení nebo 

průjmy 

1,5 0,4 2,4 

Nevolnost,  

zvracení nebo 

průjem 

4 z 20 lidí zažívají 

nevolnosti, zvracení nebo 

průjmy 

0,1 -0,6 0,8 

Nevolnost,  

zvracení nebo 

průjem 

6 z 20 lidí zažívá 

nevolnosti, zvracení nebo 

průjmy 

-6,5 -7,6 -5,3 

Porucha paměti 

a koncentrace 

1 ze 100 lidí má problémy  

s pamětí a koncentrací 
3,0 2,4 3,5 

Porucha paměti 

a koncentrace 

5 ze 100 lidí má problémy  

s pamětí a koncentrací 
-1,7 -2,5 -0,8 

Porucha paměti 

a koncentrace 

10 ze 100 lidí má problémy 

s pamětí a koncentrací 
-1,3 -2,4 -0,1 
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4.2 Výsledky sociodemografické části dotazníku 

V druhé části dotazníku byli respondenti dotazováni na sociodemografické otázky a na 

otázky týkající se jejich aktuálního zdravotního stavu. 

Data z nasbíraných odpovědí z druhé části dotazníku neovlivňují v rámci této studie 

důležitost jednotlivých atributů a jejich úrovní, a to z důvodu malého počtu respondentů. 

V případě realizování větší studie je možné preference pacientů dle atributů a jejich 

úrovní rozdělit ještě dle věku pacienta, stádia onemocnění, popřípadě přítomnosti dalších 

závažnějších onemocnění.  

Z výsledků druhé části dotazníkového šetření vyplývá, že velké množství pacientů je 

ochotné poskytnout informace o svých sociodemografických údajích, o něco méně 

pacientů je pak ochotno odpovědět i na informace týkající se jejich aktuálního 

zdravotního stavu.  

První otázka, týkající se věku pacienta byla zařazena z důvodu zjištění zastoupení 

věkových kategorií respondentů. Nejvíce zastoupenou skupinou byli pacienti ve věku 61-

70 let, žádnému pacientovi nebylo dle výsledků šetření méně než 51 let. Jednomu 

z respondentů bylo, dle výsledků, 81 let nebo více. 

 
 

 
Graf 3 – Věkové zastoupení respondentů 
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Druhá otázka se týkala stupně nejvýše dosaženého vzdělání. Největší četnost byla 

u možnosti středoškolského vzdělání, kterou uvedlo 75 % ze všech dotázaných, tedy 21 

respondentů. Žádný z respondentů neoznačil, že nechce na otázku odpovídat. 

 

 
Graf 4 – Stupeň nejvýše dosaženého vzdělání 

 
Třetí otázka v druhé části dotazníku se týkala aktuálního rodinného stavu pacienta. 

Nejvíce pacientů – 64 % uvedlo, že jsou ženatí, jeden respondent nechtěl na tuto otázku 

odpovídat. 

 

 
Graf 5 – Aktuální rodinný stav pacientů 
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Čtvrtá otázka se zabývala počtem dětí respondenta. Nejvíce zastoupenou odpovědí byla 

možnost 2 děti, 1 respondent na tuto otázku nechtěl odpovídat.  

 

 
Graf 6 – Počet dětí respondentů 

 
 
V páté otázce jsem se zabývala aktuální sociální situací respondentů. 20 respondentů 

odpovědělo, že jsou již v důchodu, 1 respondent nechtěl na tuto otázku odpovídat.  

 

 
Graf 7 – Aktuální sociální situace respondentů 
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V šesté otázce jsem se zabývala tím, jak je to dlouho od diagnostikování metastazujícího 

karcinomu prostaty u tázaných respondentů. Zde byla nejvyšší četnost u možnosti 1-2 

roky a 3-5 let, 4 pacienti nechtěli na tuto otázku odpovídat. 

 

 
Graf 8 – Doba od diagnostikování metastazujícího karcinomu prostaty 

 
V sedmé a zároveň poslední otázce mě zajímalo, zda se respondent léčí i s dalšími 

onemocněními, popřípadě zda ho tato onemocnění omezují v běžném životě. Nejvíce, 

tedy 46 % respondentů, odpovědělo, že se léčí i s dalšími nemocemi, ale že tato 

onemocnění výrazně nesnižují jejich kvalitu života. 18 % dotázaných ovšem na tuto 

otázku odpovídat nechtělo. To je nejvíce ze všech otázek a vyplývá z toho fakt, že nemalé 

množství respondentů nechce udávat informace o svém zdravotním stavu. 
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Graf 9 – Přítomnost dalších onemocnění 

 

4.3 Shrnutí zjištěných výsledků 

Z nasbíraných dat vyplývá, že nejdůležitějším atributem léčby je bolest kostí, která má 

jednoznačně nejvyšší RAI v porovnání s ostatními atributy léčby metastazujícího 

karcinomu prostaty. Následuje ho atribut způsob podání léčiva, dále pak přínos a účinnost 

léčby, riziko vzniku nevolnosti, zvracení nebo průjmu, dále riziko vzniku únavy a na 

posledním místě se nachází atribut rizika vzniku poruchy paměti a koncentrace s nejnižší 
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pacienti chtěli vyhnout bolesti, která není dostatečně utlumitelná ani s léky na bolest na 
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chemoterapie o 36 měsíců.  

Naopak velmi příznivou úrovní atributu léčby je pro pacienty, dle výsledků studie, 
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Přítomnost dalších onemocnění
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Z výsledků rovněž vyplývá, že pacienty výrazně neovlivňovala v rozhodování úroveň 

atributu, která udávala, že bolest kostí bude částečně utlumitelná pomocí léků na bolest 

na předpis, protože její hodnota RAI je 0 % a bylo by na místě zvážit, zda tuto úroveň 

zahrnovat i do dalších, objemnějších studií.  

Další úrovní atributu, která výrazně nezasahovala, dle výsledků studie, do rozhodování 

pacientů, je 20% pravděpodobnost vzniku nevolnosti, zvracení nebo průjmu a je zde opět 

na místě zamyšlení se nad tím, zda tuto úroveň v dotazníku ponechat nebo zda zredukovat 

úrovně atributu s rizikem vzniku nevolnosti, zvracení nebo průjmu na 3 úrovně a 20% 

pravděpodobnost výskytu těchto komplikací vynechat. 

Z výsledků této studie můžeme rovněž definovat, která hypotetická léčba by měla pro 

pacienty největší význam. Z dostupných sesbíraných dat vyplývá, že ideální variantou 

léčby je postup, kdy bude léčba účinná po dobu 39 měsíců, než bude nutná chemoterapie, 

bolest kostí lze v případě tohoto postupu léčby plně utlumit pomocí léků na bolest na 

předpis, léky budou podávány jednou denně, perorálně a nezáleží na tom, zda budou léky 

podávány před nebo po jídle, riziko vzniku extrémní únavy je 5 %, riziko vzniku 

nevolností, zvracení nebo průjmu je 10 % a riziko vzniku problémů s pamětí a koncentrací 

je 1 %. Stejnou hodnotu má rovněž postup, kdy by léčba byla účinná po dobu 42 měsíců, 

než bude nutná chemoterapie, bolest kostí lze rovněž plně utlumit pomocí léků na bolest 

na předpis, léky budou podávány perorálně, jednou denně, nalačno, 2 hodiny před jídlem, 

riziko vzniku extrémní únavy je rovněž 5 %, riziko vzniku nevolností, zvracení nebo 

průjmu je taktéž 10 % a riziko vzniku problémů s pamětí a koncentrací je 1 %, stejně jako 

v prvním případě.  

Pokud tyto dva postupy léčby porovnáme, vidíme rozdíl v době účinnosti léčby a způsobu 

podání léčiva. Z toho vyplývá, že část pacientů dá přednost kratší době účinnosti léčby 

a bude brát léky bez omezení ve stravování a část respondentů by raději zvolila delší dobu 

účinnosti léčby, i přes to, že léky budou muset brát nalačno, 2 hodiny před jídlem. 

Z výzkumu rovněž vyplývá, že pacienti nepociťují výrazný rozdíl mezi utlumením bolesti 

pomocí volně prodejných léků na bolest a tlumením bolesti pomocí léků na bolest na 

předpis. 

Data z druhé části dotazníku byla vyhodnocena na základě četností jednotlivých 

odpovědí. Ze sociodemografické části dotazníkového šetření vyplývá, že nejpočetnější 

skupinou jsou pacienti ve věku 61-70 let, kteří mají diagnostikovaný karcinom prostaty 

nejčastěji 1-2 roky nebo 3-5 let a v nejčastěji uvedených případech se léčí i s dalšími 

onemocněními, které ovšem, dle výsledků, výrazně nesnižují jejich kvalitu života.  
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Data z druhé části dotazníku nebyla v rámci této studie využívána k definování důležitosti 

atributů a jejich úrovní dle rozdělení podle věku pacientů a stádia onemocnění, popřípadě 

přítomnosti dalších závažných onemocnění, a to z důvodu malého vzorku pacientů. 

Z dostupných dat je ovšem patrné, že převažující část pacientů je svolná sdělit jak své 

sociodemografické informace, tak i informace o svém aktuálním zdravotním stavu, což 

je výhodou při realizování objemnější studie, zkoumající tuto problematiku. 
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5 Diskuze 

Cílem diplomové práce bylo sestavit pilotní analýzu zabývající se zjišťováním 

pacientských preferencí s využitím metody Discrete Choice Experiment u pacientů 

s metastazujícím karcinomem prostaty.  

Karcinom prostaty je ve světě, co se četnosti týče, druhým nejčastějším onemocněním 

v onkologii. V České republice se četnost významně neliší od četnosti ve světě. Výskyt 

tohoto onemocnění je každým rokem, dle informací statistického úřadu, vyšší, mortalita 

ale klesá [3]. Vyšší incidence tohoto onemocnění je dána zvyšujícím se věkem dožití 

pacientů a cíleným screeningem tohoto onemocnění během preventivních kontrol 

u praktického lékaře. Klinický obraz onemocnění je dán rozsahem onemocnění. V časné 

fázi bývá onemocnění bez příznaků, v pokročilém stádiu může karcinom utlačovat krček 

močového měchýře a močovou trubici, což se projevuje nykturií, urgentním močením, 

protrahovaným a přerušovaným močením nebo pocitem neúplného vyprázdnění 

močového měchýře. V případě metastazujícího karcinomu se nejčastěji projevuje toto 

onemocnění bolestí kostí, a to zejména v oblasti páteře, pánve, stehenních kostí nebo 

žeber. Rovněž se mohou objevovat patologické fraktury kostí nebo bezpříčinné hubnutí 

[6].  

Léčba karcinomu prostaty se odvíjí od stádia onemocnění. V počátečním stádiu je často 

zvoleno aktivní sledování, následovat může chirurgické odstranění nálezu nebo léčba 

pomocí radioterapie. V těchto případech dojde u velkého procenta případů k vyléčení, 

vedlejšími účinky léčby mohou být mimo jiné erektilní dysfunkce nebo problémy 

s únikem moči. U pacientů, u kterých je diagnostikován metastazující karcinom prostaty, 

volíme mezi postupy léčby, které oddálí léčbu pomocí chemoterapie. V současnosti jsou 

pacienti s metastázami léčeni pomocí tzv. androgenní deprivační terapie, kde se 

intravenózně podává látka docetaxel. Nevýhodou léčby je to, že po určité době vzniká na 

tuto látku rezistence a stádium nemoci přechází ze stadia onemocnění reagujícího na 

hormonální terapii do tzv. kastračně rezistentního stádia, kdy se rozvíjejí kostní 

metastázy.  Možnosti léčby se v posledních letech rozšířily o terapii zaměřenou na léčbu 

využívající snížení hladiny androgenů. Při tomto postupu léčby se využívá látka 

abirateron acetát nebo enzultamid. Jednou z výhod použití těchto léčiv je, že jsou 

podávány perorálně [9; 28].  

Zahrnutí pacientských preferencí do postupů léčby představuje rozšíření etického 

přístupu k pacientovi. Metody pro zjišťování pacientských preferencí jsou založeny na 
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víře nebo naději pacienta, že s tímto postupem léčby jsou spojeny příznivější výsledky. 

Pro zjišťování pacientských preferencí existuje celá řada metod. Jednou z nich je metoda 

Discrete Choice Experiment, která slouží k pochopení pacientských preferencí 

a implementaci těchto preferencí do postupů léčby. Tato metoda neposkytuje pouze 

informace o tom, který z postupů léčby by si pacient zvolil, ale poskytuje informaci o síle 

preference a o kompromisech, které je ochoten pacient udělat.  

K vytvoření studie bylo zapotřebí nejprve definovat nejdůležitější atributy léčby a jejich 

úrovně, což se odvíjelo od literární rešerše a konzultace s odborníky, dále pak samotné 

sestavení experimentu, které probíhalo v programu Conjoint.ly, přičemž nastavení studie 

se rovněž odráželo od předešlých výzkumů. Následovala distribuce dotazníku mezi 

pacienty s diagnostikovaným metastazujícím karcinomem prostaty, kdy sběr probíhal za 

pomoci nejmenované krajské nemocnice, dále s pomocí nejmenovaného domu 

s pečovatelskou službou a také za pomoci obvodních lékařů. Sesbíraná data byla 

statisticky zpracována rovněž v programu Conjoint.ly.  

Výsledný počet nasbíraných dokončených dotazníků byl 28, před vstupem do studie 

musel každý respondent potvrdit informovaný souhlas. První část dotazníku tvořil 

samotný Discrete Choice Experiment, tedy výběrové sady, kdy na základě kombinací 

úrovní atributů neboli charakteristik léčby vybírali pacienti v rámci jedné sady ze dvou 

možností, tedy dvou hypotetických scénářů léčby, kterou možnost by preferovali. Druhou 

část dotazníku tvořily sociodemografické otázky a otázky týkající se aktuálního 

zdravotního stavu pacienta. V průběhu dotazníku bylo možné vracet se k předešlým 

otázkám a kontrolovat své odpovědi.  

Dotazník byl distribuován pouze elektronicky a je dost možné, že při sestavení větší 

studie s vyšším počtem respondentů bude sběr dat obtížnější, z důvodu vyššího věku 

respondentů a s přihlédnutím k faktu, že ne každý starší muž je schopen a ochoten vyplnit 

online dotazník. Byla by tu možnost použít i papírovou formu dotazníku, která by byla 

pro mnohé pacienty možná uživatelsky přívětivější a bylo by možné nasbírat tak snáz 

větší počet odpovědí. Je nutné najít spolupracující pracoviště, kde bude personál ochotný 

pacientům o studii přinejmenším ústně říct a předat jim mailem, případně jinou cestou 

elektronický odkaz na studii, popřípadě předat vytisknuté informace s QR kódem studie. 

Pokud se zaměříme na sběr dat v předcházejících studiích, zjistíme, že občas byly pro 

sběr dat využívány služby agentury, která dodá vhodné respondenty [16; 20]. V rámci 

mojí studie se podařilo nalézt ochotné zdravotníky, kteří byli vstřícní a s výzkumem 

pomohli i v nelehké době pandemie koronaviru. Někteří nejen předávali informace 
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s odkazem na studii, ale dokonce nechávali pacienty vyplňovat dotazník přímo v daném 

pracovišti a byli ochotní pacientovi s vyplněním dotazníku pomoci, pokud o to požádal.  

Ze zpětné vazby od takových spolupracujících zdravotníků vyplývá, že ne všichni 

pacienti pochopili smysl klíčové části dotazníku, tedy rozhodování se u výběrových sad, 

a tak by nejspíše nebylo na škodu při realizování objemnější studie před samotným 

vstupem do dotazníku přidat obrázek, který lépe vysvětlí volbu mezi dvěma 

alternativami. Někteří pacienti měli pocit, že se otázky opakují stále dokola a z tohoto 

důvodu ukončili studii bez dokončení, takže možná není od věci i toto zahrnout do 

informací před spuštěním dotazníku a pacienty lépe informovat. 

Dle dalších informací od zdravotníků je patrné, že dotazník může být pro pacienty 

náročný nejen časově, ale také z hlediska únavy, takže omezení počtu výběrových sad je 

na místě a realizování dotazníku s více než 15 výběrovými sadami není vhodné, i přes to, 

že v předešlých studiích odpovídali respondenti nejčastěji na 18 výběrových sad [16; 19].  

Dle studie z roku 2013 je vhodné zahrnout do takové studie nejen pacienty, trpící tímto 

onemocněním, ale je vhodné zahrnout i odborníky z řad urologů a onkologů, protože 

výsledky ukazují, že lékař může odhadovat pacientovy preference zcela odlišně než sám 

pacient [19].  

Při sestavování studie je nutné zaměřit se cíleně pouze na jednu skupinu pacientů 

s konkrétním onemocněním. Není možné sestavit univerzální dotazník pro pacienty 

s lokalizovaným i metastazujícím karcinomem prostaty. To vyplývá z faktu, že pacienty 

s lokalizovaným karcinomem prostaty je možné plně vyléčit, zatímco u pacientů 

s metastazujícím karcinomem prostaty se zabýváme možnostmi léčby, pomocí kterých 

oddálíme chemoterapie. Vedlejší účinky léčby u pacientů s lokalizovaným karcinomem 

prostaty jsou tedy rovněž zcela odlišné od problémů a komplikací, které mohou nastat při 

léčbě pacienta s metastazujícím karcinomem prostaty.  

Výsledky studie jsou do velké míry ovlivněny nastavením atributů a jejich úrovní, proto 

je důležité zaměřit se na tuto problematiku a zkonzultovat ji s odborníky z oboru a rovněž 

i s pacienty, kteří se s takovým onemocněním léčí.   

Pokud bychom chtěli být v následujících studiích přesnější, můžeme ještě rozlišit 

pacienty s metastazujícím karcinomem prostaty dle stadia onemocnění na pacienty 

s metastazujícím karcinomem prostaty reagujícím na hormony a na pacienty 

s metastazujícím karcinomem prostaty kastračně rezistentním. Tomu bychom pak museli 

přizpůsobit rovněž atributy a jejich úrovně.   
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Výsledky studie ukázaly, že nejdůležitějším atributem v léčbě metastazujícího karcinomu 

prostaty je pro pacienty bolest kostí. Tento atribut ovlivňoval v největší míře rozhodování 

pacientů mezi hypotetickými scénáři léčby. Na stejný výsledek výzkumu poukazuje 

i studie z roku 2017, která realizovala DCE u pacientů s kastračně rezistentním 

karcinomem prostaty a kde je z výsledků studie rovněž patrné, že nejvíce se dotazovaní 

pacienti chtěli vyhnout bolesti kostí, kterou není možné utlumit ani s léky na bolest na 

předpis [20].  Dalším shodným výsledkem studie byla vysoká míra preference atributu, 

který představoval prodloužení způsobu léčby, který oddálí nutnost chemoterapie. Moje 

studie se se studií z roku 2017 rozchází pouze u preference atributu zahrnujícího způsob 

podání léčiva. Obě studie vykazují výsledek, že pacienti preferují perorální způsob podání 

léčiva nad intravenózním způsobem, ovšem preference daného atributu neměla, dle 

výsledků studie z roku 2017, tak vysoké preferenční skóre, jaké ukazují moje výsledky. 

Z toho vyplývá, že pro pacienty s metastazujícím kastračně rezistentním karcinomem 

prostaty není intravenózní podání léčiva tak silně negativně preferovaným atributem, jako 

tomu bylo v případě mojí studie. Ve studii z roku 2017 kladli také respondenti vyšší 

preference nižšímu riziku vzniku problémů s pamětí a koncentrací, než tomu bylo v rámci 

mojí studie [20].  

Do studie, publikované v roce 2019, byli zahrnuti respondenti, kteří měli diagnostikovaný 

metastazující karcinom prostaty reagující na hormonální terapii. Tato studie byla, stejně 

jako studie z roku 2017 realizována ve Francii, Španělsku a Velké Británii. Z této studie 

vyplývá, že nejdůležitějším atributem léčby je pro pacienty účinnost léčby a dále pak 

kontrola nad vzniklou bolestí kostí [16]. Za nejméně důležitý atribut je dle výsledků 

studie považováno riziko vzniku únavy. V tomto případě se opět mírně rozchází výsledky 

mojí studie se studií z roku 2019 a to konkrétně v případě atributu s nejvyšším skóre 

důležitosti. Výsledky mojí studie ukazují, že nejdůležitějším atributem je pro pacienty 

s metastazujícím karcinomem prostaty bolest kostí, zatímco v zahraniční studii je to 

účinnost léčby, nejméně důležitým atributem je dle výsledků mojí studie porucha paměti 

a koncentrace, zatímco v případě zahraniční studie je nejméně důležitým atributem riziko 

vzniku únavy [20]. 

I přes uvedené rozdíly nelze tvrdit, že by moje studie ukazovala na výrazně odlišné 

výsledky atributů léčby, oproti zahraničním studiím, které se rovněž zabývaly aplikací 

metody DCE u pacientů s metastazujícím karcinomem prostaty. Výsledky studie není 

možné porovnávat s výsledky studií z roku 2008 a 2013, protože tyto studie nezahrnovaly 
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pouze pacienty s metastazujícím karcinomem prostaty, z čehož plyne, že i atributy léčby 

a jejich úrovně byly odlišné v porovnání s mojí studií [18; 19]. 

Výsledky studie jsou vždy silně ovlivněny atributy léčby a jejich úrovněmi, které 

výzkumníci zvolí.  

Z výsledků mojí studie lze soudit, že nastavení atributů a jejich úrovní je aplikovatelné 

na českou populaci mužů s metastazujícím karcinomem prostaty, ovšem v případě 

realizování dalších studií je nutné zaměřit se na aktuální vývoj a trendy v postupech léčby, 

protože tyto postupy a užité léčivé látky se mohou měnit a vyvíjet a je nutné předkládat 

pacientům pouze aktuální a relevantní postupy léčby.  

5.1 Doporučení pro další studie 

Studie se zaměřením na výzkum a měření pacientských preferencí jsou vhodnou 

možností, jak zvýšit etický přístup k pacientovi a podřídit způsob léčby preferencím 

pacienta. 

Před návrhem a realizací výzkumné studie je důležité zvolit vhodnou skupinu pacientů, 

na které se bude studie zaměřovat. V případě studie zaměřené na pacienty 

s diagnostikovaným metastazujícím karcinomem prostaty může být obtížnější sběr dat 

v elektronické podobě, a to z důvodu, že se nejčastěji jedná o starší pacienty, kteří nemusí 

vždy disponovat počítačem, popřípadě chytrým telefonem nebo tabletem. Pokud bychom 

ke sběru dat využili papírovou formu dotazníku, existuje zde vyšší riziko chybovosti, 

protože data sesbíraná v papírové podobě musíme převést na elektronickou podobu 

a následně je vyhodnotit.  

V případě realizace studie zaměřené na pacienty s karcinomem prostaty je nutné najít 

odborné pracoviště, které se léčbou pacientů s tímto onemocněním zabývá a kde bude 

možné realizovat daný výzkum. Předpokládá se, že bude požadován vyšší počet pacientů 

a je nutné spolupracovat s více než jedním odborným pracovištěm. 

Při samotném designu studie je důležité zvolit vhodné atributy a jejich úrovně. V případě, 

že zvolíme nevhodné atributy, budou výsledky studie zkreslené a v praxi nepoužitelné. 

Nedoporučuje se vkládat do studie extrémy úrovní atributů. 

Pro design studie je nutné použít relevantní software, který je schopen vygenerovat 

vhodný počet výběrových sad. Při vyhodnocení experimentu je důležité řídit se nejen 

nejvyšším relativním skóre jednotlivých atributů, ale především relativním skóre úrovní 

těchto atributů. 
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Z výsledků této práce plyne, že nejpodstatnější úrovní atributů je bolest kostí, kterou nelze 

utlumit ani pomocí léků na bolest na předpis. Této úrovní atributu se chtěli v převažující 

většině pacienti vyhnout. Naopak úroveň atributu, kde je bolest kostí plně utlumitelná, ať 

už s léky na bolest na předpis nebo pomocí volně prodejných analgetik, je pro 

respondenty velmi důležitým hlediskem, podle kterého by si léčbu vybrali.  

Nejméně důležitý atribut představuje porucha paměti a koncentrace. Tento atribut nebyl 

pro pacienty výrazně směrodatný a neovlivňoval ve větší míře jejich rozhodování. 

V případě realizace další studie je možné zvážit jeho nezahrnutí. Stejně tak je možné 

zvážit nezahrnutí úrovně atributu s 20% pravděpodobností vzniku nevolnosti, zvracení 

nebo průjmu, kdy tato úroveň atributu rovněž výrazně neovlivňovala rozhodování 

pacientů mezi nabídnutými postupy léčby. Stejně je tomu u možnosti úrovně atributu 

představujícího částečné utlumení bolesti kostí pomocí léků na bolest na předpis. Tato 

úroveň měla rovněž hodnotu RAI 0 % a je možné zvážit její nezahrnutí do dalších studií. 

Není vhodné předkládat pacientům velké množství výběrových sad, toto tvrzení potvrzují 

jak předešlé studie, tak i můj experiment, na základě zpětné vazby od zdravotníků. 

Optimum výběrových sad doporučuji na základě těchto zjištění od 10 do 16 sad na jeden 

dotazník. 

Při vyhodnocování výsledků je důležité zahrnout rovněž sociodemografické údaje 

o pacientovi a celkový zdravotní stav pacienta.  

 
  



 

 
 

59 

6 Závěr 

Diplomová práce byla věnována sestavení pilotní studie zjištění preferencí pacientů 

v léčbě metastazujícího karcinomu prostaty s využitím metody Discrete Choice 

Experiment. 

V rámci analýzy současného stavu, byla popsána aktuální situace problematiky 

karcinomu prostaty a byla zpracována literární rešerše pro zjištění využití metody DCE 

pro zjištění pacientských preferencí u karcinomu prostaty. Bylo zjištěno, že hlavními 

atributy léčby karcinomu prostaty jsou pro pacienty: účinnost léčby, extrémní únava, 

bolest kostí, nevolnost, zvracení nebo průjem, způsob podání léčiva a porucha paměti 

a koncentrace.  

Na základě vybraných atributů a jejich úrovní byly pomocí programu Conjiont.ly 

vygenerovány možné scénáře pro rozhodování pacientů. Výsledný dotazník obsahoval 10 

výběrových sad, kde pacienti volili své preference na základě uvedených úrovní atributů 

léčby metastazujícího karcinomu prostaty, dále byli pacienti v dotazníku dotazováni na 

sociodemografické záležitosti a otázky týkající se jejich aktuálního zdravotního stavu. 

Dotazníky byly distribuovány mezi pacienty s metastazujícím karcinomem prostaty 

s pomocí nejmenované krajské nemocnice a dále s pomocí obvodních lékařů 

a nejmenovaného domu s pečovatelskou službou. Studie byla dostupná ve webové formě. 

Získané údaje z dotazníků byly dále statisticky zpracovány pomocí programu Conjoint.ly.  

Ze získaných zpracovaných dat vyplývá, že nejdůležitějším atributem léčby je pro 

pacienty s metastazujícím karcinomem prostaty vznik bolesti kostí, dále pak způsob 

podání léčiva a přínos a účinnost léčby. Nejméně důležitým je pro pacienty, dle výsledků 

studie, riziko vzniku poruch paměti a koncentrace.  

Nelze se ovšem řídit pouze hodnotami preferencí atributů, je důležité zaměřit se 

především na jednotlivé úrovně daných atributů, z jejichž relativních hodnot jsme schopni 

zjistit, co pacienty při rozhodování mezi jednotlivými postupy léčby nejvíce ovlivňovalo. 

Dle výsledků jednotlivých úrovní atributů vyplývá, že pacienty nejvíce ovlivňuje 

v rozhodování mezi jednotlivými postupy léčby vznik bolesti kostí, kterou nelze utlumit 

pomocí léků na bolest, dále způsob podání léčiva, kdy se pacienti chtějí vyhnout 

intravenóznímu podání léčiva, dalším významným faktorem, který ovlivňuje rozhodování 

pacientů je kratší doba účinnosti léčby a dřívější nutnost chemoterapie.  

Naopak pozitivně se pacienti s metastazujícím karcinomem prostaty rozhodují pro 

perorální podání léčiva, bolest kostí, kterou lze plně utlumit, ať už pomocí léků na předpis 
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nebo volně prodejných analgetik a delší dobu účinnosti léčby. Za nejméně podstatné 

považují pacienti úrovně rizika vzniku poruch paměti a koncentrace. Tento atribut a jeho 

úrovně ovlivňovaly respondenty v jejich rozhodování minimálně. 

Tato diplomová práce poukazuje na relativní důležitost jednotlivých atributů léčby 

pacientů s metastazujícím karcinomem prostaty. Postupy a doporučení z této práce 

mohou být využity při nastavení a realizaci dalších studií.  

Vzhledem k velikosti souboru ve výzkumném šetření nelze specifikovat a doporučit 

konkrétní postup léčby. Stejně jako u dalších experimentů a výzkumů nelze ani vyloučit, 

že při léčbě pacientů s metastazujícím karcinomem prostaty mohou být podstatné další 

atributy, které nebyly testovány v této práci. Mimo to je důležité si uvědomit, že relativní 

důležitost každého z atributů zahrnutých v experimentu závisí na daných úrovních.  
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