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Úvod 

V dnešní době se často prostřednictvím médií dozvídáme o nejrůznějších onemocněních. 

Široká veřejnost vždy začne debatovat nad tím, jak nás zmíněná nemoc zasáhne, jaký bude 

mít na náš organismus vliv a jak se projevuje. Všeobecně platí, že jakmile se o onemocnění 

dozvíme, ihned začneme pociťovat jeho symptomy. Vlastní strach a obavy o naše zdraví z nás 

často činí laické lékaře, kteří si sami stanovují diagnózu. Jedním z těchto onemocnění je i 

chřipka. Pod pojmem chřipka si každý představí naprosto odlišnou nemoc. Někteří z nás 

považují za chřipku prakticky jakékoliv respirační nebo virové onemocnění. Avšak následky 

chybně léčené chřipky mohou být fatální. I když je informovanost populace vyšší nežli 

v uplynulých letech, stále si dostatečně neuvědomujeme následky chřipkového onemocnění. 

Každý máme v dnešní době možnost volby, jak si s onemocněním poradit. Někdo raději 

ihned navštíví lékaře, jiný naopak řeší nemoc vlastními silami a znalostmi.  

 Ve své práci se v teoretické části zaměřím na objasnění anatomie, fyziologie a patologie 

dýchacího ústrojí, které chřipkové onemocnění napadá.  Součástí bude i historie, včetně 

období vzniku chřipkového onemocnění a popis a etiologie viru chřipky. Důležitou částí této 

práce je také objasnění názvů některých druhů chřipek a historie terapií užívaných 

v minulosti. 

Ve druhé praktické části práce představím dotazník, ve kterém budou respondenti odpovídat 

na písemné dotazy z oblasti účinků léčebných přípravků. Pro dotazníkové šetření jsou 

stěžejní hlavně otázky týkající se zvoleného léčivého přípravku a otázky týkající se obtíží, jenž 

provází pacientovo onemocnění. Mezi zjišťované údaje patří např., proč si kupující vybírá 

právě dotyčný léčivý přípravek nebo druh terapie.  

V závěru své práce hodnotím, zda jsou lidé schopni rozlišit symptomy svého onemocnění a 

zda skutečně vědí, jak chřipka na jejich zdraví působí. Takto získaný výstup použiji pro 

srovnání obliby a efektivnosti jednotlivých léčivých přípravků s jinými terapeutickými 

postupy.  

Uvědomuji si, že k infekci chřipkovým virem dochází nejen vdechnutím ale i polknutím. Ve 

své práci se ovšem zaměřuji pouze na chřipku, která je způsobena vdechnutím viru.  
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1 Cíl práce  

Hlavním cílem mé práce je seznámit s konkrétními volně prodejnými přípravky, které slouží 

k terapii a prevenci chřipkového onemocnění a zmapovat efekt různých terapeutických 

postupů. 
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2 Teoretická část 

Přípravky pro potlačení nebo léčení obtíží spojených s léčbou chřipky je celá řada. Pro 

správný výběr přípravku určeného k potlačení obtíží je potřeba se zaměřit na symptomy, 

které onemocnění provázejí. Tato kapitola je proto zaměřena nejen na anatomii a fyziologii 

dýchacího ústrojí ale i na patologii a historii tohoto onemocnění. Pro pochopení účinku 

některých přípravků si myslím, že je pochopení anatomie a fyziologie nezbytné. 

2.1 Anatomie dýchacího ústrojí 

Dýchací ústrojí (apparatus respiratorius) je založeno společně s trávicím ústrojím již 

v embryonální fázi vývoje. Na počátku dýchacích cest, ve sliznici horní části dutiny nosní je 

uloženo čichové ústrojí Dýchací ústrojí je tvořeno dýchacími cestami a plícemi. Dýchací 

ústrojí dělíme na horní cesty dýchací a dolní cesty dýchací. Mezi horní cesty dýchací patří 

dutina nosní (cavitas nasi), na kterou navazuje nosohltan (pars nasalis pharyngis). Dolní cesty 

dýchací vznikají samostatně a nezávisle na horních cestách dýchacích, jako výchlipka přední 

stěny embryonálního hltanu. K dolním cestám dýchacím patří hrtan (larynx), průdušnice 

(trachea), průdušky (bronchi), plíce (pulmones). [ČIHÁK, 1988] 

2.1.1 Nasus externus (Zevní nos) 

Zevní nos má tvar trojboké pyramidy vyčnívající z obličeje. Kořen nosu je nejvyšší místo na 

hranici nosu a čela, kde se spojují ossa nasalia s os frontale v sutura frontonasalis. Hřbet 

nosní je další součástí zevního nosu. Mezi další části patří hrot nosní, křídla nosní a z 

párových nosních dírek. Zevní nos je tvořen kostmi a chrupavkami. Kosti tvoří hlavní skelet 

zevního nosu. Tento skelet je doplněn chrupavkami. [ČIHÁK, 1988] 

Kůže zevního nosu je tenká, zejména na kořenu a hřbetu nosním. Silnější kůže je poté na 

hrotu nosním a na křídlech je pevněji fixována k perichondriu chrupavek. V těchto místech je 

načervenalá vzhledem k bohatým cévním sítím. Podkožní vazivo zevního nosu obsahuje 

svaly, které patří do mimického svalstva. [ČIHÁK, 1988] 

2.1.2 Cavitas nasi (Dutina nosní) 

Dutina nosní je prvým samostatným oddílem horních cest dýchacích. Vpředu navazuje na 

vestibulum nasi, vzadu přechází do nosohltanu. Vdechovaný vzduch je v dutině nosní 

předehříván a zvlhčován a na povrchu sliznice je z něho zachycován prach. V horní části 
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dutiny nosní sídlí čichový orgán. Čichové buňky zaznamenávají chemické látky obsažené ve 

vdechovaném vzduchu. Nosní dutina se spolu s vedlejšími dutinami nosními významně 

uplatňuje i při tvorbě hlasu. [PETROVICKÝ, 2001] 

Vstup do dutiny nosní představují nares, za nimi je vestibulum nasi a pak navazuje vlastní 

dutina nosní, cavitas nasi propria. Nosní přepážka, septum nasi, dělí nosní dutinu na pravou a 

levou část. Z bočních stěn vyčnívají tři skořepy, conchae, které nosní dutinu rozdělují do čtyř 

nosních průchodů. Do dutiny nosní ústí sousední kostní dutiny – sinus paranasales, a slzovod, 

ductus nasolacrimalis. Vzadu se dutina nosní otevírá do nosohltanu prostřednictvím otvorů 

zvaných choanae. Dutina nosní je ohraničená kostmi splanchnokrania a neurokrania, které 

jsou vpředu a v přepážce doplněné chrupavkami. [PETROVICKÝ, 2001] 

Nosní sliznice je dělena do dvou částí – pars respiratoria a pars olfactoria. Pars respiratoria 

má sliznici krytou víceřadým řasinkovým epitelem. Jsou v ní uloženy pohárkové buňky tvořící 

hlen a smíšené tuboalveolární glandulae nasales. Sliznice je silně prokrvená a svou lamina 

propria je srostlá s periostem. Pars olfactoria, čichový úsek nosní sliznice, leží v horní třetině 

dutiny nosní a na jejím stropu. Tvoří ji vysoký víceřadý epitel, který obsahuje čichový buňky, 

obklopené buňkami podpůrnými a basálními. V epitelu jsou serosní glandulae olfactoriae, 

jejichž řídký sekret neustále svlažuje a splachuje čichovou sliznici. [PETROVICKÝ, 2001] 

Cévní zásobení je zprostředkováno pomocí arteriae athmoidalis anterior et posterior z 

arteria ophtalmica. Uprostřed z arteria palatine descendes z arteria maxillaris a vzadu a dole 

z arteriae nasals posteriores laterals et septi z arteria sphenopalatina. Venae odvádějí krev 

do plexus pterygoideus a do venae opthalmicae a vpřed do žil obličeje. [PETROVICKÝ, 2001] 

Inervace dutiny nosní je senzitivní a sensorická. Sensitivvní inervace je zprostředkována 

pomocí větví nervus trigeminus z první větve rr. nasales anteriores laterals et septi a z druhé 

větve rr. nasales posteriores superiors laterals et mediales. Senzorická inervace je zajištěna 

pomocí nervus olfactorius. Žlázy jsou inervovány parasympaticky z nervus facialis vlákny, 

která jsou interpolována v ggl. Pterygopalatinum a pokračují jako rr. Nasals posteriores 

superiors et inferiors. Sympatická vlákna přichází z krčníého sympatiku podél arterií. [ČIHÁK, 

1988] 
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2.1.3 Sinus paranasales (Vedlejší dutiny nosní)  

Vedlejší dutiny nosní jsou prostory v kostech, které sousedí s nosní dutinou, odkud do nich 

může proudit vzduch. Mezi vedlejší dutiny nosní patří sinus frontalis, sinus maxillaris, sinus 

ethmoidalis anterior et posterior a sinus sphenoidalis. Vedlejší dutiny jsou s dutinou nosní 

spojeny úzkými otvory, kterými do nich přechází nosní sliznice. Ústí sinus frontalis, sinus 

maxillaris a sinus ethmoidalis anterior leží ve středním průchodu nosním, zbývající dva siny 

ústí do horního průchodu nosního. Jsou to párové dutiny, ale vykazují značnou asymetrii 

tvaru i velikosti. Největší vedlejší dutinou je sinus maxillaris a vyplňuje tělo maxilly. Sinus 

ethmoidales se skládají z většího množství drobných sklípků, které navzájem komunikují a 

vytvářejí v laterálních částech čichové kosti. Sinus sphenoidalis vyplňuje tělo kosti klínové. 

[PETROVICKÝ, 2001]   

Cévní zásobení je zajišťováno prostřednictvím arteria ophtalmica a arteria maxillaris. Venae 

směřují dozadu do oblasti plexus pharyngeus a plexus pterygoideus, dopředu do žil obličeje a 

kraniálně do žil orbity. [PETROVICKÝ, 2001] 

Inervace je zajišťována z první a druhé větve nervu trigeminu. K senzitivním vláknům se 

přidávají i vlákna parasympatická z ganglion pterygopalatinum a vlákna sympatická z plexus 

ophtalmicae. [PETROVICKÝ, 2001] 

2.1.4 Larynx (Hrtan) 

Larynx neboli hrtan je nepárový dutý orgán, který slouží k respiraci a fonaci. Vyklenuje se 

zepředu do dolní části hltanu. Jeho začátek představuje rozdělení výše ležící společné části 

cest dýchacích a zažívacích. Hrtanová záklopka může toto rozdělení uzavřít (při polykání). 

[ČIHÁK, 1988] 

Hrtan je uložen v přední krční krajině. Tvar hrtanu je určen tvarem jeho chrupavek. Je možné 

jej popsat jako dutý a zezadu zploštělý hranol. Hrtan se skládá z několika částí. Vestibulum 

laryngis , předsíň, začíná z dutiny hltanové vchodem, aditus laryngis. Vchod je vpředu 

ohraničován nepárovou příklopkou hrtanovou epiglottis. Mezi další části patří cavitas 

laryngis intermedia. Jedná se o střední část hrtanu. Tato část se do stran rozšiřuje a tvoří 

ventriculus laryngis, který se může ventrálně a laterálně dále rozšiřovat. Dolní hranici tvoří 

hlasové řasy, plicae vocales, které mezi sebou svírají štěrbinu, zvanou rima glottidis. Sliznice 

na plicae vocales je kryta vrstevnatým dlaždicovým ephitelem. Poslední částí je cavitas 
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infraglottica. Jedná se o dolní část hrtanu, která plynule přechází do dutiny průdušnice. 

Fixace hrtanu je zajištěna pomocí jazylky. Jeho spojení s jazylkou se nazývá membrána 

hyothyroidea. [PETROVICKÝ, 2001] 

Larynx je tvořen chrupavkami spojenými klouby, membránami a vazy.  Chrupavkami je 

pohybováno pomocí svalů, které se přikládají k již zmíněným vazům, membránám a 

kloubům. Povrch je kryt adventicií. Dutina laryngu je vystlána sliznicí, která je připevněna 

pomocí podslizničního vaziva. [PETROVICKÝ, 2001] 

Chrupavky hrtanu tvoří samotný skelet laryngu. Cartilago thyroidea, cricoidea a epiglottis 

jdou nepárové, ostatní chrupavky jsou párové. Epiglottis je chrupavkou elastickou. Ostatní 

chrupavky mají podklad hyalinní. Hrtan je tvořen dvěma kloubními spojeními articulatio 

cricothyroidea a articulatio cricoarytenoidea. Articulatio cricothyroidea je válcový kloub mezi 

dolním rohem štítné chrupavky a jamkou na boku prstencové chrupavky. Jedná se o párový 

kloub, který je vytvořený na obou stranách. Pohyb je v obou částech prováděn současně. 

Toto kloubní spojení napomáhá napínání nebo povolování hlasových vazů. Articulatio crico-

arytenoidea je eliptický zploštělý kloub s volným kloubním pouzdrem mezi basí hlasivkové 

chrupavky a horním okrajem prstencové chrupavky. Hlavní funkcí tohoto kloubního spojení 

je změna postavení a napětí hlasivkových vazů. [PETROVICKÝ, 2001] 

Svaly laryngu jsou drobné. Mají podobnou strukturu jako příčně pruhované kosterní svaly. 

Svaly leží na ventrální, laterální i dorsální straně hrtanu. Svaly hrtanu se upínají na jeho velké 

chrupavky a jsou uspořádány do dvou nad sebou ležících vrstev. Toto uspořádání umožňuje 

jemné a přesné provádění pohybů v kloubech hrtanu a sklápění a zvedání epiglottis. 

Nejpřesnější ovládání je nutná pro ovládání regulace šířky hlasivkové štěrbiny a přesné a 

jemné nastavení délky a napětí hlasivek, které je nutné pro uzávěr dýchacích cest a pro 

fonaci. Uspořádání a inervace svalových vláken je přizpůsobena fonačním funkcím. Svaly 

laryngu jsou uspořádány párově. Člení se do tří skupin a to ventrální, laterální a dorsální. 

Svaly ventrální skupiny jsou představovány jediným svalem a to musculus crico-thyroideus. 

Jedná se o jediný sval, který je uložen povrchně. Mezi svaly laterální skupiny patří musculus 

crico-arytaenoideus lateralis, musculus thyro-arytaenoideus a musculus thyro-epiglotticus. 

Poslední výše zmíněný sval sklápí epiglottis směrem dolů. Do skupiny dorsálních svalů patří 



11 
 

musculus crico-arytaenoideus posterior, musculus arytaenoideus a musculus ary-

epiglotticus. Všechny svaly hrtanu jsou inervovány větvemi nervu vagu. [PETROVICKÝ, 2001] 

Sval, rozšiřující hlasivkovou štěrbinu se nazývá musculus crico-arytenoideus posterior. 

Hlasivková štěrbina je zužována pomocí musculus crico-arytaenoideus lateralis, který svým 

zapojením způsobuje přiblížení hlasivkových vazů a tím uzavření hlasivkové štěrbiny. Sval, 

uzavírající hlasivkovou štěrbinu se nazývá musculus arytaenoideus. Kvalitní uzávěr hlasivkové 

štěrbiny je dokončen pomocí musculus thyro-arytenoideus. Hlasivky jsou zkracovány pomocí 

musculus thyro-arytaenoideus. Tento sval současně zajišťuje i správné postavení 

hlasivkových chrupavek a zajišťuje též změnu tloušťky hlasivek. Hlasivky jsou napínány a 

natahovány pomocí musculus crico-thyroideus. Při fonaci dochází k rozkmitání hlasivek 

proudem vydechovaného vzduchu. [PETROVICKÝ, 2001] 

Sliznice hrtanu je kryta víceřadým cylindrickým epitelem s řasinkami. Na povrchu plicae 

vocales a epiglottis je epitel vrstevnatý dlaždicový. Sliznice obsahuje také glandulae 

laryngeales, které jsou seromucinosní. Tyto žlázy ovšem chybí na hlasivkách. [PETROVICKÝ, 

2001] 

Cévní zásobení laryngu je zprostředkováno pomocí arteria laryngea superior a arteria 

laryngea inferior. Vv. laryngeae odvádějí krev do vv. thyroideae. [PETROVICKÝ, 2001] 

Inervace laryngu se děli na motorickou a senzitivní. Motorická inervace zajišťuje inervaci 

svalů a pochází z větví nervus vagus. Nervus laryngeus superior zajišťuje inervaci musculus 

cricothyroideus. Nervus laryngeus recurrens zajišťuje inervaci všech ostatních svalů laryngu. 

Senzitivní inervace je zajišťována prostřednictvím ramus internus nervi laryngei superioris. 

Senzitivními větvemi je inervována sliznice laryngu až po úroveň plicae vocales. Pod plicae 

vocals je oblast inervována pomocí nervus laryngeus recurrens. Parasympatická vlákna pro 

žlázy pocházejí z nervus vagus. Sympatická vlákna přicházejí z pars cervicalis trunci 

sympathici.  [PETROVICKÝ, 2001] 

2.1.5 Trachea (Průdušnice) 

Trachea je součástí dýchacích cest. Spojuje hrtan a bronchy.  Stěna trachey je tvořena 

chrupavkami, které mají tvar podkovy, cartilagines tracheales. Tyto chrupavky zabraňují 

kolapsu průsvitu trachey při vdechu a tvoří přední a boční stěnu. Ke kolapsu by v případě 
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nepřítomnosti chrupavek mohlo dojít vlivem snížení tlaku při vdechu. Zadní stěna je tvořena 

hladkou svalovinou, musculus trachealis. Trachea se polohou dělí na pars cervicalis, která je 

uložena v přední části viscerálního krčního prostoru, další částí je pars thoracica, která je 

uložena v horním mediastinu. Trachea je zakončena rozdělením na pravý a levý bronchus 

v bifurcatio tracheae. [PETROVICKÝ, 2001] 

Stěna trachey se skládá ze tří vrstev. Tunica mucosa je kryta víceřadým epitelem s řasinkami. 

Glandulae tracheales jsou umístěny na povrchu sliznice. Jedná se o seromucinosní žlázy. Tyto 

žlázy jsou v podslizničním vazivu a v paries membranaceus zasahují až do svaloviny. V epitelu 

leží i pohárkové buňky. Tunica fibro-musculo-cartilaginea je další vrstvou trachey. Tato vrstva 

je vpředu a po stranách tvořena 16-20 hyalinními chrupavkami, cartilagines tracheales, které 

mají podkovovitý tvar. Chrupavky jsou navzájem spojeny elastickými a kolagenními vazy 

ligamenta anularia. Funkcí prvního vazu je spojení trachey s laryngem. Tento vaz se nazývá 

ligamentum cricotracheale. Tunica adventica je vrstva, která kryje povrch trachey a je 

tvořena řídkým kolagenním vazivem. Toto vazivo spojuje tracheu s okolím a umožňuje 

posuny trachey při dýchání.  [PETROVICKÝ, 2001] 

Cévní zásobení trachey je zprostředkováno pomocí arteriálních rr. tracheales, které odstupují 

z a. thyroidea inferior a v dolní části z rami bronchiales. Pomocí venae tracheales je krev 

odváděna do štítné žlázy a jícnu. [PETROVICKÝ, 2001] 

Inervace trachey je zajišťována pomocí parasympatických vláken z nervus vagus a 

sympatických vláken, která přicházejí podél cév z ggl. stellatum. [PETROVICKÝ, 2001] 

2.1.6 Bronchi (Průdušky) 

Bronchi neboli průdušky vznikají rozdělením trachey na dvě trubice, levou a pravou 

průdušku, bronchus principalis sinister et bronchus principalis dexter. Průdušky směřují do 

stran dopředu a dolů k levé a pravé plíci. V plicním hilu se z hlavních průdušek oddělují 

průdušky lalokové, bronchi lobares, dvě vlavo a tři vpravo. Bronchi segmentales jsou 

průdušky, které se oddělují z bronchi lobares v plicním parenchymu, jedná se o segmentální 

průdušky. Větvení průdušek je postupné a připomíná větvení stromu, kdy kmenem je 

průdušnice, a větvemi jsou průdušky. Po rozvětvení není mezi jednotlivými bronchi již žádné 

spojení. Každý lobus plíce je samostatně ventilován jedním bronchus lobaris a každý 

bronchus segmentalis ventiluje jeden segment plíce. [PETROVICKÝ, 2001] 



13 
 

Bronchus principalis dexter se větví ve tři bronchi lobares dexteri. Bronchus principalis 

dexter lze popsat jako trubici, která je 3 cm dlouhá a 1,5 cm široká. Vpředu i po stranách je 

bronchus vyztužen chrupavkami. Po oddělení bronchus lobaris superior dexter pokračuje 

pravá hlavní průduška úsekem zvaným truncus intermedius k dalšímu rozdělení na bronchus 

lobaris medius dexter a bronchus lobaris inferior dexter. Bronchus principalis sinister se větví 

ve dva bronchi lobares sinistri. Bronchos principalis sinister odstupuje z trachey a lze jej 

popsat stejně jako pravý bronchus. Rozdíl je v délce, kdy bronchus principalis sinister je o 2 

cm delší než bronchus principalis dexter.  Rozdíl nalezneme také v průměru bronchu. Ten je 

o měco menší než u pravého bronchu. Bronchus principalis sinister se dělí, jak již bylo výše 

zmíněno ve dva bronchi lobares sinistri, jejichž přesné označení je bronchus lobaris superior 

sinister a bronchus lobaris inferior sinister. [PETROVICKÝ, 2001] 

Bronchus lobares vznikají rozdělením bronchus oprincipales. Každý bronchus lobares se větví 

na dva až pět bronchi segmentales. Segmentální bronchi se dále větví na a vytvářejí rami 

bronchiales segmentorum. [PETROVICKÝ, 2001] 

Stavba bronchů odpovídá v bronchi principales stavbě trachey. Vzadu je paries 

membranaceus a vpředu a po stranách jsou podkovovité chrupavky, cartilages bronchiales. 

Tyto chrupavky mají méně pravidelný tvar než v průdušnici. V bronchi lobares et 

segmentales se stěna bronchů v intrapulmonálním průběhu ztenčuje směrem do periferie.  

Tunica mucosa je kryta epitlem s řasinkami. Hlavní funkcí řasinek je transport hlenu se 

zachyceným a vdechnutým prachem směrem k hrtanu. Mezi jednotlivými epitelovými 

buňkami se vyskytují pohárkové hlenové buňky a ve sliznici větších bronchů jsou vytvořeny 

seromucinosní glandulae bronchiales. Tunica fibro-musculo-cartilaginea obsahuje proužky 

hyalinní chrupavky, vazivo, které ji spojuje se sliznicí i hladkou svalovinu. Tunica adventicia je 

představována vazivem kolem bronchů. Toto vazivo přechází na jedné straně do vaziva 

v mediastinu a na straně druhé do intersticia plic. [PETROVICKÝ, 2001] 

Cévní zásobení je zprostředkováno pomocí rami bronchiales. Rami bronchiales jsou 

samostatné větve přímo z aorty nebo pomocí aa. Intercostales posteriores. Vv. bronchiales 

odvádějí žilní krev z bronchiálních kapilár do oblasti vena azygos. [PETROVICKÝ, 2001] 
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Inervace průdušek je tvořena vegetativními nervy, které podél průdušek tvoří pleteně. 

Součástí těchto pletení jsou parasympatická vlákna nervu vagu a sympatická nervová vlákna 

z horních ganglií hrudního sympatiku. [PETROVICKÝ, 2001] 

2.1.7 Pulmo (Plíce)     

Jsou párový orgán, který leží v pravé a levé pohrudniční dutině. Jsou ne zcela rozděleny do 

plicních laloků. Pravá plíce se dělí do dvou laloků a levá plíce se dělí do tří laloků. V plicích 

dochází k větvení bronchiálního stromu, který je zakončen plicními sklípky. Společně 

s bronchiálním stromem jdou i žíly a plicní tepny, které jsou následovány plicním vazivem, 

nervovými pleteněmi a mízními cévami. Bronchy přivádějí i odvádějí z plic vzduch. Bronchy 

se v plicích více než dvacetkrát větví. První dvě třetiny bronchiálních větví slouží k transportu 

vzduchu a poslední třetina obsahuje plicní sklípky a slouží k samotné respiraci. Výměna 

kyslíku a oxidu uhličitého mezi vzduchem a krví se uskutečňuje přes stěnu plicních sklípků a 

stěnu kapilár. Krev je do plic přiváděna z pravé komory srdce pomocí truncus pulmonalis. 

Truncus pulmonalis se dělí do dvou arteriae pulmonales. Arteriae pulmonales vedou 

okysličenou krev a rozvětvují se podél bronchiálního stromu a vytvářejí kapilární pleteně 

kolem plicních sklípků. Z kapilár je krev odváděna plicními žilami. Plicní žíly vedou krev 

odkysličenou, jsou uloženy ve vazivových septech. Sbíhají se do vv.pulmonales. Venae 

pulmonales ústí do levé předsíně a tím dochází k uzavření krevního oběhu. [PETROVICKÝ, 

2001] 

Plíce mají přibližný tvar komolého kužele. Jsou uloženy v pleurální dutině a patří svým 

objemem k největším orgánům. Hmotnost plic je ovšem velmi malá. Na plicích mohou být 

patrné otisky sousedních orgánů, ale to pouze v případě pokud jsou vyjmuty a fixovány in 

situ. U plic, které jsou vyjmuty bez fixace, otisky chybí. Vše je způsobeno tím, že plíce mají 

velmi měkkou konzistenci a pokud jsou položeny na plochou podložku, oploští se a otisky se 

vytratí.  Objem jedné plíce je asi 2 l. Hmotnost je ovšem pouze 200 – 400 g. Hmotnost kolísá 

podle množství prokrvení a obsahu tekutin v plících. Plíce mají v dětství růžovou barvu. 

Postupem času přechází v barvu šedou až šedočernou. Tato změna je způsobena jednak 

stárnutím organismu a jednak prostředím, ve kterém se daný jedinec vyskytuje. Barva plic 

dospělého člověka je odlišná pokud se jedná o osobu, která žije ve velkých městech, kde je 

prostředí znečištěnější než u osob, kteří žijí ve vyšších nadmořských výškách např. u horalů. 

Při nádechu pojmou plíce okolo 5 litrů vzduchu. Je uváděno, že plíce obsahují 300 – 400 
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milionů sklípků, které u dospělého člověka zaujímají plochu až okolo 100 m2. [PETROVICKÝ, 

2001] 

Pulmo sinister et pulmo dexter jsou rozděleny hlubokými zářezy fissurae interlobares, na lobi 

pulmonis, plicní laloky. Pulmo sinister je rozdělena na dva laloky a to na lobus superior et 

lobus inferior. Pulmo dexter je rozdělena na tři laloky a to na lobus superior, medius et 

inferior. Do každého plicního laloku vstupuje stejnojmenný bronchus lobaris. Bronchus 

lobaris se dále větví na bronchus principalis dexter respektive sinister. [PETROVICKÝ, 2001] 

Část plíce, nasedající na bránici se nazývá  basis pulmonis. Je lemována ostrými okraji a je 

směrem nahoru konkávní. Vrchol plíce se nazývá apex pulmonis Na apex pulmonis můžeme 

nalézt otisk prvního žebra a otisky okolních cév. Pokud bychom chtěli pohlédnout na basis 

pulmonis jako na plochu, označujeme ji jako facies diaphragmatica. Pojmenování je podle 

vztahu base plíce k bránici. Největší část plicního povrchu tvoří facies costalis. Jedná se o 

plochu přivrácenou k žebrům. Zadní plochu plic označujeme jako facies vertebralis, která 

přechází do mediální plochy plíce. Plocha, která se obrací směrem k mediastinu je 

označována jako facies mediastinalis.  Mediastinální plochy plic jsou u obou plic v kontaktu 

se srdcem a na nich srdce zanechává otisk. Tento otisk označujeme jako impressio cardiaca. 

Uprostřed mediastinální plochy plíce je hilum pulmonis. Jedná se o místo, kudy do plíce 

vstupují bronchy, nervy a cévy, které společně tvoří radix pulmonis. [PETROVICKÝ, 2001] 

Celý povrch plic je kryt poplicnicí, pleura pulmonalis. Kolem radix pulmonis přechází 

poplicnice do pohrudnice, pleura parietalis. Přechod pleura pulmonalis do pleura parietalis je 

označována jako mesopneumonium. Mesopneumonium vybíhá od plicního hilu téměř až 

k bránici. Tvoří tedy řasu, která se nazývá ligamentum pulmonale. [PETROVICKÝ, 2001] 

Plíce jsou tvořeny dvěma základními oddíly. První oddíl je tvořen intrapulmonálním větvením 

dýchacích cest, arbor bronchialis a druhý oddíl, který slouží k samotné respiraci a nazývá se 

arbor alveolaris. Arbor bronchialis odpovídá větvení bronchů a to od bronchů základních až 

po terminální bronchioly a tomu odpovídá i členění plicního parenchymu na segmenty, 

subsegmenty a plicní lalůčky. Do arbor alveloaris patří všechny úseky plicní tkáně, které 

obsahují bronchioli respiratorii, acini pulmonis, ductuli et sacculi alveolares, atria a alveoli 

pulmonis. [PETROVICKÝ, 2001] 
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Arbor bronchialis se skládá z bronchi segmentales, segmenta bronchopulmonalia a 

bronchiolů. Segmenta bronchopulmonalia jsou částmi plicních laloků a představují základní 

makroskopickou stavební a funkční jednotku plíce. Celkem je segmentálních bronchů 10 

vpravo a 8 vlevo. Každý segment plicní tkáně se nazývá podle bronchu, který tento segment 

zásobuje. Arteria pulmonalis se v plicích větví souběžně s bronchy. Každý segmentální 

bronchus má svou příslušnou segmentální větev arteriae pulmonalis. Ta tento bronchus 

doprovází. Narozdíl od artérií, venae pulmonales procházejí samostatně ve vazivových 

septech které se až v hilum pulmonalis se přikládají k k arteriím a bronchům. 

Bronchopulmonální segment je strukturní a funkční jednotka plic, jež je ventilována 

příslušným segmentálním bronchem a zásobena krví z jedné segmentální větve plicní arterie. 

Segmentální bronchy se dále dělí bifurkací do rr. bronchiales segmentorum. Toto označení 

odpovídá subsegmentům plicního parenchymu. Bronchioli jsou dlaší částí arbor bronchialis. 

Jedná se o malé, o průměru asi 1 mm a délce 2 – 4 mm. V plicích je celkem kolem 60 tisíc 

bronchiolů. Neobsahují již žádné chrupavky a v jejich stěně převažují hladké svalové buňky, 

které jsou uspořádány do spirálních pruhů. Tonus uvedené hladké svaloviny v bronchiolách 

je zásadní při ovlivňování průsvitu a je také zodpovědný za odpor, který je kladený proudu 

vzduchu v tomto úseku dýchacích cest. Proti zúžení průsvitu kontrakcí svaloviny působí 

pouze elastický tah plic.  Bronchialní strom je zakončen bronchioli terminales, které ventilují 

plicní tkáň v rozsahu lobulus pulmonis secundaria. [PETROVICKÝ, 2001] 

Arbor alveolaris je představován jako hlavní dýchací oddíl plíce. Je tvořen třemni generacemi 

bronchiolů, to znamená, že na výchozím terminálním bronchiolem navazují ještě tři další 

bifurkace. Poslední bronchiole respiratorii pokračují do ductus alveolares . Ductus alveolares  

zakončené atriem z něhož vystupují dva sklípkové váčky, sacculi alveolares. Ze stěn sacculi 

alveolares se vyklenují plicní sklípky alveoli pulmonis. Stěna alveolů je tvořena pneumocyty, 

které tuto stěnu vystýlají. Pneumocyty jsou tvořeny basální membránou a jemným skeletem 

z elastických a kolagenních vláken. Mezi vazivovými vlákny leží fibroblasty a na obvodu 

sklípků také buňky hladké svaloviny. [PETROVICKÝ, 2001] 

Cévní zásobení plic je tvořeno dvěma oběhy. Funkční oběh tvoří větve arteria a vena 

pulmonalis. Arterie a veny vstupují do plic v plicním hilu. Nutritivní oběh je tvořen krevními 

cévami určenými pro zásobení větví bronchiálního stromu, rr. a vv. bronchiales. Průměr cév 

nutritivního oběhu je menší než průměr cév funkčního oběhu. [PETROVICKÝ, 2001] 
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Inervace plic je zajištěna visceromotorickými vlákny parasympatiku n. vagus a sympatickými 

vlákny z druhého až čtvrtého ganglia hrudního sympatiku. Aktivace parasympatiku vede 

k bronchokonstrikci a vasodilataci. Naproti tomu aktivace sympatiku vyvolává 

bronchodilataci a vasokonstrikci. [PETROVICKÝ, 2001] 

2.2 Fyziologie dýchání 

Na naší planetě je život spojen nejen s přítomností kyslíku, ale také s přítomností oxidu 

uhličitého v atmosféře. V naší atmosféře je kyslík zastoupen asi z 20 %. Kyslík je pro své 

specifické účinky a vlastnosti nezbytný pro náš organismus. Mezi tyto vlastnosti patří 

například reakce a vazby s jinými prvky. Hlavní funkcí je postupná oxidace na energii 

bohatých živin, jako jsou například sacharidy, proteiny a tuky za pomalého uvolňování 

energie, která se přibližně ze 44 % váže to takzvaných makroergních fosfátových vazeb a 56 

% je uvolňováno v podobě energie. Kyslík vytváří s vodíkovými atomy vodu a stává se tak 

jejich finálním akceptorem. Uhlík je rovněž ze substrátů oxidován. Spojuje se s kyslíkem a 

vytváří tak takzvaný sekundární plyn, tedy oxid uhličitý. Oxid uhličitý je volně vylučován 

plícemi dýcháním. [MOUREK, 2005] 

2.2.1 Dýchání 

Pojem dýchání zahrnuje ventilaci a respiraci. Ventilace je děj, při kterém dochází k výměně 

plynů mezi atmosférickým vzduchem a alveolárním vzduchem. Respirace je děj, při kterém 

dochází k výměně mezi alveoly a krví a mezi krví a tkáněmi. Plyny jsou vyměňovány po 

tlakovém spádu cestou prosté difuze. Dýchání tedy zajišťuje prostup kyslíku ze zevního 

prostředí k buňkám. Buňky kyslík neustále spotřebovávají v energetickém procesu. Tento děj 

je rovněž velmi důležitý pro vyloučení oxidu uhličitého z těla. Pokud nastane situace, kdy je 

kyslíku v tkáních a v orgánech nedostatek vede tato absence ke smrti organismu. Vše je 

způsobeno tím, že buňky přestanou vyrábět energii, která je pro organismus nezbytná. Na 

nedostatek kyslíku nejrychleji reagují orgány, které mají spotřebu kyslíku vysokou. K těmto 

orgánům patří například mozek a srdce. [MOUREK, 2005] 

2.2.2 Dýchací cesty 

Dýchací cesty nevedou pouze vzduch do plic, ale mají také jiné velmi důležité funkce. S první 

funkcí se setkáváme již na počátku dýchacích cest a to v dutině nosní. V dutině nosní je 

atmosférický vzduch zhodnocen čichovým orgánem. Tato funkce nám umožňuje rozlišovat 
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zápachy nebo naopak vůně a tím předcházet například případným otravám. Vzduch je dále 

veden nosohltanem do laryngu a trachey, která je zakončena bifurkací ve dva hlavní bronchy. 

Bronchy se dále dělí v bronchioly a ty se dělí v alveoly. Vzduch je ve výše zmíněných cestám 

ohříván, zvlhčován a zbavován nečistot. Zbavování nečistot je zprostředkováno řasinkovým 

epitelem, který kmitá směrem k orální dutině. Epitel produkuje hlen, na který se zachycují 

nečistoty a prachové částice. Horní cesty dýchací umožňují také tvorbu hlasu, fonaci. Fonace 

je možná díky hlasivkám, které jsou umístěny v laryngu dále jazykem a rezonancí čelních, 

čelistních a nosních dutin. Dýchací cesty představují takzvaný mrtvý dýchací prostor. Jeho 

objem je cca 150 ml. Jedná se o část vzduchu, která se neúčastní výměny plynů v alveolech. 

Tento vzduch má zcela zásadní roli pro adekvátní výměnu dýchacích plynů v plicích. 

[MOUREK, 2005] 

2.2.3 Obranné reflexy dýchacích cest 

Obranné reflexy jsou nezbytné pro zajištění průchodnosti a očisty dýchacích cest. Mezi 

obranné reflexy patří kýchání. Kýchání je prudká expirace dráždění čichového a trojklanného 

nervu, která čistí horní cesty dýchací. Dalším reflexem je kašel. Kašel je prudká expirace 

drážděním bloudivého nervu čistící dolní cesty dýchací. Kratchmerův apnoický reflex neboli 

reflexní zástava dechu vzniká drážděním čichového nervu při nadechnutí vysoce dráždivé 

látky jako je například čpavek. Dalším nezbytným reflexem je uzávěr záklopky laryngu při 

polykání. Uzávěrem záklopky se zabrání průniku potravy do dýchacích cest. Tento reflex 

může být oslaben například u starých lidí, nedonošených dětí nebo v opilosti. Trachea, 

bronchy a bronchioly mají ve své stěně obsaženy buňky hladké svaloviny, která je schopná 

bronchodilatace či bronchokonstrikce. Aktivitu hladké svaloviny ovlivňuje jednak 

parasympatikus, který způsobuje bronchokonstrikci a jednak sympatikus, který způsobuje 

bronchodilataci. [MOUREK, 2005] 

2.2.4 Plicní ventilace 

Cyklický děj se střídáním vdechu a výdechu se nazývá ventilace. Inspirium neboli vdech je 

aktivním dějem. Hlavním a nejdůležitějším svalem, který se podílí na vdechu, je bránice. 

Bránice je plochý sval, který tvoří hranici mezi hrudní a břišní dutinou. Při klidném dýchání a 

kontrakci se hrudní dutina zvětší asi o 350 ml, což je objem vzduchu, který se dostává 

vlastním vdechnutím do plic. Inervace bránice je zprostředkována pomocí bráničního nervu, 
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který má původ v krční páteři. Mezi další svaly napomáhající inspiraci patří zevní mezižeberní 

svaly, které napomáhají rozšíření hrudního koše. Expirium neboli výdech dějem pasívním. 

Výdech je děj pasivním hlavně proto, že pružné orgány dutiny břišní vytlačují bránici nahoru 

a žebra se svou pružností vracejí do své původní polohy. Aktivně se při tomto ději uplatňují 

jen vnitřní mezižeberní svaly. Jako pomocné dýchací svaly označujeme ty, které jsou 

aktivovány při zátěži, v situaci nouze o kyslík. Tyto svaly při fixaci horních končetin mohou ve 

velmi omezeném rozsahu zvedat prvními dvěma až třemi páry žeber, čímž napomáhají 

zvětšení objemu hrudníku při vdechu. Mezi tyto svaly patří například musculi subclavií, 

musculi sternocleidomastoidei. Eupnoe je pojem, kterým označujeme klidové dýchání. 

Tachypnoe je zrychlené dýchání a hyperpnoe je prohloubené dýchání. Apnoe je pojem, 

kterým označujeme zástavu dýchání. Dýchání při fixaci pažního pletence a s využitím 

pomocných vdechových svalů se nazývá ortopnoe. Namáhavé dýchání se nazývá dyspnoe. 

[MOUREK, 2005] 

2.2.5 Objem plic 

Minutovou ventilací nazýváme množství vzduchu, které za klidových podmínek prodýcháme. 

Objem minutové ventilace je asi 7,5 litrů. Tento objem se může zvětšit nejen zrychlením 

dechové frekvence, ale i prohloubením dechu. Klidová dechová frekvence činí 12 – 15 

dechů/min. Klidový dechový objem při klidném dýchání je kolem 500 ml vzduchu. Tento 

objem rozdělujeme na 150 ml vzduchu, který je obsažen v mrtvém dýchacím prostoru a 

objem 350 ml, který je obsažen v alveolech. Expirační rezervní objem je objem vzduchu, 

který ještě maximálně vydechneme po ukončení klidového výdechu. Oproti tomu inspirační 

rezervní objem je vzduch, který jsme ještě schopni vdechnout po klidovém vdechu. Tento 

objem činí kolem 2 až 3 litrů. [MOUREK, 2005] 

Výše zmíněné tři objemy představují vitální kapacitu plic. Fyziologická norma vitální kapacity 

plic záleží na výšce, věku, pohlaví, hmotnosti a na životním stylu daného jedince. Ani při 

maximálním výdechu nejsou plíce zcela prázdné, protože obsahují ještě takzvaný reziduální 

objem. Tento objem činí asi 1,2 litry. Reziduální objem se s věkem postupně zvětšuje a to 

proto, že plíce ztrácí postupně svou pružnost a elasticitu. Reziduální vzduch je možné z plic 

uvolnit pouze tzv. pneumothoraxem, což v důsledku znamená zrušení negativního 

interpleurálního tlaku poraněním hrudníku nebo plic. Plíce se poté svinou směrem k hilu plic 
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a současně dochází k vypuzení tzv. kolapsového objemu. I po tomto kolapsu zůstává v plicích 

takzvaný minimální objem. [MOUREK, 2005] 

2.2.6 Mechanika dýchání 

Aby se plíce mohla pohybovat shodně s pohybem hrudního koše je nutná existence 

interpleurálního prostoru. Tento prostor si můžeme představit jako imaginární prostor, který 

je umístěn mezi poplicnicemi. Štěrbina je důležitá, protože má oproti atmosférickému tlaku 

negativní hodnotu neboli negativní pleurální tlak. V klidové poloze je tlak intrapulmonální 

neboli tlak v plicích, roven tlaku pulmonálnímu. Při nádechu dochází vlivem stoupající 

negativity tlaku interpleurálního stává též negativním cca o 3 torry. Tímto způsobem se 

vytvoří tlakový gradient mezi intrapulmonálním a atmosférickým tlakem a tak dojde 

k proudění vzduchu do plic. Naopak při výdechu se tlak v plicích díky sníženému objemu 

hrudníku a retrakční síle plic zvýší o 3 torry nad tlak atmosferický. Tlakový gradient se zase 

obrátí a tím dochází proudění vzduchu z plic.  Charakter ventilace je ovlivněn elasticitou 

hrudníku a plicní tkáně. Elasticita hrudního koše je závislá na elasticitě svalů, šlach a vazů. 

Retrakční síla je závislá na síle plicní tkáně a závisí také na přítomnosti a stavu elastických 

vláken plicní tkáně na povrchovém napětí. Faktor, který je také velmi důležitý pro modifikaci 

napětí a alveolech je surfaktant. Surfaktant je látka, která je lipoidní povahy a je 

produkována plicními buňkami a zeslabuje sílu povrchového napětí a tím zabraňuje 

případnému kolapsu alveolů při výdechu. [MOUREK, 2005] 

2.2.7 Transport dýchacích plynů v plicích 

Transport kyslíku v plicích je zajištěn pomocí vazby erytrocytů a hemoglobinu. Transportní 

kapacita je dána množstvím hemoglobinu v erytrocytech. Množství kyslíku, který se váže na 

hemoglobin je ovlivněn několika faktory. Především se jedná o přítomnost oxidu uhličitého, 

pH a teplota. Transport oxidu uhličitého krví je o něco komplikovanější hlavně proto, že se na 

něm podílí několik komponent. Ve venózní krvi se oxid uhličitý váže na hemoglobin a 

plazmatické bílkoviny. [MOUREK, 2005] 

2.2.8 Dýchání a jeho regulace 

Na regulaci dýchání se podílí několik center. Všechna centra jsou pod vlivem mnoha 

podnětů, které přicházejí jak z periferie, tak z vyšších oddílů CNS. Tento fakt je velmi důležitý 

a to zejména proto, že se činnost dýchacího centra a tedy i ventilace přizpůsobuje nárokům a 
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potřebě organismu. Na regulaci dýchání se podílí CNS. Konkrétně se na řízení činnosti podílí 

mozková kůra. Tato regulace ovlivňuje formou zvukové komunikace a zajišťuje volní kontrolu 

ventilace. Informace z dalších oddílů CNS modifikuje ventilaci při silných emocionálních 

projevech. Do těchto center patří například hypothalamus a limbický systém. Další 

nezbytnou kontrolní tkání jsou samotné plíce, které se podílejí na pravidelném střídání 

vdechu a výdechu a mají zpětnovazebný charakter. Inflační receptory dráždí při nádechu a 

cestou bloudivého nervu jsou z nich vedeny impulzy do dechového centra. Tím dojde 

k útlumu vdechu a iniciaci výdechu. Deflační receptory zase naopak dráždí při výdechu. 

Informace z deflačních receptorů tlumí výdech a spouští vdech. Výše zmíněný děj vdechu a 

výdechu se nazývá autoregulační dýchací reflex Hering-Brauerův. Posledním ale ne méně 

důležitými regulátory jsou periferní a centrální chemoreceptory, které informují o stavu 

dýchacích plynů ve vnitřním prostředí. Periferní receptory jsou umístěné především 

v oblouku aorty a reagují na pokles tlaku kyslíku. Centrální chemoreceptory jsou umístěny 

přímo v dýchacím centru a reaguje především na vzestup tlaku oxidu uhličitého. [MOUREK, 

2005] 

2.3 Mikrobiologie chřipkového viru 

Viry patří mezi nejjednodušší a nejmenší živé organismy. Pokud bychom si měli definovat 

velikost viru, vyjadřujeme ji v miliardách metrů (1/1 000 000 000). Tyto organismy nemají 

vlastní buňky. Virus chřipky se skládá z jádra, obalů a několika typů bílkovin. Na povrchu viru 

jsou antigeny, pomocí kterých dochází k proniknutí viru do nitra buňky. Hemaglutinin (H) 

zajišťuje přichycení viru na povrch buňky. Neuraminidáza (N) je bílkovina, díky které dochází 

k nahlodání povrchu buňky a usnadňuje vstup viru do nitra buňky a zároveň jeho výstup ven. 

[www.chripka.cz, 16] 

 

Obr. č.1 Struktura viru chřipky. [zdroj http://upload.wikimedia.org, 17] 

http://upload.wikimedia.org/
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Obal viru je tvořen několika vrstvami. Pokud bychom postupovali popisem od nitra viru vně. 

V nitru jsou obsaženy bílkoviny viru. Vnější vrstva je tuková. Tukovou vrstvu virus získává při 

opouštění napadené buňky. Proteiny obsažené v nitru viru označujeme jako M1 a M2. M1 je 

protein, který představuje kostru stabilizující virus. M2 tvoří kanálky v obalech viru, jimiž vir 

uvolňuje svou genetickou informaci. [www.chripka.cz, 16] 

Chřipkové viry se dělí do tří skupin označovaných třemi prvními písmeny abecedy. Každá ze 

skupin má ještě několik podskupin. Tyto podskupiny se od sebe odlišují vlastnostmi a 

schopností vyvolat onemocnění. Mezi nejčastější původce onemocnění patří chřipkové viry 

skupiny A a B. Viry skupiny A a B jsou také nejčastějšími původci jarních a podzimních 

epidemií. Viry skupiny C vyvolávají jen mírnější onemocnění a epidemie nevyvolávají. 

Skupiny virů A a C se mohou nakazit jak lidé, tak zvířata. Oproti tomu virem skupiny B se 

může nakazit pouze člověk. Důvodem je rozdíl v povrchových antigenů hemaglutininu a 

neuraminidázy a rozdíly v receptorech umístěných na povrchu buňek napadených 

organismů.  Chřipka způsobená virem skupiny A má velmi těžký průběh, více komplikací a jak 

jsem již zmínila výše, napadá člověka i zvíře. Chřipka typu B má průběh lehčí a méně 

komplikací. Chřipka typu C má odlišnou strukturu viru a postihuje v převážné většině případů 

pouze děti. [www.chripka.cz, 16] 

Virové antigeny se mohou v průběhu svého množení v buňce měnit. Pokud se jedná pouze o 

drobné změny v genetické informaci, kdy typ hemaglutininu či neuraminidázy zůstane 

zachován, jedná se o antigenní drift (posun). Právě díky driftu vznikají běžné epidemie 

chřipky. V některých případech může dojít k výměně genetické informace a výměně jednoho 

typu antigenu za jiný. Tento stav je označován jako antigenní shift (zlom). Právě antigenní 

shift je příčinou vzniku pandemie chřipkového onemocnění. [www.chripka.cz, 16] 

2.4 Patologie dýchacího ústrojí 

Patologii lze definovat jako vědu, která se zabývá poškozenými tkáněmi i samotnými orgány. 

Hodnotí vztah orgánů k jednotlivým symptomům, které jsou pozorovatelné zaživa. Náplní 

této vědy je pozorování a popis mechanismu, kterým dochází k onemocnění. Patologie se 

dělí na obecnou a speciální. Základní patologie se zabývá základními patologickými procesy, 

které probíhají ve tkáních a v buňce. Speciální patologie se zabývá popisem chorobných 

stavů a poškozením jednotlivých orgánů, nebo orgánových soustav. [MAČÁK, 2004] 
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2.4.1 Onemocnění, nemoc, imunizace 

Nemoc je možné definovat mnoha způsoby. Zjednodušeně lze říci, že nemoc je porucha 

zdraví. Nemoc nebo také onemocnění je možné rozdělit na akutní a chronické. Akutní 

onemocnění trvá většinou několik dnů nebo týdnů. Chronická onemocnění se vyznačují 

délkou trvání a střídáním doby s příznaky a bez příznaků. Doba trvání chronického 

onemocnění je v řádech měsíců a roků. Onemocnění může být způsobeno i biologickými 

příčinami. [MAČÁK, 2004] 

 Mezi organismy, které mohou způsobit onemocnění patří bakterie, viry, patogenní houby, 

protozoa, červi. Mikroorganizmy způsobující onemocnění se mohou dostat do organismu 

buď zevním, nebo vnitřním prostředím. Jako příklad je možné uvést symbiotický vztah 

mnoha mikroorganismů v lidském těle. Tyto mikroorganismy jsou ovšem v symbióze pouze 

pokud se vyskytují na určitém místě. Pokud ovšem tyto organismy proniknou do prostředí 

jiného, vyvolají reakci, která může vyvrcholit infekcí. Cesta, kterou se mikroorganismy mohou 

dostat do lidského organismu je mnoho. Do těla se mohou mikroorganismy dostat například 

dotykem, potravou, pohlavním stykem, hmyzem atd. Onemocnění je možné předcházet 

Imunizací. Imunizace může být aktivní nebo pasivní. [MAČÁK, 2004] 

Aktivní imunizace znamená, že se do zdravého organismu vpraví malé množství usmrceného, 

nebo oslabeného zárodku nemoci. Tento zárodek vyvolá tvorbu protilátek a namnožení tzv. 

paměťových buněk.  K samotnému onemocnění ale nedochází. Pasivní imunizace znamená, 

že se do těla vpravují hotové protilátky. Tyto protilátky ve velmi krátké době dosáhnou 

takové úrovně, která zabrání vzniku a rozvoji onemocnění. Nevýhodou tohoto typu 

imunizace je, že protilátky v účinné koncentraci zůstávají v těle poměrně krátce. [MAČÁK, 

2004] 

2.4.2 Primární komplikace chřipkového onemocnění 

Mezi komplikace chřipkového onemocnění patří: akutní zánět hrtanu, chřipkový zápal plic, 

zánět svalů, zánět srdce a postižení nervového systému. Komplikace, které jsou způsobeny 

přímo virem chřipky se označují jako primární. [http://www.chripka.cz, 5]  
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2.4.3 Akutní zánět hrtanu 

Při tomto typu zánětu dochází ke zduření hlasivek i okolní tkáně. Zduřením dochází 

k výraznému omezení místa pro proudění vzduchu směrem do plic. Onemocnění nastupuje 

náhle a projevuje se dráždivým kašlem, sípáním, ztrátou hlasu, dušností. K onemocnění se 

také přidává vysoká teplota a hrubý kašel. [SCHINDLER, 2010]  

2.4.4 Chřipkový zápal plic 

Pokud dojde k rozvoji tohoto onemocnění, jedná se o těžkou a život ohrožující komplikaci. 

Onemocnění se rozvíjí krátce po počátečních příznacích chřipky. K hlavním příznakům patří 

kašel a stav, kdy pacient nestačí s dechem. I když jsou v dnešní době možnosti medicíny 

obrovské přesto, až polovina pacientů s tímto typem zápalu plic zemře. Při tomto typu 

onemocnění je nutná hospitalizace. [http://www.chripka.cz, 5]  

2.4.5 Zánět svalů 

Tento typ onemocnění se nejčastěji vyskytuje při infekci virem chřipky typu B. Onemocnění 

se projevuje příznaky, jako jsou únava, svalová slabost, bolesti svalů. Typickou skupinou 

svalů postižených infekcí jsou svaly stehen. Při tomto typu onemocnění je nutná 

hospitalizace. [http://www.chripka.cz, 5]  

2.4.6 Zánět srdečního svalu 

K rozvoji nemoci dochází jak pozvolně, tak náhle. Mezi příznaky onemocnění patří únava, 

bušení srdce, celková slabost, otoky dolních končetin, potíže s dechem, střevní problémy. I 

v tomto případě onemocnění je nezbytná hospitalizace. [SCHINDLER, 2010]  

2.4.7 Postižení nervového systému 

Tento typ onemocnění způsobuje zánět mozku a jeho obalů. K příznakům patří úporné 

bolesti hlavy, očí, světloplachost, bolesti zad, celková schvácenost, halucinace, křečovité 

záškuby končetin, poruchy vědomí. [http://www.chripka.cz, 5]  

2.5 Sekundární komplikace chřipkového onemocnění 

Sliznice poškozené virem představují ideální místo pro množení a usídlení bakterií a rozvíjí se 

bakteriální infekce. Rozvoj této komplikace se vyznačuje opětovným vzestupem teplot. Tyto 
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komplikace označujeme jako sekundární. Mezi komplikace tohoto typu patří zápal plic, zánět 

středního ucha a zánět vedlejších dutin nosních. [http://www.chripka.cz, 5]  

2.5.1 Zápal plic   

Onemocnění provázené kašlem, bolestí na hrudi dušností. [http://www.chripka.cz, 5]  

2.5.2 Zánět středního ucha 

Toto onemocnění se projevuje zvýšenou citlivostí a bolestivostí ucha a vysokými teplotami. 

[http://www.chripka.cz, 5] 

2.5.3 Zánět vedlejších dutin 

Onemocnění se projevuje dlouhotrvající rýmou, horečkami a bolestmi hlavy. 

[http://www.chripka.cz, 5] 

2.6 Další onemocnění 

2.6.1 Onemocnění horních cest dýchacích 

Nejčastějšími onemocněními horních cest dýchacích jsou různé záněty, u kterých často 

dochází ke kombinaci. Stejně jako na sebe dýchací cesty navazují, ani záněty jednotlivých 

částí nejsou zcela ohraničené a dochází k jejich rozšíření na celé dýchací cesty. V tomto 

případě hovoříme o kataru dýchacích cest. [MAČÁK, 2004] 

Mezi nejčastější zánět horních cest dýchacích patří rhinitis (rýma z nachlazení). Zánět 

postihuje sliznici nosní dutiny. Zpočátku se onemocnění projevuje serózním zánětem, 

zduřením sliznice a obtížemi při dýchání nosem. Mezi viry, které tento zánět způsobují, patří 

rhinovirus, coronavirus, chřipkový virus atd.  Někdy může být toto onemocnění provázeno 

kašlem, chrapotem a zvýšenou teplotou. Na virové onemocnění sliznice dutiny nosní a 

nosohltanu velmi často navazuje bakteriální onemocnění. [MAČÁK, 2004] 

Sinusitidy jsou záněty vedlejších dutin nosních. Jedná se o zánět čelní dutiny, zánět čelistní 

dutiny atd. Pokud sinusitidy trvají delší dobu, může dojít k narušení tenkých kostěných sept, 

která oddělují sinusy od orbity a lební dutiny. Důsledkem poté může být hnisavá meningitida 

nebo hnisavý zánět retrobulbárních tkání. [MAČÁK, 2004] 
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Akutní bakteriální epiglotitida je onemocněním, které se nejčastěji vyskytuje u dětí. Toto 

onemocnění je nejčastěji vyvoláno Haemophilus influenzae. Zánětlivé onemocnění se 

nejčastěji objevují na přední stěně epiglottis. Nebezpečím je proniknutí zánětu do hlubokých 

měkkých tkání okolo epiglottis. Onemocnění se projevuje bolestivostí, zejména při polykání. 

Vzhledem k tomu, že se epiglottis může několikrát zvětšit, hrozí u pacientů s tímto 

onemocněním nebezpečí. [MAČÁK, 2004] 

Laryngitis neboli zánět hrtanu je zástupcem katarálního zánětu nejčastěji s hlenohnisavým 

exsudátem. Mezi symptomy, které provázejí toto onemocnění, patří chrapot, bolest v krku, 

přechodná ztráta hlasu. [MAČÁK, 2004] 

Akutní laryngotracheobronchitida je onemocnění, které se opět velmi často vyskytuje 

převážně u dětí. Nejčastějšími mikroorganismy vyvolávajícími onemocnění patří chřipkový 

virus, parachřipkový virus. [MAČÁK, 2004] 

Alergická rýmy se nejčastěji vyskytuje u lidí, kteří jsou alergičtí například na prach, domácí 

plísně atd. Mezi symptomy tohoto onemocnění patří především různé stupně alergického 

edému. Tento edém může postihovat epiglottis a také hlasové vazy. [MAČÁK, 2004] 

Pseudomembranózní zánět laryngu a trachey se vyskytuje například u spály, chřipky a 

spalniček. Velmi podobné projevy se mohou vyskytnout i u infekce, která je způsobena 

streptokoky a stafylokoky. [MAČÁK, 2004] 

Ulceroflegmonózní záněty se objevují u infekcí, které vyvolávají nekrózu povrchového 

epitelu. Tento typ zánětu je možné také pozorovat, pokud například má pacient dlouhodobě 

aplikovaný laryngoskop nebo kanylu. [MAČÁK, 2004] 

Chronická katarální laryngotracheitida může vzniknout jednat primárně jako chronické 

onemocnění, nebo se může objevovat jako i po opakovaných akutních zánětech. Na vzniku 

tohoto onemocnění se nejvíce podílí především kouření, prašnost, přepínání hlasu apod. 

[MAČÁK, 2004] 

Tracheitis neboli zánět průdušnice se vyskytuje při zánětech nosu, nosohltanu nebo laryngu. 

Velmi často se tento zánět vyskytuje u těžkých chřipek. [MAČÁK, 2004] 
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2.6.2 Onemocnění dolních cest dýchacích 

Tak jako horní cesty dýchací, jsou i dolní cesty dýchací nejčastěji napadány zánětem. Zánět 

nejčastěji postihuje tracheu a bronchy. Takovýto zánět označujeme jako tracheobronchitidu. 

Mezi nejčastější symptomy patří kašel. Přítomny ale mohou být i příznaky zánětu. [MAČÁK, 

2004] 

Bronchitis catarrhalis acuta neboli akutní bronchitida velmi často navazuje na záněty horních 

cest dýchacích. [MAČÁK, 2004] 

Bronchitis catarrhalis chronica je diagnostikována u pacientů, kteří dlouhodobě trpí kašlem a 

vykašláváním nejméně tři měsíce v roce ve dvou po sobě následujících letech. Mezi 

nejčastější příčiny tohoto onemocnění patří kouření, prašné prostředí měst. Chronická 

bronchitida je velmi často provázena plicním emfyzémem. Záněty po letech vedou k rozvoji 

chronické obstrukční plicní nemoci. [MAČÁK, 2004] 

Astma bronchiale je charakterizováno jako chronické zánětlivé onemocnění, které je 

charakterizováno zvýšenou imunitní odpovědí zejména průdušnice a průdušek. Toto 

dráždění způsobuje spazmy, které jsou největším nebezpečím tohoto onemocnění. Ataky 

onemocnění jsou prezentovány nemožností vydechnout. Tento stav trvá několik minut 

nazýváme jej status asthmaticus. [MAČÁK, 2004] 

Bronchiolitis obliteratus vzniká z nejrůznějších příčin jako jsou infekce, toxické plyny, 

alergický zánět. Nejčastěji jsou postiženy průdušinky a plicní sklípky. Průdušinky a plicní 

sklípky jsou vyplněny exsudátem, který se postupně mění v granulační tkáň. [MAČÁK, 2004] 

Lobární pneumonie je zánět, který je vyvolán mikroby Streptococus pneumoniae, 

stafylokoky, Klebsiella pneumoniae, Haemophilus influenzae. Výše zmíněný zánět postihuje 

najednou celý lalok nebo plíci. V exsudátu je obsaženo velké množství fibrinu tzn., že tento 

typ zánětu se řadí mezi pseudomembanózní záněty. [MAČÁK, 2004] 

Bronchopneumonie se řadí mezi povrchový typ zánětu. Tento zánět může navazovat na 

onemocnění, které je způsobené například Haemophilus influenzae. Onemocnění může být 

vyvoláno celou řadou mikrobů. Bronchopneumonie se nejčastěji vyskytuje u tří skupin. První 

se vyskytuje u pacientů s těžkými chronickými onemocněními dále u pacientů s vrozenou 

imunodeficiencí anebo u pacientů se sníženou funkcí ledvin. [MAČÁK, 2004] 
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Atypická pneumonie se projevuje tvorbou exsudátu, který se vyskytuje a hromadí 

v mezisklípkových septech a v plicních sklípcích. Vzhledem k vyplnění sept a sklípků 

exsudátem se sklípky a septa rozšiřují. Pacienti s tímto onemocněním jsou dušní a vázne 

difuse plynů. Původcem onemocnění může být například chřipkový virus, cytomegalovirus 

nebo spalničkový virus. [MAČÁK, 2004]  

2.7 Přenos chřipky 

Zdrojem nákazy je člověk infikovaný virem chřipky, velmi vzácně dochází k přenosu ze 

zvířete. Mezi zvířata, která nákazu chřipky typu A přenášejí, patří prasata nebo ptáci. Chřipka 

se šíří jednak přímým kontaktem. Velmi častý je i přenos kontaminovanýma rukama. 

Inkubační doba je nejčastěji 1 až 2 dny. [SÖPFEROVÁ, JANOVSKÁ, DOHNAL 1999] 

Pokud bychom měli charakterizovat respirační infekci a chřipku, našli bychom jako 

společného jmenovatele typickou vstupní bránu, kterou virus vniká do organismu. Touto 

vstupní branou je nosní sliznice. Jako další společné jmenovatele lze uvést zdroj nákazy a typ 

přenosu. Nejčastějším zdrojem nákazy je člověk a typem přenosu kapénky. Mezi méně častý 

přenos patří přenos nepřímý, do kterého patří přenos vzduchem, kontaminovanými 

předměty nebo rinoviry. Respirační infekce patří v našich podmínkách k nejčastějším typům 

onemocnění. Počty nakažených se pohybují ve statisících až milionech. [SÖPFEROVÁ, 

JANOVSKÁ, DOHNAL 1999] 

2.8 Prevence a hygiena 

Nespecifická opatření jsou nejdůležitějšími faktory v prevenci chřipky. Tato opatření se 

mohou zdát banálními, mají ovšem mnohdy velmi zásadní význam. Mezi nespecifická 

opatření patří například dostatečné větrání, otužování a příjem vitaminů. Individuální 

vakcinace je doporučována hlavně u lidí, u kterých by mohla chřipka probíhat zvláště 

závažně. Takovými lidmi jsou například senioři nebo lidé, kteří mají oslabenou imunitu. 

V současné době je účinnost dosavadních vakcín nedostatečná, proto se ve světě neustále 

testují nové a modernější vakcíny. K prevenci a profylaxi chřipky je možné použít protivirové 

preparáty jako Amantadin a Remantadin. [SÖPFEROVÁ, JANOVSKÁ, DOHNAL 1999] 
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2.9 Historie chřipkového onemocnění 

Již v době Hippokrata lze nalézt zmínky o nemoci, která se svými symptomy velmi podobá 

chřipce. Z dostupných vojenských zápisků, se chřipkové onemocnění vyskytlo v roce 1485 

v Británii. Mezi tehdejší tradiční terapie patřilo užívání citrónové šťávy, dávidla a pouštění 

žilou. Onemocnění v Británii si vyžádalo tisíce obětí. Počátek pandemie chřipky je velmi těžké 

stanovit, protože neexistují žádné důkazy a to až do roku 1580. Roku 1580 vypukla ve 

Španělsku za vlády Filipa II první prokazatelná vlna tohoto onemocnění. Mezi jednu z teorií 

vědců patří také ta, že španělské královské vojsko svými přesuny zapříčinilo rozšíření viru 

nejen po Evropě, ale také Africe, Americe a Asii. Vznik pandemie se přisuzuje zejména faktu, 

že virus byl pro lidský organismus zcela nový a imunitní systém lidí neměl žádnou již 

vytvořenou imunitu pro boj proti tomuto onemocnění. [www.idnes.cz, 13] [www.zdn.cz, 9] 

Ze zachovaných důkazů vyplývá, že v 18. století měl svět za sebou již tři pandemie chřipky a 

dvě epidemie. Vzhledem k neznalosti chřipkového viru, byla pro lékaře terapie jen velmi 

obtížná. Vzhledem k tomu, že neměli dostupné informace o příčinách nákazy a jejím šíření, 

neměli ani možnost proti onemocněn účinně bojovat.  Základní terapii byla již výše zmíněné 

pouštění žilou a podávání výluhu z tabáku.  Smrtelné epidemie onemocnění pokračovaly dále 

v 19. století. Rozvoj měst dopravy a infrastruktury napomohl chřipce ke snadnějšímu šíření a 

to i na delší vzdálenosti. Mezi nejničivější pandemii řadíme tu Berlínskou z roku 1837, kdy 

počet obětí přesáhl počet nově narozených. V roce 1918 vypukla pandemie, která si vyžádala 

více než 50 milionů obětí. Osm milionu lidí zemřelo ve Španělsku. Proto bylo toto 

onemocnění pojmenováno právě podle místa, kde zahynulo nejvíce lidí. Španělská chřipka 

byla nebezpečná hlavně tím, že dosahovala obrovských rozměrů a velmi rychle se šířila. 

[www.idnes.cz, 13] [www.zdn.cz, 9] 

V roce 1957 vypukla pandemie asijské chřipky. Toto onemocnění bylo způsobeno virem 

kmene A/H2N2. Vzhledem k předchozím zkušenostem ovšem dokázali lékaři již dříve 

zareagovat a vytvořit vakcíny.  I přes rychlou reakci lékařů si ovšem toto onemocnění 

vyžádalo dva miliony obětí. Pacienti, kteří přežili útok chřipky, často podlehly následnému 

bakteriálnímu zápalu plic. Nejvyšší hodnoty attack rate se vyskytovaly u lidí, kteří žili ve 

větších kolektivech, nebo u lidí, kteří žili ve velmi špatných životních podmínkách. 

[www.idnes.cz, 13] [www.zdn.cz, 9] 

http://www.zdn.cz/
http://www.zdn.cz/
http://www.zdn.cz/
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V letech 1968 - 1970 propukla zatím pandemie pojmenovaná jako „Honkongská chřipka“, 

která byla způsobena virem A/H3N2 a začala v Číně. Epidemie trvala šest týdnů a postihla 

500 000 osob. Úmrtnost již nebyla tak vysoká a to hlavně ze dvou důvodů. Prvním důvodem 

bylo již dřívější vystavení lidí proteinu N2 a druhý důvod byl, že virus H3 byl stejný jako 

v případě asijské chřipky. [www.idnes.cz, 13] [www.zdn.cz, 9] 

Pandemie roku 1977 – 1978 byla vyvolána kmenem H1N1 a opět pocházela z Číny, zde 

vypukla v roce 1977. Vzhledem k tomu, že tento virus byl identický s virem epidemie z roku 

1950, postihlo toto onemocnění hlavně děti a dospívající, protože starší lidé již měli 

protilátky. Mezi hlavní nositeli této chřipky patří vodní ptáci ve volné přírodě, virus byl u nich 

lokalizován více v zažívacím než respiračním traktu. Epidemiologicky významnější skupinu 

tvoří kachny domácí z jižní Číny, které žijí v rýžových polích a zavlažovacích kanálech ve velmi 

těsném kontaktu s lidmi. Jedna z možností přenosu na člověka je přímý kontakt. Tento 

přenos je ovšem velmi komplikován tím, že v epiteliálních buňkách lidské trachey nejsou 

přítomny receptory pro ptačí chřipku. Tento fakt vedl lékaře k hledání mezičlánku tohoto 

přenosu. [www.idnes.cz, 13] [www.zdn.cz, 9] 

Ukazuje se, že tímto mezičlánkem může být vepř domácí, tedy konkrétně jeho trachea, kde 

dochází ke spojení lidských a ptačích virů. Tato myšlenka je vědci podporována díky faktu, že 

byl izolován lidský virus H3N2 chřipkového viru z prasat v Hongkongu. Prasata jsou 

pravděpodobně infikována inhalací virů z kontaminované ptačí stolice nebo pitím závadné 

vody. Lidské viry prasata získají vzdušným přenosem od nakažených lidí. [www.idnes.cz, 13] 

[www.zdn.cz, 9] 

 

 

 

 

http://www.zdn.cz/
http://www.zdn.cz/
http://www.zdn.cz/
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3 Praktická část 

V praktické části své absolventské práce, se zaměřuji na vyhodnocení dotazníkového šetření 

a představení léčivých přípravků, které jsou prostřednictvím prodejců nabízeny při léčbě 

chřipkového onemocnění. 

3.1 Představení dotazníku 

Hlavním cílem mé práce je analyzovat užívání některých konkrétních volně prodejných 

léčivých přípravků, které slouží k prevenci a léčbě chřipkového onemocnění a zároveň 

zmapovat efekt různých terapeutických postupů.  

Pro svou praktickou část jsem zvolila dotazník. Zejména díky tomu, že nebylo možné 

vyhledat data se strukturou, která je potřeba pro mé zhodnocení dotazníku. Otázky v 

dotazníku jsou strukturovány tak, aby bylo možné na základě odpovědí na ně, zmapovat 

efekt, který na respondenty vybrané volně prodejné léčivé přípravky mají.  

Pro své šetření jsem zvolila společnost střední velikosti, která se zabývá službami. Dále jsem 

dotazník průběžně rozdávala mezi pacienty, kteří navštěvovali lékárnu na západě Čech. Tuto 

společnost jsem zvolila proto, že se zde na jednom místě vyskytují různé věkové skupiny, 

s různým vzděláním, s různými názory na zvolenou terapii a poměr žen a mužů zde byl 

poměrně vyrovnaný. K vyhodnocení šetření se mi podařilo shromáždit 60 plně vyplněných 

dotazníků. Celkem bylo dotazníků 70, ale bohužel některé nebyly zcela vyplněny a proto 

nemohly být vyhodnoceny. 

Ke svému dotazníku jsem připojila i drobný manuál a to hlavně proto, aby respondenti byli 

informováni, jak dotazník vyplňovat. Je velmi důležité respondenty upozornit, jak budou 

jejich odpovědi posuzovány, jestliže označí více než jednu odpověď. Touto informací jsem se 

snažila zabránit tomu, aby se při případném označení více odpovědí respondent domníval, že 

je nějaká odpověď upřednostněna a aby byl informován, že  všechny odpovědi mají stejnou 

váhu.  

3.1.1 Podoba dotazníku 

Respondentům byl rozdán dotazník v podobě, ve které jej vkládám níže. 



32 
 

Před vyplňováním dotazníku si prosím přečtěte návod k vyplnění, který je uveden na 

poslední straně tohoto dotazníku. Děkuji 

1.) Jste muž nebo žena? (nehodící škrtněte) 

Muž       Žena 

2.) Jaký je Váš věk? 

1. 20 – 25 let 

2. 26 – 30 let 

3. 31 – 40 let 

4. 40 a více 

 

3.) Jaké je Vaše zaměstnání? 

1. Služby 

2. Výroba 

3. Zemědělství 

4. Student 

5. Nezaměstnaný/á 

6. Důchodce 

 

4.) Jaké je Vaše vzdělání? 

1. Základní 

2. Vyučen 

3. Střední s maturitou 

4. Vyšší odborné 

5. Vysokoškolské 

 

5.)  Prodělal/a jste již někdy chřipku? 
1. Ano 
2. Ne 
 

6.) Jste očkován/a proti chřipce? 
1. Ano 
2. Ne 

 
7.) Kolikrát do roka míváte chřipku? 
1.  Jednou 
2.  Více než jednou 
3.  Nikdy 
 

8.) Jaké příznaky při chřipce pociťujete? 
1. Rýma 
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2. Kašel 
3. Zvýšená teplota 
4. Bolesti svalů a kloubů 
5. Malátnost 
6. Zvracení 

  7.    Průjem 
 

9.) Označte, jaké přípravky proti chřipce znáte? 
1. Paralen 500 
2. Acylpyrin  
3. Aspirin C 
4. Paralen hot drink 
5. Coldrex horký nápoj citron s medem 
6. Modafen 
7. Orofar  
8. Septolete 
9. Stopangin 
10. Žádné neznám 
11. Homeopatikum (Oscilococcinum) 

 
10.) Jaký přípravek/y proti chřipce si nejčastěji kupujete? 

1. Paralen 500 
2. Acylpyrin  
3. Aspirin C 
4. Paralen hot drink 
5. Coldrex horký nápoj citron s medem 
6. Modafen 
7. Orofar  
8. Septolete 
9. Stopangin 
10. Nic 
11. Homeopatikum (Oscilococcinum) 

 
11.) Čtete příbalovou informaci? 

1. Ano 
2. Ne 

 
12.) Za jak dlouho se začne projevovat zlepšení Vašeho zdravotního stavu? 

1. Za 1 den 
2. Za 2 dny 
3. Za 3 dny 
4. Za 4 dny 
5. Za více než 4 dny 

  
13.) Jaké účinky na Vás zakoupený přípravek má? 
 1. Snížení teploty 
 2. Úleva od kašle 
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 3. Úleva od rýmy 
 4. Potlačení bolesti svalů a kloubů 
 5. Úleva od bolesti v krku 
 6. Žádné  
 
14.) Za jak dlouho vyhledáte pomoc lékaře, pokud se stále necítíte lépe?   

1. Ihned po nástupu obtíží 
2. Pokud nezabere vlastní léčba 
3. Za týden 
4. Nikdy  

 
15.) Užíváte vitaminy? 

1. Ano 
2. Ne 

 
16.) Jaké vitaminy užíváte? 

1. Vitamin C 
2. Multivitaminové přípravky 
3. Vitamin B 
4. Syntetické vitaminy neužívám, preferuji přírodní zdroje (ovoce a zelenina) 
5. Nic z výše uvedeného 

 
17.) Z jakého zdroje se nejčastěji dozvídáte o léčivých přípravcích? 

1. Z televize 
2. Z radia 
3. V lékárně 
4. U lékaře 

 
18.) Přesvědčí Vás výše uvedený zdroj o koupi léčivého přípravku? 

1. Ano 
2. Ne 

 
19.) Jakou terapií podporujete své léčení proti chřipce? 

1. Vypotím se v posteli 
2. Piji čaj s citronem a medem 
3. Při zvýšené teplotě používám zábal 
4. Piji cibulový čaj 
5. Užívám více česneku a cibule 
6. Jiné (prosím vypsat) 

 
Manuál pro vyplnění dotazníku 
Pro každou otázku označte odpověď, která Vám nejvíce vyhovuje, nebo je Vám nejbližší. 
Vezměte prosím na vědomí, že pokud označíte v jedné otázce odpovědí více, budou tyto 
odpovědi brány jako rovnocenné a žádná možnost nebude upřednostněna. Je nutné 
odpovědět na každou otázku. 
 
Děkuji za vyplnění, spolupráci a dodržení manuálu 
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Lucie Schreinerová 

3.2 Vyhodnocení odpovědí 

3.2.1 Otázka číslo jedna 

V otázce číslo jedna se jedná o obligátní dotaz, zda dotazník vyplňuje žena či muž. Při 

vyhodnocování dotazníku jsem zjistila, že poměr mužů a žen je poměrně vyrovnaný. Poměr 

obou pohlaví činí 28 mužů ku 32 ženám.  

3.2.2 Otázka číslo dvě 

Otázka číslo dvě člení respondenty do skupin podle věkové kategorie, do které spadají. 

Věková skupina 20 – 25 let je v mém dotazníku nejvíce zastoupena. Důvodem je, že mladší 

skupina respondentů v dnešní době řeší své fyzické obtíže právě zakoupením volně 

prodejných léčivých přípravků. Na druhém místě se umístila věková skupina od 26 – 30 let. 

Další skupina je ve věku od 31 – 40 let a na posledním místě je věková skupina 41 let a více.  

Graf č.1        [Zdroj vlastní dotazníkové šetření] 

3.2.3 Otázka číslo tři 

Otázkou číslo tři jsem zjišťovala, v jaké sféře respondenti pracují. Vzhledem k tomu, že 

převážná většina pracuje v již zmíněné společnosti, která se zabývá službami, není 

překvapením, že většina respondentů označila právě služby. V odpovědích se ale také 

vyskytují studenti a lidé pracující ve výrobě. Nejméně je zastoupena skupina 

nezaměstnaných, studentů, důchodců a lidí, kteří pracují v zemědělství.  
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Graf č.2        [Zdroj vlastní dotazníkové šetření] 

3.2.4 Otázka číslo čtyři 

V otázce číslo čtyři jsem se zaměřila na vzdělání, kterého respondenti dosahují. Domnívám 

se, že tato otázka je velice důležitá vzhledem k tomu jaký typ terapie respondenti volí. 

Výstupem, jsem zjišťovala, jaké přípravky si lidé s určitým vzděláním nejčastěji zakupují, jak 

jsou s nimi spokojeni. Dalšími informacemi, které jsem v dotazníku sledovala, jsou jaké 

povědomí respondenti mají o příznacích, které chřipkové onemocnění provázejí vzhledem 

k jejich vzdělání. Z níže uvedeného grafu je zřejmé, že nejvíce respondentů, kteří dotazník 

zodpovídali, mají střední vzdělání s maturitou, druhé od konce je vzdělání základní a na 

posledním místě vyšší odborné. 

Graf č.3        [Zdroj vlastní dotazníkové šetření] 
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3.2.5 Otázka číslo pět 

Otázka číslo pět je zaměřena na informaci zda respondent chřipku již někdy prodělal či 

nikoliv. Pomocí této otázky jsem sledovala, kolik lidí se domnívá, že chřipku skutečně mělo a 

kolik lidí si myslí, že s chřipkou nikdy nepřišli do styku. Z výsledků mého dotazníku vyplývá, že 

se většina respondentů domnívá, že s chřipkou již minimálně jednou byli s  konfrontováni. 

Přesněji 98,33% respondentů odpovědělo, že chřipku již prodělalo. 

3.2.6 Otázka číslo šest 

V této otázce bylo cílem zjistit, jestli je respondent očkován proti chřipce. Tuto otázku jsem 

zařadila proto, abych zjistila, kolikrát prodělá člověk, který je očkován, chřipkové 

onemocnění. Výsledek mě velice překvapil, protože jsem zjistila, že pouze 18,33% 

respondentů je proti chřipce očkováno. Pokud bychom tedy porovnali informace o 

prodělaném onemocnění s informacemi o očkování, jednoznačně vyplývá, že i když byl 

člověk proti chřipce očkován přesto ji podle své odpovědi prodělal. Opět se ale musím vrátit 

k prvotnímu záměru dotazníku, kterým bylo zjistit, zda je respondent schopen příznaky 

chřipky rozpoznat.  

3.2.7 Otázka číslo sedm 

Otázkou číslo sedm jsem chtěla zjistit, kolikrát daný respondent chřipkové onemocnění 

prodělal.  

 

Graf č.4        [Zdroj vlastní dotazníkové šetření] 
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Z výše uvedeného grafu je zřejmé, že většina respondentů odpověděla, že  chřipkové 

onemocnění prodělala alespoň jednou. V menší míře se objevila odpověď, že respondent 

prodělal chřipku více než jednou a pouze 10% respondentů se domnívá, že chřipku neměla 

nikdy.  

3.2.8 Otázka číslo osm 

Cílem otázky číslo osm bylo zjistit, zda jsou respondenti schopni rozeznat příznaky, které 

chřipkové onemocnění provází. Úmyslně jsou v této otázce uvedeny i odpovědi s příznaky, 

které nejsou pro onemocnění obvyklé,  lépe řečeno, kterými se onemocnění neprojevuje (dle 

dostupné literatury [Söpfertová, Janovská, Dohnal 1999]).  Je zajímavé, že mnozí lidé označili 

spíše více odpovědí než méně a mnohdy ne zcela správně.  

Graf č.5        [Zdroj vlastní dotazníkové šetření] 

Již v úvodu dotazníku jsem respondenty požádala, aby si před vyplňováním přečetli manuál, 

který byl k dotazníku vypracován. V něm je uvedeno, že pokud respondent označí více než 

jednu odpověď, budou všechny označené odpovědi brány jako rovnocenné. Z výsledků je 

zřejmé, že většina respondentů označila více než jen jednu odpověď. Jako nejčastější 

příznaky onemocnění respondenti uvedli rýmu, kašel, zvýšenou teplotu, bolesti svalů a 

kloubů. Ačkoliv některé příznaky mohou být velmi subjektivní, ale mezi příznaky chřipkového 

onemocnění rýma nepatří. Rýma je spíše než příznak chřipky, příznakem akutního 

respiračního onemocnění.  
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3.2.9 Otázka číslo devět 

V otázce číslo devět jsem se zaměřila na znalost vybraných volně prodejných léčivých 

přípravků. Cílem bylo zjistit, jaké přípravky mají respondenti v povědomí a které neznají. Do 

této otázky jsem přidala i homeopatika, které mají na trhu své místo a to hlavně proto, že je 

mnozí lidé používají nejen k léčbě sebe sama, ale také k léčbě svých příbuzných. Pro tuto 

otázku jsem vybrala volně prodejné léčivé přípravky, kterých jsem za svou praxi prodala 

nejvíce. Mezi tyto přípravky patří: 

Paralen 500  

      

 Výrobce: Zentiva a.s 

 Farmakoterapeutická skupina: antipyretikum, analgetikum, anilidum 

 Indikace: horečka, bolesti zubů, svalů, hlavy, neuralgie, bolestivá menstruace 

 Nežádoucí účinky: léčivý přípravek bývá velmi dobře snášen, ojediněle se může 

vyskytnout kožní alergie, nucení na zvracení, vzácně zúžení průdušek, porucha 

jaterních funkcí a krvetvorby  

 Kontraindikace: hypersensitivita na léčivou nebo pomocnou látku, hepatální 

insuficience, akutní hepatitida, těžká hemolytická anémie [www.sukl.cz, 2a] 

Acylpyrin           

  Obr.č.3 [zdroj www.coolplaneta.com, 3] 

 Výrobce: Herbacos-Bofarma 

 Farmakoterapeutická skupina: analgetikum, antipyretikum 

 Indikace: bolest hlavy, kloubů, svalů, zubů, neuralgie, snižování teploty hlavně při 

onemocnění chřipkového charakteru 

 Nežádoucí účinky: bolesti břicha, pálení žáhy, nauzea, zvracení, gastrointestinální 

krvácení, perforace apod. 

Obr.č.2 [zdroj www.eshop.zdravmat.sk, 4] 
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 Kontraindikace: přecitlivělost na kyselinu acetylsalicylovou, akutní vředová choroba 

žaludku nebo dvanáctníku, bronchiální astma, nesmí se podávat dětem a mladistvým 

do 16 let [www.sukl.cz, 2b] 

Aspirin C  

 Obr.č.4 [zdroj http://bayer-vpois.cz, 11] 

 Výrobce: Bayer Bitterfeld GmbH 

 Farmakoterapeutická skupina: analgetikum, antipyretikum 

 Indikace: bolest hlavy, kloubů, svalů, zubů, menstruační bolesti, lehčí artritida, 

zánětlivé onemocnění horních cest dýchacích, při chřipce k úlevě od bolesti a horečky 

 Nežádoucí účinky: bolesti břicha, pálení žáhy, nauzea, zvracení, gastrointestinální 

krvácení, perforace, gastroduodenální vředy 

 Kontraindikace: přecitlivělost na kyselinu acetylsalicylovou, akutní vředová choroba 

žaludku nebo dvanáctníku, bronchiální astma, nesmí se podávat dětem a mladistvým 

do 16 let [www.sukl.cz, 2c] 

Paralen hot drink 

 Obr.č.5 [zdroj www.lekaren-veronika.sk, 1] 

 Výrobce: Zentiva a.s 

 Farmakoterapeutická skupina: analgetikum 

 Indikace: bolest hlavy, kloubů, svalů, zubů, ucpaný nos, akutní zánět horních cest 

dýchacích, sinusitidy 

 Nežádoucí účinky: agranulocytóza, hemolytická anémie, leukopenie, žloutenka, kožní 

alergie 

 Kontraindikace: přecitlivělost na paracetamol, jaterní nebo těžké renální poškození, 

hypertenze, hyperthyreóza, diabetes mellitus, alkoholismus, glaukom, hemolytická 

anémie [www.sukl.cz, 2d] 
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Coldrex horký nápoj citron s medem 

 Obr.č.6 [zdroj www.lekaren-veronika.sk, 1] 

 Výrobce: GlaxoSmithKline  Consumer  Healthcare  

 Farmakoterapeutická skupina: analgetikum, antipyretikum 

 Indikace: bolest hlavy, kloubů, svalů, zubů, ucpaný nos, akutní zánět horních cest 

dýchacích, horečka, kongesce nosní sliznice, sinusitida 

 Nežádoucí účinky: trombocytopenie, hemolytická anémie, leukopenie, závratě, kožní 

alergie, zvracení, průjem 

 Kontraindikace: přecitlivělost na léčivé látky, těžké jaterní poškození, akutní 

hepatitida, hemolytická anémie, hypertenze, závažná hypertenze [www.sukl.cz, 2e] 

Modafen 

 Obr.č.7 [zdroj www.solarisfarm.ro, 6] 

 Výrobce: Zentiva a.s  

 Farmakoterapeutická skupina: analgetikum, antipyretikum, dekongescens 

 Indikace: rhinitis acuta, nasopharyngitis acuta, catarrus tubae auditive,  

 Nežádoucí účinky: poruchy krvetvorby, hepatotoxicita, horečka, vyrážka, retence 

sodíku 

 Kontraindikace: přecitlivělost na léčivé nebo pomocné látky, hypertrofie prostaty, 

těžká hypertenze, závažná hypertenze, kardiomyopatie, diabetes mellitus, glaukom 

[www.sukl.cz, 2f] 

Orofar 

 Obr.č.8 [zdroj www.magister.sk, 12] 
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 Výrobce: NOVARTIS  s.r.o. 

 Farmakoterapeutická skupina: otorinolaryngologikum 

 Indikace: léčba zánětu ústní dutiny a hrdla, bolesti v krku, faryngitida, laryngitida, 

stomatitida 

 Nežádoucí účinky: lehké místní přechodné podráždění, kožní vyrážka, otok obličeje a 

hrdla 

 Kontraindikace: přecitlivělost na léčivé nebo pomocné látky, nedoporučuje se 

podávat dětem mladším 4 let [www.sukl.cz, 2g] 

Septolete 

 Obr.č.9 [zdroj www.septolete.com, 14] 

 Výrobce: KRKA, d.d. 

 Farmakoterapeutická skupina: otorinolaryngologikum 

 Indikace: léčba lehkého zánětu v ústní dutině a hltanu, stomatitida, gingivitida 

 Nežádoucí účinky: gastrointestinální poruchy, nevolnost průjem, vyrážka 

 Kontraindikace: přecitlivělost na léčivé nebo pomocné látky, nedoporučuje se 

podávat dětem mladším 4 let [www.sukl.cz, 2h] 

Stopangin 

 Obr.č.10 [zdroj http://monka.hysteria.cz, 15] 

 Výrobce: Teva Czech Industries s.r.o 

 Farmakoterapeutická skupina: otorinolaryngologikum, stomatologicum 

 Indikace: léčba lehkého zánětu v ústní dutině a hltanu, stomatitida, gingivitida 

 Nežádoucí účinky: bolest, pálení, svědění jazyka, změna chuti a čichu, zvracení 

 Kontraindikace: přecitlivělost na léčivé nebo pomocné látky, nepodávat dětem 

mladším 6 let [www.sukl.cz, 2i] 

Oscilococcinum 
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 Obr.č.11 [zdroj www.boiron.cz, 7] 

 Výrobce: BOIRON CZ 

 Farmakoterapeutická skupina: homeopatikum 

 Indikace: homeopatický přípravek tradičně užívaný při chřipkových stavech 

 Nežádoucí účinky: žádné nežádoucí účinky nebyly dosud zaznamenány 

 Kontraindikace: přecitlivělost na léčivé nebo pomocné látky [www.boiron.cz, 7] 

Graf č.6        [Zdroj vlastní dotazníkové šetření] 

Z grafu výše je zřejmé, že mezi nejznámější přípravky se řadí Paralen tbl (18,93%), Coldrex 

(13,64%), Paralen hot drink (12,62%), Acylpyrin tbl (11,96%), dále Aspirin C (11,24%), a 

Modafen (8,79%). Mezi méně známé patří Septolete (7,52%), Stopangin (5,98%), 

Oscilococcinum (1,77%) a 2% respondentů žádné z uvedených přípravků nezná.  

3.2.10  Otázka číslo deset 

V otázce číslo deset respondenti označovali přípravky, které si na své obtíže nejčastěji kupují. 

Opět byly součástí seznamu i přípravky, které nejsou k léčbě chřipky vhodné, nebo lépe 

řečeno ty, které se používají například jako podpůrná léčba angíny nebo jiného onemocnění 

než chřipky. Touto otázkou jsem chtěla zjistit, jaké léčivé přípravky respondenti preferují a 

jakým přípravkům důvěřují. Také jsem analyzovala, jestli vybírají přípravky, které léčbu 

podpoří, nebo přípravky, které k prevenci nebo léčbě neslouží. 
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Graf č.7       [Zdroj vlastní dotazníkové šetření] 

Z výsledků vyplývá, že nejméně užívaná jsou homeopatika. Mezi nejvíce prodávané a užívané 

přípravky se řadí Paralen tbl. (29,95%), Coldrex (14,81%), Paralen hot drink (12,78%) 

Acylpyrin tbl. (10,84%), Aspirin C (7,41%). Mezi méně kupované přípravky se řadí Septolete 

(6,17%), Modafen (4,31%), Stopangin (4,31%), Orofar (1,91%). Odpovědi některých 

respondentů také ukazují, že zhruba 2% z nich, žádné z uvedených léčivých přípravků 

nekupuje. Z výsledků je zřejmé, že většina respondentů, kupuje přípravků více a poté je 

kombinuje. Proto jsem svou další otázku směřovala na čtení příbalových informací.   

3.2.11  Otázka číslo jedenáct 

Otázka číslo jedenáct navazuje na předešlou otázku. Jak jsem již zmínila výše, cílem bylo 

zjistit, zda pacienti čtou příbalovou informaci. Chtěla jsem zjistit, jestli respondent, který si 

přípravek zakoupí, čte případné kontraindikace a správné dávkování. Tyto informace by jistě 

měl sdělit farmaceut nebo farmaceutický asistent, který přípravek prodává, ale ne vždy je 

možné odhalit veškeré léky, u kterých by mohlo dojít k nežádoucím kontraindikacím. 

Dávkování je také velmi důležité. Fakt, že je přípravek volně prodejný, ještě nemusí 

znamenat, že když jej pacient nesprávně užívá je bezpečný. Výstup dotazníku ukazuje, že 

76,67% respondentů příbalovou informaci čte a 23,33% ne.  

3.2.12  Otázka číslo dvanáct  

V otázce číslo dvanáct jsem se zaměřila na dobu, za kterou pacienti pociťují úlevu od 

příznaků chřipky. Je mi jasné, že odpověď organismu na účinek přípravku může být 

specifická, ale cílem bylo zjistit, zda respondentům přijde léčba dostatečně rychlá a efektivní.  
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Graf č.8        [Zdroj vlastní dotazníkové šetření] 

Z grafu výše je zřejmé, že účinek přípravků většina respondentů pociťuje za dva (34,17%) až 

tři dny (33,33%). Jako třetí nejčastější varianta bylo označeno, že účinek se dostavuje za 1 

den (celkem 25,83%) a nejméně zastoupena byla odpověď, kde se účinek dostavuje za 4 dny 

a za více než 4 dny (celkem 3,33%). 

3.2.13  Otázka číslo třináct 

Cílem otázky číslo třináct bylo zjistit, jakou úlevu pacienti pociťují po požití volně prodejného 

léčivého přípravku. Opět zde byly záměrně umístěny i odpovědi navíc, které ne zcela 

odpovídají příznakům chřipkového onemocnění.  

Graf č.9        [Zdroj vlastní dotazníkové šetření] 

Výstup výše ukazuje, že nejvíce respondenti pociťují úlevu od vysokých teplot (35,86%). Na 

dalším místě se umístila úleva od bolesti svalů a kloubů (18,50%). Úlevu od bolesti v krku 
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označilo 19,61% respondentů. I když bolest v krku není typickým příznakem, byla tato 

odpověď označena jako třetí nejčastější. Úleva od rýmy byla také označena velmi často 

(10,58%). Jak jsem ovšem již zmiňovala výše, rýma nepatří mezi typický příznak chřipkového 

onemocnění. Na předposledním místě byla označena úleva od kašle (8,78%) a na posledním 

místě je odpověď, kdy lidé nepociťují úlevu žádnou (6,67%). Můžeme tedy předpokládat, že 

respondent, který označí tuto možnost, raději preferuje návštěvu lékaře, nebo se léčí raději 

tradičnějším způsobem. 

3.2.14  Otázka číslo čtrnáct  

V otázce číslo čtrnáct jsem se snažila získat informace, jestli pacienti vyhledají pomoc lékaře 

a pokud ano, tak za jak dlouho. Sledovala jsem, jestli se lidé snaží předejít šíření onemocnění. 

Většina respondentů odpovídala, že navštíví lékaře v případě, pokud nezabere vlastní léčba. 

Tuto odpověď označilo 69,17% respondentů. 11,67% odpovědí byla, že lékaře nenavštíví 

nikdy. Toto číslo mě skutečně překvapilo, protože lékař by měl být navštíven, pokud 

samoléčba není do týdne účinná. Odpověď, která byla označována jako třetí nejčastější byla, 

že respondent navštíví lékaře po týdnu samoléčby. Tuto odpověď označilo 10,83% 

respondentů. Nejméně respondentů navštíví lékaře ihned po nástupu obtíží pouze 8,33%. 

3.2.15  Otázka číslo patnáct 

Otázka číslo patnáct směřuje ke zjištění, zda pacient užívá nějaké vitaminy. Touto otázkou 

jsem sledovala, jestli pacienti podporují svou léčbu také vitaminy, nebo pouze spoléhají na 

zakoupené volně prodejné léčivé přípravky. Z celkového množství respondentů odpovědělo 

55%, že vitaminy užívají, 45% odpovědělo, že vitaminy nepoužívají. 

3.2.16  Otázka číslo šestnáct 

Cílem této otázky bylo zjistit, jaké konkrétní vitaminy pacienti užívají. Touto otázkou jsem 

chtěla zjistit, jaké je povědomí o vitaminech, které napomáhají jednak obranyschopnosti 

organismu a jednak k podpoře léčby onemocnění. Mezi odpovědi byly zařazeny také 

vitaminy skupiny B a multivitaminové prostředky. Součástí odpovědí byly i přírodní zdroje, 

důvodem zařazení této odpovědi byl fakt, že ne každý pacient důvěřuje umělým vitaminům, 

ale raději dává přednost ovoci a zelenině.  
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Graf č.10        [Zdroj vlastní dotazníkové šetření] 

Z vyhodnocení odpovědí je zřejmé, že většina respondentů upřednostňuje vitamin C. Velmi 

mě překvapilo, že 29% respondentů vitaminy při chřipkovém onemocnění vůbec jako 

podporu léčby neužívá. Využívání přírodních zdrojů upřednostňuje 15% respondentů, 

multivitaminové přípravky 17% a nejméně respondentů užívá jako podpůrnou léčbu vitaminy 

skupiny B. 

3.2.17  Otázka číslo sedmnáct 

Cílem této otázky bylo zjistit, odkud se respondenti o volně prodejném léčivém přípravku 

nejčastěji dozvídají. Z vyhodnocení odpovědí vyplývá, že nejčastějším zdrojem informací o 

novém přípravku je televize. Tento zdroj označilo 51,94% respondentů. 29,72% respondentů 

označilo jako zdroj informací lékárnu, 16,94% lékaře a 1,94% respondentů odpovědělo, že 

hlavním zdrojem informací je pro ně rádio. 

3.2.18  Otázka číslo osmnáct 

Otázka číslo osmnáct navazuje na předešlou otázku. Cílem bylo zjistit, jestli se respondenti 

nechají ovlivnit informacemi z výše uvedených zdrojů. Zda na jejich rozhodnutí o koupi 

daného léčivého přípravku má vliv reklama, nebo raději upřednostňují radu lékaře nebo 

lékárníka. 60% respondentů označilo, že se nechají ovlivnit a 40%, že se ovlivnit nenechají.  
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3.2.19  Otázka číslo devatenáct 

V této otázce jsem chtěla zjistit, jakou terapii pacienti volí, aby napomohli rychlejšímu 

odeznění obtíží. Kromě nabídnutých odpovědí, měli respondenti možnost vypsat i jiné 

terapie, které využívají při léčbě chřipkového onemocnění.  

Graf č.11        [Zdroj vlastní dotazníkové šetření] 

Z grafu výše vyplývá, že nejčastější terapií v léčbě chřipkového onemocnění je, že pacient 

zůstane v posteli a vypotí se. Této terapie využívá 44,22% respondentů. Pití čaje s citronem a 

medem označilo 27,61% respondentů, 12,08% respondentů odpovídalo, že využívá jinou 

terapii, než byla výše uvedená. Jako nejčastější byla uváděna slivovice s citronem a medem, 

bylinné čaje, čaj se zázvorem, víno s rumem. Pokud respondent neužívá k léčbě nic jiného 

než víno s rumem, není terapie nebezpečná, ovšem při kombinaci s některými přípravky 

může být léčba poměrně nebezpečná. 5,67% respondentů odpovědělo, že užívá více česneku 

a cibule, 5,25% užívá při zvýšené teplotě zábal a nejméně respondentů odpovědělo, že při 

chřipkovém onemocnění užívá jako terapii pití cibulového čaje. 
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4 Diskuse 

Chřipkové onemocnění je v dnešní době velmi časté. Ve své absolventské práci, jsem 

zmapovala efektivitu vybraných volně prodejných léčivých přípravků a dále jsem se věnovala 

vybraným terapeutickým postupům, které jsou při terapii chřipkového onemocnění 

využívány. Vzhledem k nemožnosti testování vybraných volně prodejných léčivých přípravků 

pro potřebu této práce a následného zjištění reálných účinků přímo na lidech, jsem zvolila 

formu dotazníku pro zjištění subjektivního pocitu efektivity volně prodejných léčivých 

přípravků od oslovených respondentů.  

Z výsledků dotazníkového šetření je zřejmé, jaké subjektivní pocity účinku na sobě pociťují 

ženy oproti mužům. Velmi zajímavý je rozdíl ve vnímání účinků u obou pohlaví. Pouze 3% žen 

označila možnost, že na ni žádný z vybraných léčivých přípravků nemá účinek. U mužů jsou 

výsledky obdobné, tedy pozitivní ohledem subjektivního pocitu účinku. Pouze 4% mužů 

označil možnost, kde poukázal na neúčinnost vybraného léčivého přípravku. Z tohoto 

výstupu lze vyvodit  závěr, že výše uvedené léčivé přípravky respondenti subjektivně hodnotí 

jako účinné a po jejich užití zaznamenávají úlevu alespoň od jednoho z příznaků chřipkového 

onemocnění napříč oběma pohlavími. 

Výstup dotazníku rovněž poukazuje na velmi dobrou znalost respondentů v oblasti volně 

prodejných léčivých přípravků.  Ačkoliv v dotazníku byly uvedeny přípravky, které nejsou pro 

léčbu chřipkového onemocnění zcela vhodné, je zajímavé zjištění, jaké přípravky mají lidé 

v povědomí. Konkrétně se jedná o výstup z otázky číslo devět, která ukazuje u 50% žen 

znalost 50% vybraných volně prodejných léčivých přípravků. Znalost u mužů je o něco menší, 

43% mužů uvedlo v odpovědích znalost alespoň 35% volně prodejných léčivých přípravků. Při 

vyhodnocení jsem ovšem neuvažovala vývoj znalosti v čase. Například před dvaceti lety 

mohla být informovanost respondentů jiná než nyní vzhledem k rozvoji role marketingu. 

Důležitý výstup lze nalézt také u otázky číslo dvanáct, kde respondenti měli označit, za jak 

dlouho na sobě účinky přípravku pociťují. Z odpovědí je zřejmá převaha účinku za dobu tří až 

čtyř dnů. U žen byl tento výsledek zaznamenán u 38% odpovědí. U mužů je procentuální 

zastoupení o něco menší, tedy 22%. U zhodnocení jsem ovšem neuvažovala možnost 

kombinace několika aspektů. Například kombinace několika terapií s volně prodejnými 

léčivými přípravky, případně specifická terapie určená lékařem.  
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Různým terapeutickým postupům jsem se věnovala v poslední otázce svého dotazníku. 

V otázce číslo devatenáct bylo uvedeno několik základních terapeutických postupů. Výstup 

dotazníku poukazuje na fakt, že v dnešní době se lidé vrací ke starším terapeutickým 

postupům. Jako nejspolehlivější byla vybrána odpověď, kde je uvedena možnost vypotit se v 

posteli a další nejčastěji označovanou odpovědí bylo pití čaje s citronem a medem. Jako 

nejméně účinná byla zhodnocena terapie, při které se využívá zábalu a terapie pomocí pití 

cibulového čaje. Respondenti také u této otázky využili možnosti vypsat, jaké další terapie 

využívají. U výstupu této otázky nebyla uvažována možnost vlivu okolního prostředí, které 

může mít na odpovědi významný vliv. Další neuvažovanou eventualitou je finanční 

náročnost. V dnešní době si díky legislativě jen málo z nás může dovolit zůstat doma 

v posteli, pokud se necítí lépe. 

Průzkum prevence je v mé absolventské práci zastoupen otázkami týkající se vitaminů a 

vyhledání pomoci lékaře. Jako velmi zajímavý hodnotím výsledek, kdy muži užívají vitaminy 

více než ženy. Z výsledků vyplývá, že vitaminy užívá 57% mužů a 53% žen. Vliv na tento 

výsledek mohou mít informace o zdravém životním stylu, kdy se této otázce věnují v dnešní 

době nejen ženy ale také muži. Velmi zarážející je informace o návštěvnosti lékařů. Na 

základě mých zjištění je patrné, že možnost koupě volně prodejných léčivých přípravků svádí 

k samoléčbě.  Tímto chováním však dochází k dalšímu šíření chřipkového onemocnění a tím 

ke vzniku případné epidemie.  

V dotazníku jsou také uvedeny otázky týkající se informačního zdroje, odkud se respondent o 

léčivém přípravku dozvídá a jestli se nechá tímto zdrojem přesvědčit ke koupi. Zařazení této 

otázky je z mého pohledu velmi důležité z hlediska informovanosti respondentů a vlivu na 

jejich rozhodnutí. Z výstupu dotazníku vyplývá převaha televize jako informačního kanálu u 

žen, které se nechají tímto sdělovacím prostředkem ovlivnit. Nejméně ženy věří radiu. U 

mužů jsou výsledky obdobné jako u žen. Pokud se nechají sdělovacími prostředky ovlivnit, 

nejvíce je ovlivňuje televize a stejně jako u žen nejméně rádio. Ve svém hodnocení ovšem 

neuvažuji vliv vizuální. Podoba obalu a lákavost reklamy může mít na respondenty 

nezanedbatelný vliv.  
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Závěr 

Svým dotazníkovým šetřením jsem chtěla přispět ke zjištění, jaká je informovanost mezi 

lidmi o samotných příznacích chřipkového onemocnění a zjistit povědomí o možnosti výběru 

různých léčivých přípravků.  

Z mnou provedeného průzkumu vyplývá neschopnost rozlišit chřipkové onemocnění od 

běžných respiračních onemocnění nebo viróz. I když je znalost volně prodejných léčivých 

přípravků dobrá, nejsou tyto přípravky správně zvoleny pro léčbu samotného chřipkového 

onemocnění. Například přípravek Orofar, Septolete či Stopangin jsou přípravky k léčbě 

zánětů dutiny ústní a jako podpůrná léčba angíny. Respondenti v mém dotazníku ovšem 

velmi často označovali, že si tyto přípravky kupují právě k léčbě chřipkového onemocnění.  

Pro svou praktickou část jsem si zvolila dotazník. Otázky v dotazníku byly strukturovány tak, 

aby co nejvíce vypovídaly o informovanosti respondentů a aby na sebe logicky navazovaly. 

Výstup dotazníků ukazuje několik velice zajímavých informací. Velmi zajímavé je, že ženy 

znají daleko více volně prodejných léčivých přípravků proti chřipce než muži.  Z odpovědí 

respondentů vyplývá, že raději užívají jednodušších léčivých přípravků, jako je Paralen, 

Acylpyrin, případně jejich rozpustné formy.  

Vzorek mnou oslovených respondentů neodpovídá zcela úplně standardům využívaných 

Českým statistickým úřadem. Zkoumáním jsem se zaměřila na respondenty v produktivním 

věku, kteří spíš než senioři a děti zvažují možnost samoléčby chřipkového onemocnění a tím i 

častěji využívají právě volně prodejné léčivé přípravky, jež ve své práci zahrnuji. 

Vždy je důležité nalézt rovnováhu mezi terapeutickým postupem a léčivým přípravkem, 

kterým svou léčbu podporujeme. Neméně důležitá je i ohleduplnost vůči našemu okolí. 

Pokud se budeme vyskytovat mezi lidmi, i když nám nebude dobře vystavujeme je riziku 

nákazy a dalšímu šíření onemocnění. Je potřeba včas rozhodnout, zda náš zdravotní stav 

umožňuje samoléčbu nebo je nutné již vyhledat lékařskou pomoc. 
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Summary: Influenza and Its Prevention and Treatment 

People in the Czech Republic may suffer from many widespread diseases, one of them is 

influenza. As the result of being in a hurry and stress we may become self-curers who take 

some over-the-counter medical preparations in order to overcome the disease quickly.    

As the theme of the assignment I chose influenza, its prevention and treatment. Any 

respiratory disease is considered to be influenza, even though it may often be the only cold 

or viral disease.   

In the theoretical part I tried to clarify not only the function of the respiratory system, but 

also its anatomy. I described the main and pathological signs and symptoms of this disease 

and their diagnosis. I also dealt with history of this disease and brought information about 

the first writings about it.      

In the second part of the assignment I was focused on the analysis of efficiency of particular 

medical preparations, which are offered by sellers to us. I created the questionnaire in order 

to find out the individual medical preparations efficiency, in which the respondents 

answered written questions from the area of medical preparations impact. Despite the fact 

the results from the survey might seem to be very subjective for someone, even in modern 

medicine it is not possible to omit the influence of psyche and patients’ self-conviction about 

the success of the treatment. The other part of the questionnaire related to the mass media, 

from which the respondents were informed about the medical preparations or therapy. Last 

but not least I was aimed at the symptoms that accompany this illness. I got information not 

only about patients’ awareness of this disease itself, but also of the efficiency of individual 

kinds of preparations and therapies. I chose various age categories for this analysis, to make 

the results of my study the most reliable and objective as possible.  

In the end of the assignment I assessed the fact whether the patients are able to diagnose 

the influenza, and adequately adjust themselves to the type of treatment. I mainly focused 

my attention on presentation of various kinds of medical preparations and therapies, and 

objectively assessed their effects in the human body. I created the scale of efficiency of 

medical preparations and their harmfulness to our organism. I also warned about the risks 

that result from the inadequate treatment in case that we overcome the disease ourselves 

and don’t consult our troubles with experts in time.   
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