OBAVY Z ONEMOCNĚNÍ RAKOVINOU KŮŽE OSOBAMI
VYSTAVUJÍCÍMI SE RIZIKOVÝM FAKTORŮM
(DÍLČÍ ZJIŠTĚNÍ Z ŘEŠENÍ PROJEKTU CZ.1.06.2014.221.028
„HODNOCENÍ ÚČINNOSTI SOCIÁLNÍCH KAMPANÍ“)

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

O PROJEKTU
Hlavním cílem projektu CZ.1.06.2014.221.028 „HODNOCENÍ ÚČINNOSTI
OSVĚTOVÝCH A SOCIÁLNÍCH KAMPANÍ“ je provést rozbor aktuálně
používaných metodologických přístupů k hodnocení účinnosti sociálních
kampaní a navrhnout vhodnou alternativní metodiku.
Dílčími úkoly je obecné zhodnocení účinnosti osvětových kampaní
zacílených na snížení výskytu rakoviny kůže v populaci, identifikace
vnímání sociálních kampaní obyvateli ČR, zjištění jejich znalosti
osvětových akcích a ochoty se těchto akcí účastnit. Dále bylo sledováno
povědomí obyvatel ČR o problému melanomu kůže a o rizikových
faktorech zvyšujících možnost výskytu rakoviny kůže. Dílčím problémem
je vnímání rizika vzniku rakoviny skupinami osob, které se vystavují
rizikovým faktorům nebo u nichž byl v poslední době zaznamenán
zvýšený výskyt rakoviny kůže.

METODIKA VÝZKUMU
Sběr dat byl realizován nezávislým Institutem evaluací a sociálních analýz
(INESAN) v obecné populaci ČR v průběhu července 2015. K výběru
respondentů bylo použito kvótní techniky. Do zkoumaného vzorku byli
zařazováni lidé ve věku od 18 do 64 let. Při koncipování výběru bylo
použito aktuálních údajů Českého statistického úřadu. Zkoumaný vzorek
reprezentuje základní populaci z hlediska pohlaví, věku, velikosti místa
bydliště a kraje. V rámci výzkumu byla data získávána pomocí osobních
rozhovorů vyškolených tazatelů s respondenty.

2 395 Počet oslovených
1 110 Počet respondentů (velikost vzorku)
47 % Návratnost (podíl respondentů na počtu oslovených)
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SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ
Necelá třetina respondentů deklaruje rizikové chování zvyšující pravděpodobnost výskytu nádorového onemocnění kůže v podobě opakovaných návštěv
solárií. Takového jednání přiznávají ve větší míře ženy než muži. Návštěvníci solárií si přitom uvědomují, že je u nich riziko vzniku rakoviny kůže značné, a že
svým jednáním zvyšují pravděpodobnost, že rakovinou kůže v budoucnu onemocní. Současně si však připouštějí negativní důsledky případného nádorového
onemocnění ve významně menší míře než ostatní respondenti. V neposlední řadě platí, že lidé s rizikovým chováním sice docházejí na dermatologická
vyšetření ve větší míře než ostatní, přesto však třípětinová většina rizikově jednajících respondentů žádného dermatologa v posledním roce nenavštívila.

PERCEPCE OHROŽENÍ RAKOVINOU KŮŽE
29 % RESPONDENTŮ
PŘIPOUŠTÍ, ŽE SE VYSTAVUJÍ RIZIKOVÝM FAKTORŮM, KTERÉ
MOHOU VÉST KE VZNIKU RAKOVINY KŮŽE.
RIZIKOVÉ JEDNÁNÍ VE VĚTŠÍ MÍŘE DEKLARUJÍ ŽENY NEŽ MUŽI.

15 % RESPONDENTŮ
POVAŽUJE ZA PRAVDĚPODOBNÉ, ŽE JE RAKOVINA KŮŽE
POSTIHNE.

8 % RESPONDENTŮ
NAVŠTÍVILO V POSLEDNÍM ROCE DERMATOLOGA. VE VĚTŠÍ
MÍŘE SE JEDNÁ O OSOBY, KTERÉ SI UVĚDOMUJÍ VYSOKOU
PRAVDĚPODOBNOST VÝSKYTU RAKOVINY KŮŽE.
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VNÍMÁNÍ RIZIKA VÝSKYTU RAKOVINY KŮŽE V RIZIKOVÝCH SKUPINÁCH
OSOBY, KTERÉ V POSLEDNÍCH
5 LETECH VYUŽÍVALY SOLÁRIUM

OSOBY, KTERÉ V POSLEDNÍCH
5 LETECH NEVYUŽÍVALY SOLÁRIUM

38 %

VYSTAVUJI SE RIZIKOVÝM FAKTORŮM, KTERÉ MOHOU VÉST K RAKOVINĚ KŮŽE

28 %

28 %

JE PRAVDĚPODOBNÉ, ŽE RAKOVINOU KŮŽE JEDNOU ONEMOCNÍM

11 %

21 %

RIZIKO VZNIKU RAKOVINY KŮŽE JE U MĚ ZNAČNÉ

16 %

71 %

MÁM POVĚDOMÍ O PROBLEMATICE RAKOVINY KŮŽE

84 %

65 %

RAKOVINA KŮŽE BY MĚLA VÁŽNÉ NEGATIVNÍ DŮSLEDKY NA MÉ ZDRAVÍ

78 %

10%

rakovina kůže by měla vážné negativní důsledky na mé zdraví

10%

(celý soubor)

vystavuji se rizikovým faktorům,
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k rakovině kůže
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Pozn.: postojové výroky byly hodnoceny na pětistupňové škále, kde 1 = rozhodně nesouhlasí a 5 = rozhodně souhlasí

O INSTITUTU
Institut evaluací a sociálních analýz je první soukromý vědeckovýzkumný institut v oboru společenských věd založený v ČR. Jde
o nezávislý subjekt, který byl založen podle pravidel stanovených
Evropskou unií (Článek 2.2, písm. d. Rámce Společenství pro státní
podporu výzkumu, vývoje a inovací). Institut je výzkumnou organizací
dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního
vývoje a inovací a je zapsán na Seznamu výzkumných organizací
vedeném Radou pro vědu, výzkum a inovace (RVVI). Cílem Institutu je
provádět základní výzkum, aplikovaný výzkum nebo experimentální
vývoj a šířit jejich výsledky prostřednictvím výuky, publikování
nebo převodu technologií, přičemž veškerý zisk je zpětně investován
do těchto činností.
Hlavními činnostmi, kterými se INESAN zabývá, jsou evaluace a sociální
analýzy.
Mezi tematické okruhy, jejichž výzkumem se INESAN zabývá, patří eticky
odpovědné chování, manažerská studia, ICT, životní prostředí a sociální
témata.
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Díky svému zázemí v oblasti metodologie aplikovaného
společenskovědního výzkumu INESAN poskytuje také zpracování
výzkumných šetření a metodologických analýz. INESAN rovněž poskytuje
odborné služby při tvorbě metodických nástrojů pro evaluaci, realizuje
samotná evaluační šetření, podílí se na přípravě zadávací dokumentace,
poskytuje peer-review jednotlivých dokumentů vztahujících se k evaluaci
a k metodologii společenskovědního výzkumu.
Publikace, expertízy, odborná stanoviska a posudky, které INESAN
vydává, nejsou ovlivněny postoji donorů a zadavatelů, nýbrž obsahují
nezávislý pohled expertů INESAN.

Heřmanova 1169/22
170 00 Praha 7
Tel.: +420 220 190 597
E-mail: info@inesan.eu
Web: www.inesan.eu

