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Abstrakt: 

Tato bakalářská práce pojednává o vápníku, jako jedné z nejdůležitějších 

mikroživin v našem organismu. V teoretické části jsou popsané základní funkce vápníku 

v lidském organismu, jeho metabolismus a nejvýznamnější zdroje a onemocnění spojená 

s jeho nadbytkem nebo nedostatkem. V teoretické části se rovněž zabývám homeostázou 

vápníku a faktory, které ji ovlivňují, nebo doporučeným denním příjmem vápníku u 

různých věkových skupin. 

Praktická část této bakalářské práce obsahuje kvantitativní výzkum příjmu vápníku 

ve stravě u zdravotnických pracovníků Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, 

zhodnocený pomocí grafů. Zabývá se především příjmem vápníku ve stravě u zdravotních 

sester 3. interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Zjištěný příjem vápníku 

stravou u zdravotních sester je u 50 % z nich dostatečný, druhá polovina respondentek má 

však této mikroživiny v jídelníčku nedostatek. Výsledky byly dále porovnány 

s doporučenými denními dávkami kalcia. V praktické části je rovněž zhodnocena celková 

informovanost zdravotních sester o příjmu vápníku a výskytu vápníku ve stravě, která je u 

většiny z nich také nedostatečná. V závěru bakalářské práce jsou kromě podrobných 

výsledků uvedena doporučení, která by mohla vést ke zlepšení výše uvedených závěrů a 

hlavně k zabránění stále narůstajícího výskytu osteoporózy. 

Klíčová slova: vápník, osteoporóza, menopauza, metabolismus, výživa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract:  

This thesis deals with calcium as one of the most important micronutrients in our 

body. The theoretical part describes the basic functions of calcium in the human body and 

its metabolism. Further it concerns significant resources of calcium and diseases associated 

with its excess or deficiency. The theoretical part also deals with calcium homeostasis and 

the factors affecting it and recommended daily calcium intake for different age groups. 

The practical part of this thesis includes quantitative research of calcium intake in 

the diet of medical staff at the General University Hospital in Prague reviewed through 

included graphs. It concerns mainly the calcium intake in the diet of nurses of the 3rd 

Internal Clinic of General University Hospital in Prague. The observed dietary calcium 

intake among nurses is sufficient for 50% of them. The second half of the respondents, 

however, evidence the lack of micronutrients in their diet. The results found were 

compared then to the recommended daily allowances of calcium. 

The practical part also evaluated the overall awareness of nurses about calcium 

intake and the incidence of calcium in the diet which is unsatisfactory for most of them. 

Finally, besides the detailed results, this thesis presents recommendations that could lead to 

improvement of the above conclusions and especially to prevent the rising incidence of 

osteoporosis. 

Key words: calcium, osteoporosis, menopause, metabolism, nutrition 
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1 Úvod 

V této bakalářské práci se budu věnovat příjmu vápníku ve stravě. V teoretické 

části se zaměřím na vápník jako nejhojnější minerál v lidském těle, který je nezbytný pro 

nespočet fyziologických funkcí v lidském organismu. V první řadě se budu zabývat 

původem vápníku a jeho funkcí v lidském organismu, v dalších částech teoretické části této 

práce rozeberu metabolismus a funkce vápníku v lidském organismu společně s faktory, 

které tyto procesy ovlivňují. Dále se budu zabývat některými onemocněními souvisejícími 

s nedostatkem, nadbytkem či s poruchami metabolismu vápníku. 

Téma příjmu vápníku ve stravě mě zajímá hlavně z toho důvodu, že mnoho lidí 

nemá dostatečné znalosti o tom, k čemu všemu vápník v lidském těle slouží a často jeho 

příjem ve stravě podceňují. Toto téma se mi zdá velmi aktuální, neboť se v poslední době 

vyskytuje mnoho mýtů o tom, jaké zdroje vápníku jsou vhodné a které nikoliv. Proto bych 

v této práci chtěla objasnit i tuto problematiku. Ke konci teoretické části se zaměřím na 

zdroje, ze kterých je vhodné tento minerál přijímat a porovnám jeho využitelnost u různých 

zdrojů. Uvedu také doporučené denní množství vápníku s ohledem na jednotlivé věkové 

skupiny. 

V praktické části budu provádět dotazníkovou studii u zdravotních sester 3. interní 

kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, u kterých budu hodnotit příjem vápníku ve 

stravě, jejich informovanost o tomto tématu a jejich věk, který je jedním z hlavních 

rizikových faktorů vzniku osteoporózy, onemocnění spojeného také s nedostatkem vápníku 

v lidském organismu. 
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2 Původ vápníku a jeho výskyt v lidském organismu 

Vápník, se v organismu vyskytuje jako kalciový ion (Ca2+) a patří mezi 

nejvýznamnější kationty lidského organismu. Vápník je téměř z 99 % vázaný v kostech a 

zubech, kde podporuje jejich strukturu a funkci. Pouhé 1 % se vyskytuje v buňkách 

měkkých tkání a 0,1 % se nachází v extracelulární tekutině, kde je udržování jeho 

koncentrace na stálé úrovni velmi zásadní. (Broulík, 2003) 

Kalciový ion se nachází v plazmě z 50 % volný – ionizované kalcium, asi ze 45 % 

je vázán na bílkoviny a zbytek se vyskytuje ve vazbě na kyseliny. Při hodnocení 

koncentrace Ca2+ v séru musíme tedy přihlížet současně i na hodnotu pH a na sérovou 

koncentraci albuminu. Pokud dochází k snížení sérové koncentrace albuminu nebo 

alkalóze, klesá současně i hodnota sérové koncentrace Ca2+. Vyšetřování sérové 

koncentrace Ca2+ je velmi důležité pro diagnostiku poruch a onemocnění spojených 

s metabolismem vápníku, které se projevují hyperkalcémií nebo hypokalcémií a jsou 

doprovázené různorodými klinickými příznaky. (Štern, 2005) “Zásobování různých druhů 

tkání kalciovými ionty je zajištěno jen tehdy, udržuje-li se homeostáza kalcia také na 

systémové úrovni, to znamená v celém těle. Koncentrace celkového sérového kalcia se 

pohybuje mezi 2,15-2,75 mmol/l-1. Průměrná hodnota ionizovaného kalcia je 1,0-1,4 

mmol/l-1.“ (Broulík, 2003) 

V zemské kůře se vápník vyskytuje jako pátý nejčastější prvek a významným 

způsobem se podílí například na tvrdosti vody. Tento prvek, který má latinský název 

Calcium, objevil počátkem 19. století Humphry Davy z Velké Británie a postupem času 

mnoho osobností popsalo jeho vlastnosti a nezbytné funkce, jako například účast v dějích 

krevní srážlivosti nebo význam vápníku v procesech svalové kontrakce a 

mitochondriálního dýchání v myokardu savců. (Wilhelm, 2007) 
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3 Funkce vápníku v lidském organismu 

Vápník plní v lidském těle řadu nezbytných funkcí. Naše kosti podstupují neustálý 

proces remodelace, kdy dochází ke kostnímu odbourávání a novotvorbě, přičemž 

rovnováha mezi těmito dvěma ději se mění s věkem. U dospělých staršího věku, zejména u 

žen po menopauze však kostní resorpce převažuje nad formací, což vede k nadměrné ztrátě 

kostní hmoty a zvýšenému riziku rozvoje osteoporózy, která je ve starším věku velmi 

častým onemocněním. (National Institutes of Health, 2013) 

Udržování homeostázy kalcia v celém těle je velmi důležité ke správnému 

zásobování různých tkání kalciovými ionty. Mechanismy odpovědné za udržování 

homeostázy kalcia jsou různé, závisí na interakci tří základních regulačních orgánů: kostí, 

tenkého střeva a ledvin. Homeostáza a metabolismus kalcia jsou hormonálně ovlivňovány 

parathormonem, kalcitoninem a vitaminem D, přesněji jejich kombinovaným účinkem.  

Udržení stálé extracelulární koncentrace kalcia je důležité pro mnoho 

fyziologických pochodů v lidském těle. Mezi tyto pochody patří například účast na 

enzymatických reakcích a hormonálních regulacích, ovlivnění neuromuskulární dráždivosti 

včetně kontrakcí srdečního svalu, dále nervového přenosu a hemokoagulace. Koncentrace 

kalciového iontu v extracelulární tekutině také ovlivňuje nitrobuněčnou signalizaci a 

funkce buněčných membrán jako je pasivní permeabilita a udržování jejich struktur. 

(Broulík, 2003) 
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Obrázek 1. Kalciofosfátový metabolismus 

 

 

(http://www.wikiskripta.eu/index.php/Kalciofosf%C3%A1tov%C3%BD_metabolismus

, dostupné 17. 3. 2016) 

 

3.1 Úloha vápníku při svalové kontrakci 

3.1.1 Úloha vápníku při kontrakci příčně pruhované svaloviny 

 Při kontrakci příčně pruhované svaloviny dochází k zasouvání aktinových 

vláken mezi vlákna myozinová. Dochází k tomu tak, že impuls přicházející ke svalové 

ploténce způsobí uvolnění neuromediátoru acetylcholinu, který se následně naváže na 

specifické receptory postsynaptické membrány a otevřením chemicky řízených iontových 

http://www.wikiskripta.eu/index.php/Kalciofosf%C3%A1tov%C3%BD_metabolismus
http://www.wikiskripta.eu/index.php/Kalciofosf%C3%A1tov%C3%BD_metabolismus
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kanálů způsobí její depolarizaci. Jakmile dosáhne depolarizace určité úrovně, dojde 

k přesunu akčního potenciálu na sousední svalovou membránu. Následně dochází 

k otevření vápenatých kanálů vlivem vzruchu, který se šíří po sarkolemě a T-tubulech. 

 K uvolnění vápenatých iontů do cytosolu svalové buňky dochází současně i po 

otevření vápenatých kanálů v sarkoplazmatickém retikulu. Uvolněné kalciové ionty se poté 

vážou na regulační bílkovinu troponin C, čímž dochází ke kontrakci za současného štěpení 

ATP. Jakmile je energie vyčerpána, dochází k odpojení aktinu a myosinu a děj se opakuje 

navázáním nové molekuly ATP. (Mourek, 2005) 

3.1.2 Úloha vápníku při kontrakci hladké svaloviny 

 Kontrakce hladké svaloviny probíhá podobným způsobem jako u kosterní 

svaloviny, opět za přítomnosti vápenatých iontů a vazby mezi hlavami myozinu a aktinem. 

Příchodem impulsu k hladké svalovině dochází k uvolnění mediátorů exocytózou 

z varikozit přítomných na zakončeních vegetativních nervových vláken. Uvolněné 

mediátory způsobují depolarizaci vstupem vápenatých a sodných iontů do buněk, která se 

šíří dále díky těsnému spojení myocytů. (Mourek, 2005) 

 I když je mechanismus kontrakce hladké svaloviny podobný kontrakci kosterní 

svaloviny, probíhá díky pomalejšímu vyplavování vápníku a delšímu trvání kontrakce 

mnohem delší dobu. Akční potenciál vzniká stimulací neuromediátorem, anebo změnou 

chemické či hormonální koncentrace v okolí hladkého svalu. (Kittnar, 2011) 

3.2 Úloha vápníku při hemokoagulaci 

 Srážení krve, jiným slovem hemokoagulace je kaskádovitý proces, který se 

skládá z mnoha na sebe navazujících enzymatických dějů, jež se vzájemně podmiňují. 

Během tohoto procesu se postupně aktivuje mnoho koagulačních faktorů (I-XIII), které za 

účasti fosfolipidů a vápenatých iontů postupně vytváří definitivní sraženinu a brání tak 

ztrátám krve při poškození krevních cév. 

(http://www.wikiskripta.eu/index.php/Hemokoagulace, dostupné 23. 10. 2015) 

Nejdůležitější podstatou hemokoagulace je její aktivace vnitřním a vnějším 

systémem, které aktivují další koagulační faktory, až se společně setkají u aktivace faktoru 

X, odkud už další reakce probíhají společně. Na konci této kaskády se aktivuje protrombin 

na trombin, který aktivuje fibrinogen na fibrin. Výsledkem je spojování fibrinových 

vláken, která zpevňují destičkový trombus, jenž je definitivní hemostatickou zátkou, 

společně se zachycenými erytrocyty. Kalciové ionty společně s destičkovým fosfolipidem 

se uplatňují v několika fázích této kaskády. (Mourek, 2005) 

http://www.wikiskripta.eu/index.php/Hemokoagulace
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3.3 Úloha vápníku při neuromuskulární dráždivosti 

Vápenaté ionty mají významný vliv na jednotlivé děje během synaptického 

přenosu, je jim připisována důležitá role v pre- i postsynaptickém útvaru, kde se podílí 

hlavně na regulaci propustnosti iontových kanálů. Vápenaté ionty jsou nezbytné pro 

uvolnění mediátorů iniciujících hyperpolarizaci či depolarizaci membrány a tím ovlivňují 

vznik akčního potenciálu. Mezi receptorem a iontovým kanálem však probíhají i jiné 

interakce, buď zprostředkované jinou enzymatickou cestou, nebo přímou vazbou 

s receptorem. (Trojan, 2003) 

3.4 Úloha a metabolismus vápníku v kostech  

Kost je tvořena kostními buňkami osteocyty, osteoblasty a osteoklasty a 

mezibuněčnou hmotou, která má složku anorganickou a organickou. (Grim, Druga, 2006) 

Právě v mezibuněčné hmotě najdeme složku ústrojnou – ossein, která je tvořena 

komplexem kolagenních vláken a mezibuněčné hmoty a složku neústrojnou, tvořenou 

převážně solemi vápníku: kalcium fosfátu a kalcium karbonátu, ale i sloučeninami fosforu, 

uhličitany, citráty, sodíkem, hořčíkem a řadou stopových prvků. (Grim, Druga, 2006; 

Naňka, Elišková & Eliška, 2009) Tyto soli se ukládají do mezibuněčné hmoty kosti a 

podporují tak její strukturu a pevnost. Ossein naopak zajišťuje do určitého stupně zátěže i 

ohebnost kosti a ve větší míře se vyskytuje u novorozenců. Stárnutím dochází k obrácení 

poměru kostních složek ve prospěch solí vápníku a posléze k ubývání obou složek, což 

způsobuje řídnutí kostí a zvýšené riziko osteoporózy v pozdním věku. (Naňka, Elišková & 

Eliška, 2009) 

V kostech se nachází zásoby vápníku. Homeostáza vápníku je velmi důležitá pro 

fungování všech tkání a orgánů včetně kostí, proto je jeho hladina v krvi velmi přísně 

regulována kalcitropními hormony a jinými faktory. (Broulík, 2003) 

 Osteoblasty jsou buňkami, které tvoří organickou kostní hmotu, která je následně 

mineralizována. Část osteoblastů je zavzata do novotvořené kosti a mění se na osteocyty, 

které následně fungují jako mechanosenzory a na podkladě různých impulsů svými 

působky také ovlivňují kostní metabolismus. Osteoklasty jsou buňky, které zajišťují 

odbourávání kostní hmoty. (Grim, Druga, 2006) 

Růst kosti je ovlivňován mnoha faktory, jako jsou genetické faktory, nervová a 

hormonální regulace, nebo výživa. Aktivní růst kosti je však regulován především 

hormony. Parathormon ovlivňuje aktivitu osteoklastů a pomáhá mobilizaci vápníku z kosti. 

Kalcitonin naopak zpomaluje resorpci kostní hmoty. Vliv na osifikaci mají i některé 

vitamíny jako je vitamin D, vitamin A, vitamin K  nebo vitamin C. Kostní resorpci u 

postmenopauzálních žen a ve stáří zabraňuje pravidelný pohyb a adekvátní fyzická zátěž, 
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která rovněž podporuje fyziologický rozvoj kostí u dětí. (Blahoš, 1995; Grim, Druga, 

2006) 

3.5 Úloha vápníku ve složení zubů 

 Na stavbě zubu se mimo dřeně podílejí tři tkáně: zubovina čili dentin, sklovina a 

zubní cement. Sklovina a zubovina jsou velmi tvrdé tkáně a obsahují velké procento 

minerálních látek, jako jsou vápník a fosfor ve formě solí. Zubovina je pro vysoký podíl 

anorganické hmoty dokonce tvrdší než kost, základní hmotu tvoří kolagenní fibrily 1. typu, 

glykosaminoglykany a kalciové soli jako hydroxyapatit. Sklovina je nejvíce 

mineralizovanou a tím i nejtvrdší hmotou v lidském těle a jejím hlavním minerálem je 

fluorohydroxyapatit. (Čihák, 2013; 

http://www.wikiskripta.eu/index.php/Tvrd%C3%A9_zubn%C3%AD_tk%C3%A1n%C4%

9B, dostupné 26. 10. 2015) 
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4 Metabolismus vápníku a fosforu 

4.1 Absorpce vápníku 

Absorpce vápníku probíhá ve střevě a společně s kostním metabolismem a renální 

exkrecí je velmi důležitá pro udržování homeostázy vápníku. (Broulík, 2003) Lidský 

organismus všeobecně absorbuje asi 30 % vápníku přijatého z potravin, skutečné množství 

se však mění v závislosti na druhu potravin. (National Institutes of Health, 2013) Ve střevě 

potom dochází k absorpci vápníku dvěma způsoby. Transcelulárně pomocí specifické 

transportní bílkoviny calbindinu, a aktivně proti koncentračnímu spádu do krve. (Wilhelm, 

2007) 

4.1.1 Obecné faktory ovlivňující absorpci vápníku 

Existuje mnoho faktorů, které ovlivňují resorpci vápníku, ale k nejdůležitějším patří 

období rychlého růstu, kdy je popisována resorpce až 75 % a těhotenství, kdy se resorpce 

vápníku ze střeva také významně zvyšuje. Mezi další faktory, které zvyšují resorpci 

vápníku střevem, patří genetické faktory a autonomní nervový systém, protože 

parasympatikus zvyšuje sekreci trávicích šťáv a tím zlepšuje resorpci vápníku. Dalším 

faktorem ovlivňujícím absorpci vápníku ve střevě je i alkalické pH, jež tuto absorpci 

zvyšuje. Na sníženém vstřebávání vápníku má podíl i nevhodný životní styl – alkohol, 

kouření, těžká fyzická práce a také vyšší množství kávy významně snižují vstřebávání 

vápníku. (Wilhelm, 2007) 

4.1.2 Složky výživy ovlivňující absorpci vápníku 

Dále bychom neměli zapomenout na složky výživy, jako jsou sacharidy, které na 

rozdíl od lipidů resorpci vápníku zvyšují. Výjimkou je pouze nestravitelná vláknina, která 

obecně resorpci vápníku snižuje. Příjem bílkovin v doporučeném množství (o,8-1 g/kg 

hmotnosti za den) nijak zásadně neovlivňuje resorpci kalcia ze střeva, ale některé 

aminokyseliny jako například lysin, dokáží resorpci vápníku rovněž zvýšit. (Wilhelm, 

2007) Lysin je esenciální aminokyselina, kterou si náš organismus nedokáže vytvořit a 

musíme ji tak přijímat s potravou. Aminokyselina lysin je však v některých zdrojích 

potravy limitující, tedy nedostatečná, proto bychom si její příjem v potravě měli hlídat. 

Lysin je limitující aminokyselinou pro cereálie, s výjimkou žita. Mnohem lepší složení 

aminokyselin má například rýže, ječmen, žito, oves a kukuřice, proto bychom na ně neměli 

ve stravě zapomínat. (Kopáčová, 2007) 

V metabolismu vápníku hraje důležitou roli i fosfor, který vytváří s vápníkem 

kalciumfosfát, který je velmi dobře resorbovatelný ve střevě. V případě vyššího příjmu 

fosforu, než je dvojnásobek doporučené denní dávky vápníku, se resorpce vápníku snižuje. 
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Koncentrace fosforu v krvi ovlivňuje i vylučování vápníku močí a také může inhibovat 

syntézu kalcitriolu. (Wilhelm, 2007) 

Vstřebávání vápníku ve střevě může být zhoršeno přítomností oxalátů (špenát, 

fazole, červená řepa) a fytátů obsažených v rostlinné stravě, ale i přítomností fosfátů 

(slazené nápoje jako je např. Coca-Cola), zinku, železa, nebo většího množství sodných 

solí v jídelníčku. (Ládová, Macek & Malý, 2013) 

Obrázek 2. Denní bilance vápníku 

 

 

(Fialová, Vejražka 2010) 

4.1.3 Hormony ovlivňující absorpci vápníku 

Na absorpci kalcia střevem se podílejí některé endokrinní faktory, zejména 

spolupůsobící vitamin D a estrogeny. Estrogeny jsou ženské pohlavní hormony, jejichž 

deficit zvyšuje kostní resorpci a urychluje apoptózu osteoblastů. U žen po předčasné 

menopauze je tak vhodné, pokud není kontraindikací, zahájit případně hormonální 

substituční léčbu. (Zikán, 2007) 
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Prokázána byla i zvýšená resorpce kalcia střevem vlivem růstového hormonu, 

inzulinu, prolaktinu a serotoninu. Naopak snížená resorpce vápníku byla popsána u 

pacientů s nadprodukcí hormonů štítné žlázy. (Wilhelm, 2007) 

4.1.4 Vliv vitaminu D na absorpci vápníku 

Vitamin D je při střevní absorpci kalcia velmi důležitý, protože jeho nedostatek 

způsobuje snížené vstřebávání kalcia ve střevě a jeho dlouhodobý nedostatek může vést k 

hypokalcémii. Nízké koncentrace vápníku v krvi pak stimulují příštítná tělíska, která 

vyplavují více parathormonu. Dlouhodobé dráždění příštítných tělísek vede k jejich 

hypertrofii, což může vést k terciární hyperparatyreóze, kdy dochází k zvýšené sekreci 

parathormonu i bez přítomnosti hypokalcémie. (Táborský, 2012) 

4.1.5 Farmaka ovlivňující absorpci vápníku 

 Vstřebávání kalcia ve střevě je ovlivněno i některými léky – zejména H2 

blokátory, kortikoidy a tetracykliny. Vylučování vápníku ledvinami je zase ovlivňováno 

podáváním některých diuretik. (Kučerová, 2010, Wilhelm, 2007) 

4.2 Exkrece vápníku  

 Kalcium je vylučováno především stolicí a močí, potem odchází jen malá část. 

Vápník, který není vázán na bílkoviny v krvi, je filtrován ledvinami a z 97-99,5 % 

resorbován zpět. Resorpce kalcia probíhá zejména v tlusté části Henleovy kličky pasivně a 

aktivnímu transportu pomáhají hormony kalcitriol a parathormon. (Smržová, 2005) 

Vylučování vápníku ledvinami závisí na podílu ionizovaného vápníku a celkové 

zásobě vápníku v krvi, protože jen ionizovaný vápník se filtruje. V proximálním kanálku 

probíhá z 20-25 % aktivní transcelulární transport závislý na přítomnosti energie a 80-85 

% z celkového transportu tvoří paracelulární transport, který se řadí k pasivnímu způsobu 

transportu. (Wilhelm, 2007) 

Vzestupná část Henleovy kličky resorbuje vápník rovněž paracelulárně  a 

transcelulárně za pomoci stimulace parathormonu a kalcitoninu. V distální části nefronu se 

na zpětné resorpci vápníku podílí parathormon, kalcitonin a kalcitriol. (Wilhelm, 2007) 

U zdravých osob je rovnováha mezi absorpcí kalcia střevem a vylučováním kalcia 

ledvinami, přičemž jen 6-8 % užitého kalcia se objevuje v moči. Nízké vylučování kalcia 

močí se vyskytuje u osob s celiakální sprue, osteomalacií nebo v případě zvýšeného 

podávání fosfátů ve stravě. Naopak zvýšené vylučování kalcia močí, může být spojené se 

zvýšeným příjmem proteinů ve stravě. (Broulík, 2003) 
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Vylučování vápníku stolicí se na rozdíl od vylučování vápníku močí s věkem 

nemění a činí přibližně 2,1 mg/kg za den u dospělých a 1,4 mg/kg u dětí. Vápník přítomný 

ve stolici buď nebyl ze stravy dostatečně vstřebán, nebo byl secernován do trávicí soustavy 

prostřednictvím trávicích šťáv. (Institute of Medicine, 2011) 

4.3 Fosfor 

Fosfor je v našem těle přítomen hlavně ve formě fosfátu. U zdravého jedince o 

hmotnosti 60 kg nalezneme zhruba 600 g fosforu, přičemž 85 % se nachází v kostech, 

zbývající množství většinou v buňkách měkkých tkání a asi 0,1 % se nachází 

v extracelulární tekutině. Fosfor se v kostech vyskytuje nejčastěji ve formě 

hydroxyapatitových krystalů a v extracelulární tekutině jako anorganický fosfátový ion. 

Stejně tak jako dostatek kalcia vyžaduje kostní růst a mineralizace kostí i dostatečné 

množství fosforu, protože právě tyto dva prvky jsou hlavními prvky krystalické části kostní 

tkáně – hydroxyapatitu. (Broulík, 2003) 

Fosfor přijímáme v potravě, přičemž až 80 % je pasivně absorbováno střevem. 

Hladiny fosfátů v séru by se měli pohybovat kolem 0,7 – 1,5 mmol/l a v moči asi kolem 

15-90 mmol/l. Fosfátové ionty se rovněž podílí při udržování acidobazické rovnováhy 

v organismu. (http://www.wikiskripta.eu/index.php/Fosf%C3%A1t, dostupné 30. 12. 

2015) 

4.3.1 Hypofosfatémie 

Pojmem hypofosfatémie rozumíme pokles sérové koncentrace fosfátů pod hranici 

normy, přičemž klinicky významný je pokles pod 0,32 mmol/l. Příčiny hypofosfatémie 

mohou být různorodé, způsobené mnoha faktory, avšak rozlišujeme hlavně hypofosfatémie 

s renální či extrarenální příčinou, které rozdělujeme podle hodnoty močového vylučování 

fosforu. Mezi příčiny hypofosfatémie se pak řadí například primární hyperparatyreóza, kdy 

je zároveň zvýšena sérová koncentrace vápníku, nebo akromegalie, osmotická diuréza, 

léčba diuretiky a tubulární dysfunkce, kdy je naopak sérová koncentrace vápníku snížena, 

nebo v normě. Mezi další faktory přispívající ke vzniku hypofosfatémie patří změna 

distribuce fosforu, anebo nedostatečný příjem fosforu stravou či jeho snížená střevní 

resorpce. (Tesař, Schück, 2006) 

4.3.2 Hyperfosfatémie 

Hyperfosfatémie je stavem, kdy je koncentrace sérového fosforu zvýšena nad 

normu. Příčiny hyperfosfatémie jsou opět různorodé, mezi nejčastější patří zejména 

chronická renální insuficience, intoxikace vitaminem D, akromegalie, rabdomyolýza či 

hemolytická anémie. Hyperfosfatémie může souviset i s hypoparatyreózou či 

http://www.wikiskripta.eu/index.php/Fosf%C3%A1t
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pseudohypoparatyreózou, kdy dochází ke zvýšené absorpci fosforu. Příčinou 

hyperfosfatémie může být též hypertyreóza. 

Mezi jeden z nejzávažnějších akutních účinků hyperfosfatémie řadíme 

hypokalcémii doprovázenou tetanickými křečemi. Hyperfosfatémie pak může způsobovat 

metastatické extraoseální kalcifikace. U nemocných s renální insuficiencí je nutné podávat 

látky, které vážou fosfor ve střevě. U pacientů s pokročilou chronickou renální insuficiencí 

může stav vyžadovat hemodialýzu. (Broulík, 2003) 
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5 Kalcitropní hormony a vápník 

5.1 Homeostáza vápníku 

Pro stálou hladinu kalcia v krvi je důležité jeho vstřebávání ze střeva, jeho 

vylučování močí, potem, výkaly a ukládání nebo resorpce z kostí. V mimobuněčné 

tekutině je asi 1,2 g kalciových iontů v ionizované formě a ve formě vázané na proteiny. 

V kostech dospělého jedince je pak obsaženo asi 1250 g kalcia. Homeostázu kalcia je 

důležité udržovat na systémové úrovni, tzn. v celém těle, ale i na úrovni buněčné. (Broulík, 

2003) 

Metabolismus kalcia a jeho přesuny mezi extracelulárními a intracelulárními oddíly 

jsou regulovány především prostřednictvím tří hormonů – parathormonem (PTH), 

kalcitoninem (CT) a aktivním metabolitem vitaminu D – kalcitriolem. (Broulík, 2003) 

5.2 Parathormon 

 Parathormon (PTH) je peptid s 84 aminokyselinami, produkovaný buňkami 

příštítných tělísek. Vzniká ze dvou prekurzorů: preproPTH a proparathormonu. Vápník 

neovlivňuje produkci parathormonu rychlostí jeho syntézy, nýbrž změnami rychlosti 

degradace v proPTH. Velká část syntetizovaného proPTH rychle degraduje, ale při nízké 

koncentraci kalcia se rychlost degradace snižuje. Štěpení parathormonu probíhá většinou 

v příštítné žláze. Řada studií ale ukázala, že PTH může být proteolyzován i v jiných 

tkáních. Periferního metabolismu parathormonu se účastní hlavně játra a ledviny. (Broulík, 

2003) 

PTH je jedním z nejdůležitějších regulátorů metabolismu vápníku a kostí a jeho 

hlavním cílem je udržovat dostatečně vysokou hladinu vápníku v krvi. Úloha 

parathormonu spočívá v regulaci odvápňování kostí a tím uvolňování vápníku do krve. 

PTH zvyšuje hladinu vápníku i tím, že stimuluje tvorbu vitaminu D, který pomáhá zvýšené 

absorpci vápníku ze střeva. (Hnízdil et al., 2013) 

Nadměrná sekrece tohoto hormonu může vzniknout buď esenciálně, anebo 

v závislosti na jiné poruše lidského organismu. Tyto poruchy se dělí podle příčiny vzniku 

na primární hyperparatyreózu, kdy je příčina přímo v příštítných tělískách a nejčastěji se 

jedná o adenom příštítných tělísek a dále na sekundární hyperparatyreózu, kdy příštítná 

tělíska reagují na sníženou hladinu vápníku v krvi. Terciární hyperparatyreóza vzniká 

v důsledku sekundární hyperparatyreózy, její sekrece se v tomto případě stane autonomní. 

(Hnízdil et al., 2013) 

Koncentrace kalcia je detekována speciálním senzorem, kalcium-senzitivním 

receptorem (CaSR). Tento receptor se vyskytuje v příštítných tělískách, kde kontroluje 
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sekreci PTH, ale i v ledvinách, kde kontroluje tubulární reabsorpci kalcia a významně se 

tak podílí na regulaci homeostázy kalcia. Kalcium-senzitivní receptor udržuje 

extracelulární hladinu Ca2+ v určeném rozmezí a to ovlivňováním sekrece parathormonu. 

CaSR se vyskytuje ve všech tkáních lidského organismu, které jsou důležité pro udržování 

homeostázy vápníku, ale jeho přítomnost byla prokázána i ve tkáních, které s regulací této 

homeostázy tolik nesouvisí. Tento receptor najdeme kromě příštítných tělísek a ledvin i ve 

štítné žláze, kde ovlivňuje sekreci kalcitoninu. CaSR se dále vyskytuje i v placentě, kde 

reguluje přestup kalcia z matky k plodu a v kostech, které jsou největší zásobárnou 

vápníku v těle. Svou úlohu hraje tento receptor i ve střevě, kde se rovněž podílí na 

přiměřené absorpci kalcia. (Kameníková, Canová Kutinová & Farghali, 2013) 

5.3 Kalcitonin 

Kalcitonin je polypeptid složený z 32 aminokyselin. U savců je sekrece tohoto 

hormonu realizována ve štítné žláze a to specializovanými C-buňkami, které tvoří asi 0,1  

% hmotnosti štítné žlázy. (Broulík, 2003) Kalcitonin se váže na specifické receptory na 

povrchu osteoklastů a tím inhibuje jejich aktivitu. V minulosti se rekombinantní kalcitonin 

podával jako lék proti osteoporóze pro jeho pozitivní účinky na zlepšení kvality kostí a 

zvýšení kostní denzity. (Palička, Blahoš & Býma, 2011) 

5.4 Vitamin D 

 Rozeznáváme dva typy vitaminu D: Vitamin D3 nazývaný cholekalciferol je 

živočišného původu a vyskytuje se v potravě bohaté na tento vitamin jako jsou ryby, mléko 

a mléčné produkty. Vitamin D2  nazývaný ergokalciferol je rostlinného původu a jeho 

zdrojem jsou rostliny a kvasnice. Cholekalciferol vzniká rovněž v kůži vlivem 

ultrafialového záření. (Broulík, 2003) 

 Vitamin D je jednou ze základních kalcitropních látek, která ovlivňuje 

metabolismus vápníku mnoha způsoby. (Végh, 2011) Hydroxylací vitaminu D vzniká 

nejprve v játrech 25-hydroxycholekalciferol (kalcidiol), který je následně transportován do 

ledvin, kde se hydroxyluje na 1,25-dihydroxycholekalciferol (kalcitriol), který je nejvíce 

aktivní formou vitamínu D a reguluje střevní absorpci vápníku. (Broulík, 2003) Kalcitriol 

stimuluje ve střevě tvorbu calcium-binding proteinu, který zabezpečuje transport vápníku 

skrze membrány střevní stěny. (Végh, 2011) 

 Potřeba vitaminu D je za normálních okolností kryta z 90 % vlastní syntézou po 

expozici ultrafialovému záření a pouhých 10 % vitaminu D je dodáváno stravou. (Végh, 

2011) Vitamin D společně s parathormonem udržuje koncentraci ionizovaného kalcia 

v extracelulární tekutině, účinkuje na kost, střevo i na ledviny. (Broulík, 2003) Vitamin D 

zvyšuje absorpci kalcia a fosforu střevem, čímž působí na zdravý vývoj kostí a působí 

preventivně proti kostním onemocněním jako je osteoporóza. Kromě výše zmíněných 
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účinků se v poslední době diskutuje o vitaminu D, jakožto látce, která by mohla mít vliv na 

prevenci před vznikem nádorů, autoimunitních onemocnění a metabolických onemocnění, 

dále se v některých pracích ukazuje jeho pozitivní vliv na kardiovaskulární systém. 

(Svačina, Müllerová & Bretšnajdrová, 2013) 

Nedostatek vitaminu D je velmi častý ve starším věku, hlavně z důvodu 

nedostatečné expozici kůže UV záření a příliš jednotvárné diety. Vitamin D patří mezi 

vitaminy rozpustné v tucích, v létě se tedy obvykle ukládá do tukových zásob. K poruše 

vstřebávání vitaminu D může dojít v důsledku řady chorob způsobujících malabsorpci, řadí 

se sem například Crohnova choroba či chronické pankreatitidy. Pro účinek vitaminu D je 

také důležitý adekvátní příjem bílkovin. Při dlouhodobém nedostatku vitaminu D 

v organismu se může rozvinout osteomalacie u dospělých či u dětí křivice. S narůstajícím 

věkem klesá schopnost organismu si vitamin D syntetizovat v kůži, ale klesá i schopnost 

vitamin D vstřebávat střevní sliznicí. (Svačina, Müllerová & Bretšnajdrová, 2013) 

5.5 Růstový hormon 

Růstový hormon má vliv na růst a vývoj kostí, ale na kalcémii má jen malý vliv. U 

nemocných s akromegalií byl však popsán efekt růstového hormonu na zvýšenou syntézu 

kalcitriolu, což může způsobovat zvýšenou kostní denzitu. (Broulík, 2003) 

5.6 Tyreoidální hormony 

Tyto hormony jsou velmi důležité pro růst a vývoj skeletu, jelikož stimulují aktivitu 

osteoklastů a osteoblastů a hrají tak významnou roli při přestavbě kosti. Nadměrná 

produkce hormonů štítné žlázy u dospělých přímo působí na kost a je spojována 

s hyperkalciurií, fosfatourií, hypofosfatémií, zvýšeným kostním metabolismem a někdy 

hyperkalcémií, což je těsně spřaženo s častějším výskytem osteoporózy. (Broulík, 2003) 

5.7 Glukokortikoidy 

Glukokortikoidy snižují vstřebávání kalcia střevem a mohou způsobovat sekundární 

hyperparatyreózu. (Broulík, 2003) Při léčbě glukokortikoidy tyto hormony způsobují 

snížení šířky osteoidních lemů, nízkou rychlost apozice minerálu a ztenčení kostních 

trámců, čímž zapříčiňují úbytek kostní hmoty. Glukokortikoidy rovněž urychlují buněčnou 

smrt osteoblastů a osteocytů a tlumí zpětnou tubulární absorpci vápníku v ledvinách, což 

také může přispívat ke zvýšené osteoresorpci. (Zikán, 2007) 

5.8 Estrogeny a androgeny 

V kostním metabolismu hrají roli jak mužské, tak ženské pohlavní hormony. 

Estrogeny zvyšují absorpci kalcia ve střevě a v ledvinách, nezávisle na kalcitropních 
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hormonech a zvyšováním syntézy kalcitriolu působí příznivě na celkový kostní 

metabolismus. 

Testosteron zase díky povrchovým receptorům stimuluje k tvorbě a aktivitě 

osteoblasty, androgeny však mohou působit skrze růstové faktory podobně. Nedostatek či 

chybění testosteronu snižuje sekreci kalcitoninu a syntézu kalcitriolu, což má neblahý vliv 

na vznik osteoporózy u starších mužů. Testosteron je také schopný se prostřednictvím 

androstendionu přeměnit na estrogen. (Broulík, 2003) 
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6 Poruchy spojené s metabolismem vápníku 

6.1 Hypokalcémie 

 Pokud klesnou referenční hodnoty kalcia pod 2,14 mmol/l, označujeme to jako 

hypokalcémii. Ionizované kalcium, které tvoří asi 50 % celkového sérového kalcia je 

z hlediska hodnocení hypokalcémie nejvýznamnější, protože právě tato forma vápníku se 

podílí na regulaci různých iontových pochodů v lidském organismu. Dalších 40-45 % 

kalcia v séru je vázáno na bílkoviny, proto při hypoalbuminémii rovněž dochází 

k relativnímu poklesu sérového kalcia. V případě hypoalbuminémie však koncentrace 

ionizovaného kalcia zůstává stejná, proto nemusí být příznaky hypokalcémie přítomny. Při 

alkalickém pH vazba kalcia na bílkoviny stoupá na úkor ionizované frakce a příznaky 

hypokalcémie tak mohou být přítomny i při nezměněné koncentraci celkového sérového 

kalcia. (http://www.wikiskripta.eu/index.php/Hypokalcemie, dostupné 9. 11. 2015) 

 Hypokalcémie může být způsobena mnoha faktory, jako je snížené vstřebávání 

kalcia v důsledku onemocnění tenkého střeva nebo zvýšené ztráty trávicím ústrojím, dále 

také hypoparatyreózou. Může to být při absenci sekrece parathormonu, ztráty jeho 

biologického účinku, nebo přítomností chybného receptoru pro tento hormon. 

Hypokalcémie vzniká také při snížené syntéze či zvýšené degradaci kalcitriolu či 

kalcidiolu, dále u zrychlené kostní mineralizace, jako je u neonatální hypokalcémie, u 

akutní pankreatitidy či akutním septickém stavu, při hypomagnezémii, hyperfosfatémii, 

inhibici kostní resorpce, u dědičných poruch metabolismu vitaminu D nebo absenci 

vitaminu D. Léky navozená hypokalcémie je pak způsobena především léky tlumícími 

aktivitu osteoklastů jako jsou např. bisfosfonáty. (Broulík, 2003) 

  Manifestace příznaků hypokalcémie je různorodá, pravděpodobně souvisí 

s rychlostí jejího rozvoje. Mezi jeden z hlavních klinických příznaků patří zvýšená 

neuromuskulární dráždivost, která se demonstruje Chvostkovým a Trousseauovým 

příznakem a pokud je hypokalcémie závažná, objevuje se hypotenze, pokles kontraktility a 

změny na EKG křivce v podobě prodloužení QT-intervalu. (Broulík, 2003) Pokud trvá 

hypokalcémie delší dobu, může vzniknout křivice, osteomalacie, nebo extrapyramidové 

příznaky jako například parkinsonismus. Při těžké hypokalcémii dochází též k poruchám 

psychiatrickým, poruše inteligence či myopatii a v rámci kožních symptomů se objevuje 

ekzém, dermatitis, psoriatické příznaky, lámavé vlasy a alopecia areata. Hypokalcémie má 

též vliv na chrup, kde se projevuje extrémní kazivostí. Oční změny jsou také jedny 

z příznaků hypokalcémie, objevuje se šedý zákal, edém papily či neuritis optického nervu. 

(http://www.wikiskripta.eu/index.php/Hypokalcemie, dostupné 9. 11. 2015) 

http://www.wikiskripta.eu/index.php/Hypokalcemie
http://www.wikiskripta.eu/index.php/Hypokalcemie
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 Mezi léky pro léčbu hypokalcémie řadíme především samotné kalcium a léky, 

jež zvyšují jeho reabsorpci v ledvinách (pokud je přítomný funkční PTH), nebo vitamin D 

a jeho analoga. (Broulík, 2003) 

6.2 Hyperkalcémie 

O hyperkalcémii hovoříme tehdy, pokud kalcémie přesáhne 2,75 mmol/l. Příčiny 

hyperkalcémie mohou být různé, mezi nejčastější patří primární hyperparatyreóza, dále pak 

některá nádorová onemocnění. Méně často vzniká hyperkalcémie při některém 

z granulomatózních procesů či jako důsledek endokrinopatií, akutního selhání ledvin, 

akutní imobilizace, genetických poruch nebo při užívání některých léků. 

Při primární hyperparatyreóze dochází k hyperkalciurii, kdy pozorujeme zvýšené 

vylučování kalcia močí. Hodnocení hyperkalciurie závisí jednak na obsahu kalcia 

v potravě a jednak na pH moči, která by měla být před stanovením kalcia v moči 

acidifikována kyselinou solnou na pH kolem 3,0. Klinické příznaky hyperkalcémie 

způsobené různými  příčinami jsou bohaté a vyplývají z postižení tkání a systémů citlivých 

na vápník. Postižení ledvinového aparátu se klinicky projevuje polydipsií a polyurií, častá 

jsou nefrolitiáza, nefrogenní diabetes insipidus, renální tubulární acidóza až renální 

selhání. Charakteristicky se objevuje i neuromuskulární postižení, které se projevuje 

nejčastěji svalovou slabostí nebo bolestí. Hyperkalcémií je porušen i správný chod 

kardiovaskulárního systému, může docházet k arteriální kalcifikaci a tím k hypertenzi i ke 

zkrácení úseku QT, což můžeme pozorovat na elektrokardiografu. Dále jsou často znatelné 

i poruchy centrální nervové soustavy, což se nejčastěji manifestuje únavovým syndromem, 

úzkostmi, depresemi, poruchami kognitivních funkcí až poruchami vědomí, kdy kóma je 

projevem hyperkalcemické krize. Vlivem trávicích enzymů dochází při hyperkalcémii ke 

vzniku peptických vředů a může se rozvinout i akutní pankreatitida. (Žofková, 2012) 

Léčba hyperkalcémie by měla začít především dostatečnou hydratací pacienta 

podáním fyziologického roztoku, protože velká nálož natria snižuje reabsorpci kalcia a tím 

zvýšíme kalciurii. (Broulík, 2003) Je důležité doplňovat ztráty vody a minerálů infúzemi 

(asi 2-6l/den) a tlumit kostní resorpci pomocí antiresorpčních léků jako jsou např. 

bisfosfonáty, kalcitonin, či některé z novějších léků jako denosumab. V dietě je dále 

potřeba snížit příjem kalcia pod 400mg/den a redukován by měl být i příjem oxalátů. 

Vstřebávání vápníku ve střevě lze tlumit glukokortikoidy, a pokud nedojde k očekávané 

změně, přistupujeme i přes normální funkci ledvin k hemodialýze. Teprve po zvládnutí 

hyperkalcémie dochází k podrobnému internímu vyšetření pacienta, abychom zjistili 

příčinu přítomné hyperkalcémie. (Žofková, 2012) 



28 
 

7 Onemocnění související s metabolismem vápníku 

Mezi osteopatie, onemocnění související s metabolismem vápníku, řadíme jak 

osteomalacii u dospělých a křivici u dětí, tak především nejčastěji se v populaci vyskytující 

osteoporózu. Právě osteoporóza je jedno z nejčastějších metabolických onemocnění, a 

s prodlužujícím se věkem její incidence po celém světě stále přibývá. S tím také 

samozřejmě lineárně rostou i náklady na léčbu tohoto onemocnění. Roli v rozvoji tohoto 

onemocnění hraje mnoho faktorů, jedním z nich je i nevhodný životní styl. (Kocián, 1998) 

7.1 Osteomalacie  

Osteomalacie patří mezi metabolická onemocnění skeletu a je způsobená 

nedostatkem vitaminu D nebo poruchami jeho funkce. Při osteomalacii nedochází 

k dostatečné mineralizaci kostí, což způsobuje jejich měknutí a projevují se tak typické 

deformity či bolesti kostí a poruchy hybnosti. U normální kosti představuje osteoid méně 

než 5 % objemu kosti, kdežto u osteomalacie někdy až 50 %. V důsledku toho jsou kosti 

měkké, je omezena jejich pevnost a často dochází ke vzniku kostních deformit. (Horák, 

2006) 

7.1.1 Rachitida 

U dětí toto onemocnění nazýváme rachitidou. Rachitida může být způsobena 

nedostatkem vápníku nebo vitaminu D z různých příčin, dále nedostatkem fosfátů při jejich 

zvýšených ztrátách ledvinami a konečně i dědičnými poruchami metabolismu fosfátů a 

vápníku. (http://www.wikiskripta.eu/index.php/Rachitis, dostupné 12. 11. 2015) 

7.1.2 Klinické příznaky osteomalacie a rachitidy 

Rachitida má také všeobecné příznaky, mezi kterými můžeme pozorovat například 

svalovou hypotonii, zvýšenou náchylnost k infekcím, podrážděnost, neklid a pocení. Dítě 

je často spavé, apatické a bledé, často pozorujeme zvětšené bříško. 

(http://www.wikiskripta.eu/index.php/Rachitis, dostupné 12. 11. 2015) 

 Dále se typicky vyskytuje bolest a deformace skeletu či zubní skloviny, opožděný 

uzávěr fontanely a pomalý vývoj statiky. Klinické příznaky osteomalacie u dospělých 

nejsou tak zjevné, jelikož k postižení kostí dochází až po dokončení vývoje skeletu a růstu. 

Mezi typické příznaky osteomalacie u dospělých patří kolébavá chůze, bolesti kostí a 

svalová slabost. Osteomalacie pozorujeme i jako důsledek působení některých léků nebo 

nádorových onemocnění, kdy se v patogenezi nejvíce projevují ztráty fosfátů ledvinami a 

malabsorpce těchto solí. (Horák, 2006) 

http://www.wikiskripta.eu/index.php/Rachitis
http://www.wikiskripta.eu/index.php/Rachitis
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7.1.3 Léčba osteomalacie  

Léčba včasně diagnostikované osteomalacie je mnohem snadnější i rychlejší než 

léčba osteoporózy. Základním lékem je vitamin D a jeho aktivní metabolity či analoga. 

K této léčbě se přidává i dostatečné množství vápníku v potravě či medikamentózně ve 

formě kalciových preparátů, protože kosti začnou pro tvorbu minerálu v průběhu hojení 

tento prvek zvýšeně vychytávat. (Kocián, 1997) 

7.2 Osteoporóza 

Osteoporóza je progredující systémové onemocnění charakterizované řídnutím 

kostí, neboli úbytkem kostní hmoty. Při osteoporóze dochází společně s redukcí kostní 

hmoty k narušení mikroarchitektury kostní tkáně, což způsobuje zvýšení kostní fragility a 

zvýšenou náchylnost ke zlomeninám. Nejčastěji se setkáváme se zlomeninami krčku 

femuru, obratlů a předloktí. Osteoporóza je dle kostního denzitometru hodnocena jako T 

score pod -2,5. (http://www.wikiskripta.eu/index.php/Osteopor%C3%B3za, dostupné 12. 

11. 2015) V České republice trpí osteoporózou 7-8 % populace, přičemž po 65. roce života 

je riziko vzniku zlomenin až 40 %. (Ládová, Macek & Malý, 2013) 

7.2.1 Primární osteoporóza 

 Osteoporózu klasifikujeme buď jako primární, nebo sekundární. Mezi primární 

osteoporózu řadíme typ I - osteoporózu postmenopauzální, která je dána především věkem, 

pohlavím a hormonálními změnami a nejčastěji se projevuje u žen zlomeninami obratlů či 

distálního předloktí. Osteoporózou typu II nazýváme senilní osteoporózou a největším 

rizikovým faktorem je zde věk nad 70 let. U senilní osteoporózy můžeme někdy pozorovat 

zvýšení sérové hladiny parathormonu, sníženou resorpci vápníku střevem a nízkou hladinu 

vitaminu D. (http://www.wikiskripta.eu/index.php/Osteopor%C3%B3za, dostupné 12. 11. 

2015) 

Mezi primární typ osteoporózy řadíme též idiopatickou juvenilní osteoporózu a 

idiopatickou osteoporózu mladých dospělých. (Jeníček, 2001) Vzniku osteoporózy obecně 

rovněž přispívá nízká tělesná hmotnost při BMI < 19, či výskyt zlomeniny krčku femuru 

v rodinné anamnéze. (Ládová, Macek & Malý, 2013) 

7.2.2 Sekundární osteoporóza 

Další skupinou je osteoporóza sekundární, kde je hlavní příčinou tohoto 

onemocnění jiná základní choroba. Nejčastěji se jedná o některá endokrinní onemocnění 

jako je hyperparatyreóza, diabetes mellitus, hypogonadismus, hypertyreóza či 

hyperkortikalismus. (Ládová, Macek & Malý, 2013) Další příčinou osteoporózy  jsou 

geneticky podmíněná onemocnění, hepatální, renální a metabolická onemocnění nebo 

http://www.wikiskripta.eu/index.php/Osteopor%C3%B3za
http://www.wikiskripta.eu/index.php/Osteopor%C3%B3za
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méně častá, nádory navozená osteoporóza. 

(http://www.wikiskripta.eu/index.php/Osteopor%C3%B3za, dostupné 12. 11. 2015)  

 Příčinou mohou být také některé maldigesční a malabsorbční syndromy, laktózová 

intolerance či iatrogenní faktory jako je léčba glukokortikoidy, antiepileptiky, 

nethiazidovými diuretiky, heparinem a ostatními léky. Riziko osteoporózy hrozí i tehdy, 

pokud se objevuje hyperkalciurie, neboli zvýšená ztráta vápníku do moči. Hyperkalciurie 

může být idiopatická, nebo také sekundární, způsobená zvýšenou kostní resorpcí, kostními 

malignitami, předávkováním vitaminem D či sarkoidózou. (Kocián, 1997) 

7.2.3 Nedostatek vápníku jako příčina osteoporózy 

 Deficit vápníku ve stravě nebo poruchy v jeho absorpci střevem jsou také častými 

příčinami osteoporózy, k jejímu výskytu přispívá i nízká pohybová aktivita. Nedostatek 

vápníku v jídelníčku mívají zejména vegani, makrobiotici, osoby s poruchami příjmu 

potravy, nebo lidé s laktózovou intolerancí či alergií na mléčnou bílkovinu. Nedostatek 

vápníku v organismu způsobuje hypokalcémii, což stimuluje příštítná tělíska ke zvýšené 

sekreci parathormonu. Parathormon následně ovlivňuje funkci osteoklastů, které indukují 

zvýšenou resorpci kosti a tím pomáhají upravit kalcémii k normálním hodnotám. Je-li 

hypokalcémie přítomná příliš dlouhou dobu, dochází k úbytku kostního minerálu i osteoidu 

a tím se rozvíjí osteoporóza. (Kocián, 1997) 

7.2.4 Klinické příznaky osteoporózy 

Průběh tohoto onemocnění může být dlouho asymptomatický, projevy jsou velmi 

nespecifické, a proto na něj někdy můžeme přijít až díky náhodnému RTG vyšetření. 

Přesto existuje několik příznaků, které se objevují nejčastěji. Patří sem celkové snižování 

výšky, bolesti při pohybu, zatížení a delším stání, deformity kostí, nízkozátěžové 

zlomeniny krčku femuru, obratlů, humeru, předloktí a jiných kostí. Dále se může objevovat 

i reflexní spasmus paravertebrálních svalů. 

(http://www.wikiskripta.eu/index.php/Osteopor%C3%B3za, dostupné 12. 11. 2015) 

7.2.5 Diagnostika a léčba osteoporózy 

Léčba osteoporózy by měla být zahájena co nejdříve, proto nejdůležitější je její 

včasná diagnóza. Mezi hlavní vyšetřovací metody patří RTG, dvouenergiová kostní 

absorpcimetrie (DXA), kvantitativní počítačová tomografie (QCT) a biochemická 

vyšetření ukazující odchylky v kalcémii, fosfatémii a aktivitě alkalických fosfatáz či 

dalších parametrů hodnotící kostní metabolismus. 

(http://www.wikiskripta.eu/index.php/Osteopor%C3%B3za, dostupné 12. 11. 2015) 

Při léčbě osteoporózy se využívá zejména zvýšení přívodu kalcia v dietě, 

adekvátního příjmu vitaminu D, pohybové aktivity a některých léků, které buď inhibují 

http://www.wikiskripta.eu/index.php/Osteopor%C3%B3za
http://www.wikiskripta.eu/index.php/Osteopor%C3%B3za
http://www.wikiskripta.eu/index.php/Osteopor%C3%B3za
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kostní resorpci, anebo stimulují kostní novotvorbu. Mezi inhibitory kostní resorpce řadíme 

HRT (estrogeny a gestageny), kalcitonin, bisfosfonáty a denosumab. Mezi léky, které 

stimulují kostní novotvorbu zase patří teriparatide, což je zkrácená molekula 

parathormonu. Léčba osteoporózy by měla být dlouhodobá a hlavně komplexní. Cílem 

léčby je zejména zastavení nebo omezení úbytku kostní hmoty, u primárního onemocnění 

obvykle pouze snižujeme progresi nemoci a zmírňujeme obtíže pacienta. (Kocián, 1997) 
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8 Zdroje vápníku a jeho využití 

Zdrojem vápníku pro lidský organismus jsou v největší míře potraviny živočišného 

i rostlinného původu, pouze malé množství vápníku přijímáme prostřednictvím 

minerálních vod. Při nedostatku vápníku ve stravě přichází v úvahu užívání vápníku 

v podobě potravinových doplňků. (Hála, 2005) 

8.1 Živočišné zdroje vápníku 

Příjem vápníku z živočišných zdrojů, zejména z mléka a mléčných výrobků je 

velmi důležitý. Množství kalcia v potravinách kolísá, nicméně využitelnost vápníku 

z živočišných zdrojů je velmi příznivá. Kromě mléka a mléčných výrobků bychom měli 

dbát na dostatečný příjem potravin obsahujících vitamin D a dále adekvátní příjem masa a 

ryb, kde se také v menším množství vápník vyskytuje. Významným zdrojem vápníku jsou 

také například sardinky nebo vejce, tyto potraviny však obsahují mnoho tuku a jejich 

zvýšená konzumace není vždy vhodná. (Svačina, Müllerová & Bretšnajdrová, 2013) 

V případě mléka je také dobré zařazovat do stravy spíše nízkotučné varianty mléčných 

produktů, ty mimo jiné hrají roli v prevenci některých nádorových onemocnění či 

kardiovaskulárních chorob. 

Mléko a mléčné výrobky patří mezi nejvýznamnější zdroje vápníku a jejich 

dostatečný příjem by měl být zajištěn zejména u dospívajících a starších jedinců pro 

správný vývoj či zdraví kostí. Mléko je navíc komplexní potravinou obsahující všechny tři 

základní makronutrienty – bílkoviny, tuky i sacharidy a dále mnoho mikronutrientů, 

například vitaminy skupiny B a vitaminy rozpustné v tucích mezi které patří i nezbytný 

vitamin D, který pomáhá absorpci vápníku ve střevě. Mléko a mléčné výrobky se také 

podílejí na denním vstřebaném množství železa, a to asi z 10 %. Vápník přijatý z mléka je 

velmi dobře vstřebatelný, mléko a mléčné výrobky tak přinášejí do našeho organismu 50 – 

70 % celkového denního příjmu vápníku. (Fórum zdravé výživy, 2015) 

Nedostatek vápníku v organismu hrozí zejména u lidí trpících laktázovou 

insuficiencí. V tomto případě se doporučuje zařadit do jídelníčku mléčné výrobky s nižším 

obsahem laktózy, jako jsou zakysané mléčné výrobky či tvrdé a vyzrálé sýry. Pokud lidé 

trpí úplnou laktózovou intolerancí nebo alergií na bílkovinu mléka, je nutné přijímat 

vápník ve stravě z nemléčných zdrojů, často pomůže například pravidelná konzumace 

máku. Ztrátu vápníku z mléka a mléčných výrobků způsobuje také příjem fosfátů a 

polyfosfátů přítomných v pečivu, proto bychom mléčné výrobky raději neměli konzumovat 

společně s pečivem. (Svačina, Müllerová & Bretšnajdrová, 2013) Využitelnost vápníku 

naopak zvyšují mléčné bílkoviny, laktóza a volné aminokyseliny. (Anděl, Dostálová, 

Dlouhý & Drbohlav, 2012) 
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8.2 Rostlinné zdroje vápníku 

Kalcium můžeme ve stravě přijímat i z rostlinných zdrojů, mezi potraviny bohaté 

na vápník patří zejména mák, lískové ořechy, mandle, kakao, sója, kopr, petržel, pažitka, 

sezam, květák či fíky, ale i mnoho dalších potravin. Problém rostlinných zdrojů vápníku 

spočívá v jejich využitelnosti v organismu. Negativní vliv na vstřebávání vápníku mají 

šťavelany obsažené například ve špenátu, rebarboře, angreštu či rybízu. Dále jsou to fytáty 

obsažené v cereáliích, či polyfosfáty obsažené v pečivu. Tyto látky prakticky vyváží 

přijímaný vápník a tím dochází k jeho zhoršenému vstřebávání. (Svačina, Müllerová & 

Bretšnajdrová, 2013) 

8.3 Minerální vody jako zdroj vápníku 

Zdrojem vápníku ve stravě jsou z malé části i minerální vody a jeho obsah ve vodě 

závisí na stupni mineralizace jednotlivých vod. Z hlediska dlouhodobého příjmu je 

Národním referenčním centrem pro pitnou vodu SZÚ doporučena optimální hodnota 

vápníku v pitné vodě 40 až 70 mg/l, přičemž 30 mg/l je minimální doporučená hodnota. 

(Kožíšek, 2015) 

8.4 Suplementace vápníkem 

Doporučená množství vápníku dnes bohužel mnoho lidí z různých věkových skupin 

nedodržuje. “Děti do 10 let potřebují cca 500 mg vápníku denně, dospívající od 11 - 18 let 

cca 1000 mg, nad 19 let 700 mg, nad 50 let 700-1200 mg. Realita příjmu kalcia v naší 

populaci je horší, asi 10 % obyvatel přijímá méně než 500 mg kalcia denně. 5-20 % dětí 

konzumuje méně než doporučené dávky a k výraznému snížení příjmu dochází obvykle po 

40. roce věku.“ Nedostatečný příjem vápníku ve stravě je jedním z největších rizikových 

faktorů vzniku osteoporózy a jiných onemocnění souvisejících s vápníkem. Pokud nelze 

z nějakého důvodu pokrýt doporučené dávky vápníku pouze dietou, je dobré zařadit 

suplementaci vápníkem ve formě různých kalciových preparátů. (Svačina, Müllerová & 

Bretšnajdrová, 2013) 

Riziko nedostatku kalcia v organismu je hlavně u pacientů s poruchou střevní 

absorpce, u pacientů s osteoporózou, léčených glukokortikoidy či u imobilizovaných osob. 

Kalciové suplementy jsou nejčastěji na bázi uhličitanu vápenatého a kalcium citrátu. 

(Rašková, 2013) 

 Některé výzkumy naznačují lepší vstřebatelnost kalcium citrátu než uhličitanu 

vápenatého, ovšem pouze tehdy, pokud je užíván společně s jídlem. Jiné studie zase 

uvádějí srovnatelnou biologickou dostupnost těchto dvou forem vápníku. (Hála, 2005) 

Některé zdroje doporučují rozdělení celkové denní dávky vápníku do několika menších 

dávek, protože se zvětšujícím se množstvím jednorázově podaného kalcia klesá procento 
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jeho střevní absorpce. Přesto však absorbované množství kalcia se zvyšováním jeho dávky 

pomalu stoupá. (Kocián, 1997) 

8.5 Využitelnost vápníku  

Využití vápníku z potravy závisí na mnoha faktorech. Již bylo řečeno, že u 

rostlinných zdrojů vápníku snižují využitelnost zejména látky vázající vápník, jako jsou 

šťavelany, fytáty a polyfosfáty, ale existuje mnoho dalších faktorů, které tuto využitelnost 

ovlivňují. Vápník přijatý z rostlinných zdrojů je využitelný pouze z 5–10 %, v některých 

případech ještě méně. Sníženou využitelnost kalcia z rostlinných zdrojů způsobuje i vyšší 

obsah vlákniny, proto nezapomínejme na dostatečný přívod vápníku ve stravě 

z živočišných zdrojů. (Svačina, Müllerová & Bretšnajdrová, 2013) 

Využití vápníku se snižuje i tehdy, pokud člověk konzumuje ve zvýšené míře 

potraviny s obsahem kyseliny fosforečné. Zvýšený příjem fosforu ve stravě může být 

způsobený zvýšenou konzumací kolových nápojů, některých masných produktů či 

tavených sýrů. Nízký přívod vápníku a příliš vysoký příjem fosforu posunuje jejich poměr 

do oblasti nepříznivé pro tvorbu kostí a zubů, což může mít v budoucnu vliv na rozvoj 

osteoporózy. (Anděl, Dostálová, Dlouhý & Drbohlav, 2012) Na kostní hmotu má pozitivní 

účinek i adekvátní příjem bílkovin, je však nutné ho odlišit od nadměrného příjmu 

živočišných proteinů. Některé studie dokázaly, že nadměrné množství masa a masných 

výrobků v jídelníčku potlačuje příznivý účinek vápníku na celkovou vápníkovou bilanci. 

(Végh, 2011) 

Využití vápníku ze stravy dále závisí na jeho množství ve stravě, na hodnotách pH 

v tenkém střevě (alkalické pH snižuje vstřebávání), dále na příjmu vitaminu D ve stravě, 

pohlaví, věku a celkovém zdravotním stavu. Resorpce vápníku ve střevě se snižuje při 

průjmech, po operacích zažívacího traktu či při porušené činnosti ledvin a štítné žlázy. 

(Svačina, Müllerová & Bretšnajdrová, 2013) 
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9 Doporučený příjem vápníku v jednotlivých obdobích 

lidského života 

Abychom dostatečně pokryli fyziologické potřeby „téměř všech“ zdravých osob, 

byly zavedeny nutriční standardy, které doporučují vhodné denní dávky určitých nutrientů 

ve stravě. „Nutriční standardy jsou určeny pro odbornou veřejnost, slouží jako referenční 

hodnoty a jsou shodné s pojmem zavedeným v USA jako RDA (recommended dietary 

allowance, doporučená výživová dávka) nebo v Evropské unii jako PRI ( population 

reference intake, populační referenční příjem).“ Doporučení jsou stanovena tak, aby 

primárně zabránili deficitu určitých nutrientů u zdravých osob. Doporučené výživové 

dávky vápníku se liší pro jednotlivé jedince dle věku, pohlaví i zdravotního stavu či jiných 

fyziologických odchylek (např. těhotenství) v různých vývojových stádiích lidského 

života. (Svačina, Müllerová & Bretšnajdrová, 2013) 

V následující tabulce je uvedena doporučená výživová dávka vápníku na den, podle 

FNB (Food and Nutrition Board) z Institutu medicíny Národní akademie USA. Tyto 

hodnoty jsou navrženy tak, aby jednotlivá doporučená množství vápníku na den zajistila 

dostatečnou retenci vápníku v organismu pro zdravé kosti a mnoho jiných fyziologických 

pochodů v těle u zdravých osob. (National Institutes of Health, 2013) 

Tabulka 1. Doporučené denní dávky vápníku na den dle věkových kategorií  

Věk Muži Ženy Těhotné Kojící 

0-6 měsíců 200 mg 200 mg   

7-12 měsíců 260 mg 260 mg   

1-3 roky 700 mg 700 mg   

4-8 let 1000 mg 1000 mg   

9-13 let 1300 mg 1300 mg   

14-18 let 1300 mg 1300 mg 1300 mg 1300 mg 

19-50 let 1000 mg 1000 mg 1000 mg 1000 mg 

51-70 let 1000 mg 1200 mg   

71+ let 1200 mg 1200 mg   

(National Institutes of Health, 2013) 
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9.1 Období novorozenecké, dětské a mladší dospělost (0-19 

let) 

Získávání vápníku z placenty končí narozením, novorozené dítě je tak závislé na 

příjmu vápníku ze stravy. Během prvního roku života dochází k mnohem většímu ukládání 

vápníku do kostí než je tomu v jiných obdobích, kojené děti vstřebávají asi 55 - 60 % 

vápníku z mateřského mléka. Děti krmené umělou výživou sice přijímají až dvojnásobné 

množství vápníku z mléka než děti přirozeně kojené, ale vstřebatelnost vápníku 

z mateřského mléka je značně vyšší. Koncentrace vápníku v mateřském mléce se sice 

v průběhu laktace mění, ale průměrná koncentrace vápníku zůstává na zhruba 259 mg/l, 

přičemž od 6. měsíce dítěte dochází k lehkému poklesu této koncentrace. Přívod vápníku 

kojencům se podle některých studií odhaduje na 202 mg za den při průměrném příjmu 780 

ml mléka. (Institute of Medicine, 2011) 

Během dětství a dospívání pokračuje zvýšené ukládání vápníku do kostí a  potřeba 

vápníku se zvyšuje zejména v období nejrychlejšího růstu, tedy během puberty. V období, 

kdy dochází k maximální sekreci růstového a pohlavních hormonů se ukládá až 40 % 

z celkové kostní hmoty. V tomto období je dostatečný příjem vápníku velmi důležitý, 

jelikož dochází k největšímu nárůstu kostní hmoty, což je stěžejní pro dostatečné množství 

kostní hmoty v dospělosti. (Institute of Medicine, 2011) 

Doporučený denní příjem vápníku u dětí od 2 do 10 let je cca 400 – 600 mg a 

v období od 11 do 18 let se zvyšuje až na 1000 - 1300 mg. Přesto však 5 –  20 % dětí 

konzumuje méně vápníku, než jsou doporučené denní dávky. (Svačina, Mülerová & 

Bretšnajdrová, 2013) Účinnost absorpce vápníku je největší u dětí (až 75 %), v dospělosti o 

něco menší (30-50 %) a postupně, se zvyšujícím se věkem klesá. (Fojtík, Urban, Falt & 

Novosad, 2009) Potřeba vápníku se s ústupem puberty snižuje, jelikož v tomto období a po 

většinu dospělosti jsou tvorba kostí a kostní resorpce vyrovnané. (Institute of Medicine, 

2011) 

9.2 Dospělost (19 – 65 let) 

S postupujícím věkem přesahuje kostní resorpce novotvorbu kosti, a proto dochází 

k postupné ztrátě kostní hmoty. Ubývající kostní hmota však není pouze záležitostí věku, 

ale jedná se o mnohostranný patologický proces související s interakcí různých 

hormonálních, genetických i dalších faktorů. (Institute of Medicine, 2011) 

Správná výživa ovlivňuje tvorbu kostní hmoty v dětství a dospívání, v dospělém 

věku už se výživa podílí pouze na snižování úbytku kostní hmoty. Kostní hmota dosahuje 

svého maxima asi ve 30 letech věku. Ze zevních faktorů dále ovlivňuje stav kostí celkový 

zdravotní stav, pohybová aktivita, abusus alkoholu a kouření. S narůstajícím věkem 

dochází také často k nedostatku vitaminu D a k úbytku pohlavních hormonů, což 
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způsobuje zhoršování resorpčních mechanismů a snížení absorpce vápníku na 40–25 %. 

Pokles absorpčních mechanismů pak způsobuje negativní vápníkovou bilanci. (Kučerová, 

2010)  Doporučený denní příjem vápníku pro dospělé od 19 do 50 let je přibližně 700 – 

1000 mg, od 51 let je vhodné tento příjem navýšit až na 1200 mg. Tato doporučení jsou 

sestavena pro průměrnou populaci, avšak realita příjmu vápníku ve stravě u většiny 

populace je značně horší. (Svačina, Mülerová & Bretšnajdrová, 2013) 

9.3 Stáří (65 let a více) 

S věkem související ztráta kostní hmoty, kdy kostní resorpce přesahuje tvorbu 

kosti, je mimo jiné ovlivněna i faktory souvisejícími s životním stylem ve stáří. (Institute 

of Medicine, 2011) Dietní zvyklosti seniorů jsou velmi odlišné od jiných věkových skupin, 

v jídelníčku se často vyskytuje deficit mléka a mléčných výrobků společně s deficitem 

vitaminu D, který je také nezbytný pro správné vstřebávání vápníku ve střevě. U starých 

lidí je tvorba vitaminu D v kůži snížena až na jednu pětinu tvorby mladší populace, 

k čemuž přispívá jak snížená koncentrace prekurzoru tohoto vitaminu, tak nedostatečná 

expozice slunečnímu záření a nedostatek ryb v jídelníčku. (Mareth, 2004) 

 U seniorů se můžeme setkat i s jinými faktory, které negativně působí na správnou 

kalciovou bilanci v organismu. Nejčastěji se setkáváme s proteinokalorickou malnutricí 

typickou pro starší nemocné pacienty, která vede ke ztrátě svalové síly a celkovému 

oslabení, což dále vede k častějšímu výskytu pádů a tím ke zvyšování rizika 

osteoporotických zlomenin. Ve vyšším věku je velmi často nápomocná suplementace 

vápníkem společně s vitaminem D, což pomáhá utlumit sekundárně zvýšenou produkci 

parathormonu a tím i resorpci kostí ve stáří. (Kučerová, 2010) 

Denní doporučený příjem vápníku u seniorů se pohybuje někde mezi 700-1200 mg 

u zdravých jedinců, u pacientů trpících osteoporózou nebo osteomalacií se dávka často 

navyšuje až na 2000 mg vápníku denně. (Svačina, Mülerová & Bretšnajdrová, 2013) 

9.4 Těhotenství a laktace  

 V těhotenství dochází k fyziologickým změnám v organismu matky, čímž je 

zajištěna dostatečná fetální potřeba vápníku pro plod. Jednou z těchto změn je zvýšené 

vstřebávání přijatého vápníku, kdy je vápník aktivně transportován placentou z matky 

k plodu. Nejvyšší nároky plodu nastávají v poslední čtvrtině těhotenství, kdy plod 

potřebuje alespoň 250 mg vápníku denně pro správný růst a vývoj kostí. (Institute of 

Medicine, 2011) 

Dostatečný příjem vápníku v těhotenství je nezbytný pro správný vývoj kostí a 

zubů plodu, ale i pro normální funkci svalů a nervů. Potřebu vápníku v těhotenství lze 

pokrýt z dostatečně vyvážené a pestré stravy bohaté na mléčné výrobky, sardinky, mák, 



38 
 

sóju i zeleninu, proto většinou není suplementace vápníkem u těhotných žen nutná. 

(Kotrbová, 2009) 

Důraz na pravidelnou konzumaci mléčných výrobků by měl být zejména 

v posledních měsících těhotenství, kdy jsou nároky na plod nejvyšší, a tělo matky se 

připravuje na období kojení. V mateřském mléce se při plném kojení vylučuje denně asi 

300-400 mg vápníku při energetické ztrátě 2520 kJ. Ženám, které kojí, je tak 

doporučováno jíst alespoň 4-5 dávek, nejlépe nízkotučných a zakysaných mléčných 

výrobků denně, aby byla mateřská potřeba vápníku plně pokryta. (Brányik, Šramková, 

2006) Doporučený denní příjem vápníku u těhotných a kojících žen je kolem 1200-1600 

mg, přičemž některá doporučení nenavyšují příjem vápníku těhotných, ale pouze kojících 

žen. (Svačina, Mülerová & Bretšnajdrová, 2013) 

9.5 Menopauza 

 Během menopauzy dochází v organismu žen k zásadním hormonálním změnám, 

jako je snížení hladiny estrogenu s progesteronem a zvýšení hladiny gonadotropinů. Po 

menopauze dochází vlivem hormonálních změn ke zvýšené produkci cytokinů a zmnožení 

osteoklastů, což způsobuje zvýšenou osteoresorpci a zvýšenou ztrátu kostní hmoty. Při 

zvýšeném odbourávání kosti dochází ke zvyšování hladin vápníku a fosforu v séru, dále ke 

snížení tvorby parathormonu a 1,25-dihydroxycholekalciferolu. Důsledkem menopauzy se 

také snižuje absorpce vápníku a dochází k jeho zvýšenému vylučování močí.  

Z těchto důvodů je nezbytné, aby všechny ženy byly v průběhu menopauzy řádně 

vyšetřeny a obeznámeny se vzrůstajícím rizikem osteoporózy. Nejlepší prevencí 

osteoporózy je získání maxima kostní hmoty v dospívání a dostatečný přísun vápníku 

stravou společně s přiměřenou fyzickou aktivitou jak v mladším, tak ve starším věku. 

Hormonálně zapříčiněná osteoporóza u žen může být také způsobená ovarektomií 

provedenou před přirozenou menopauzou, nebo jinou ovariální dysfunkcí, u které dochází 

k nízké produkci estrogenů, jež mají jinak na kosti protektivní efekt. (Jeníček, 2001) 

V důsledku osteoporózy se zvyšuje riziko zlomenin způsobených malým 

traumatem, jako jsou pády z nižší výšky. (Hála, 2005) „V České republice osteoporóza 

postihuje 15 % mužů a 33 % žen ve věku nad 50 let a 39 % mužů a 47 % žen věku nad 70 

let. Důsledkem tohoto onemocnění jsou zlomeniny, zejména obratlů a kyčle. Celoživotní 

riziko osteoporotické zlomeniny je pro ženy 40 % a riziko fraktury krčku femuru 18 %.“ 

Léčba osteoporózy je dlouhodobá a jejím hlavním cílem je zabránit vzniku zlomenin a 

zachovat co nejdéle kvalitu kostní hmoty. (Hála, 2005) Při léčbě se nejčastěji uplatňuje 

dieta se zvýšeným obsahem vápníku, pohybová aktivita přiměřená věku a některé léky 

jako je kalcium, vitamin D a jeho metabolity, hormonální substituční terapie a další. 

(Jeníček, 2001) 



39 
 

10 Praktická část 

10.1 Úvod 

V praktické části mé bakalářské práce se zaměřuji na zdravotní sestry pracující na 

3. interní klinice Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a zkoumám a porovnávám jejich 

příjem vápníku stravou s všeobecně doporučovanými hodnotami. Na konci této praktické 

části zhodnotím, jak na tom zdravotní sestry s příjmem vápníku jsou a zda mají ve stravě 

dostatek této velmi důležité mikroživiny. 

10.2 Stanovené cíle a výzkumné otázky 

Hlavním cílem mé bakalářské práce je zjistit průměrný denní příjem vápníku ve 

stravě u zdravotních sester 3. interní kliniky VFN a porovnat tento zjištěný ukazatel 

s doporučovanými denními dávkami vápníku (podle Dietary reference intakes for calcium 

and vitamin D). Vzhledem k tomu, že zdravotní sestry účastnící se mého výzkumného 

šetření jsou různých věkových kategorií, cílem je také zjistit příjem vápníku u žen před a 

po menopauze, protože tento ukazatel se mi z hlediska vysoké incidence osteoporózy u 

starších žen zdá být důležitý. 

Dále je cílem zjistit samotnou informovanost sester ohledně příjmu a výskytu 

vápníku ve stravě, tedy zda mají sestry jako zdravotničtí pracovníci přehled o tom, kolik 

vápníku by měly přijímat, jestli se domnívají, že mají ve stravě vápníku dostatek a zda to 

odpovídá skutečnosti. Cílem je také zjistit, jestli je průměrný příjem vápníku u zdravotních 

sester hrazen více z mléka a mléčných výrobků, nebo ostatních zdrojů. 

10.2.1 Hypotézy 

V rámci praktické části své bakalářské práce jsem si stanovila tyto hypotézy: 

H1: Domnívám se, že alespoň 80 % zdravotních sester bude mít dostatečný příjem vápníku 

ve stravě. 

H2: Domnívám se, že informovanost zdravotních sester ohledně doporučených denních 

dávek vápníku bude alespoň u 50 % z nich správná. 

H3: Domnívám se, že větší část přijímaného vápníku bude u zdravotních sester hrazena 

převážně z mléka a mléčných výrobků. 

10.3 Výzkumný soubor 

Výzkumný soubor tvoří celkem třicet zdravotních sester pracujících na 3. interní 

klinice Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Ve zkoumaném vzorku se nachází ženy 

různých věkových kategorií, váhy, výšky, s rozdílným životním stylem a BMI, a také zde 
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najdeme některé ženy po menopauze, jež podle zjištěných informací nepodstupují 

hormonální substituční terapii, a tudíž jsou více náchylné ke vzniku osteoporózy. V tabulce 

2 jsou zaznamenány průměrný věk, výška, váha i BMI zkoumaného souboru. 

Tabulka 2. Charakteristika výzkumného souboru dle průměrného věku, váhy, výšky a 

BMI 

Zkoumaný soubor Zdravotní sestry 

Průměrný věk 30 let 

Průměrná výška (m) 1,65 

Průměrná váha (kg) 72 

Průměrné BMI (kg/m 2) 26 

 

10.3.1 Charakteristika výzkumného souboru dle věku 

Graf 1 ukazuje, že nejvíce početná věková skupina jsou zdravotní sestry ve věku 

20-30 let (33%), dále následují ženy ve věku 40-50 let (27 %), za nimi věková kategorie 

30-40 let (20 %), poté ženy nad 50 let (13 %) a jako poslední, nejmenší skupina jsou 

zdravotní sestry ve věku do 20-ti let (7 %). 

Graf 1. Zastoupení jednotlivých věkových skupin respondentek 
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10.4 Metody tvorby a analýzy dat 

10.4.1 Tvorba dat, organizační zabezpečení a metoda sběru dat  

K výzkumnému šetření jsem využila kvantitativního výzkumu pomocí dotazníku. 

Dotazníkové šetření bylo prováděno zcela anonymně a dobrovolně u třiceti zdravotních 

sester 3. interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Dotazník, který jsem 

vytvořila po nastudování příslušné odborné literatury se skládá ze dvou částí, z nichž první 

je zaměřená na základní údaje o zdravotních sestrách, jako je výška, věk, váha, životní styl, 

zdravotní stav a také na samotnou informovanost výzkumného souboru. Druhá část 

dotazníku je zaměřená na otázky ohledně příjmu vápníku v jednotlivých potravinách. 

Dotazníky byly zdravotním sestrám 3. interní kliniky VFN v Praze předány osobně 

a informovaný souhlas sester s vyplněním dotazníku byl slovní s dohledem svědka, tedy 

vedoucího mé bakalářské práce. Celkem jsem rozdala 50 dotazníků, z nichž se mi 

kompletně vyplněných vrátilo pouhých třicet. Dotazníkové šetření bylo prováděno 

v termínu od 1. 12. 2015 do 31. 3. 2016 se současným souhlasem etické komise VFN v 

Praze. Vzor dotazníku i žádost o provedení výzkumného šetření a souhlas etické komise 

s výzkumem jsou přiloženy v příloze. 

10.4.2. Analýza dat 

Dotazníky jsem vyhodnotila podle absolutních četností odpovědí a procentuálního 

zastoupení jednotlivých odpovědí. Zjištěné hodnoty jsem graficky znázornila pomocí 

grafů. K výpočtu příjmu vápníku z jednotlivých potravin, jsem využila tabulku „Vápník 

v potravinách“, která je dostupná na internetových stránkách www.mojemedicina.cz. U 

potravin, které v této tabulce obsažené nebyly, jsem využila hodnoty vápníku v 

potravinách uvedené na stránkách www.kaloricketabulky.cz a www.nutridatabaze.cz. 

 

 

 

 

 

http://www.mojemedicina.cz/
http://www.kaloricketabulky.cz/
http://www.nutridatabaze.cz/
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10.5 Výsledky výzkumu 

10.5.1 Kolik dotazovaných žen bylo po menopauze 

Graf číslo 2 ukazuje, že ze třiceti dotazovaných zdravotních sester jich celkem 5 

(17 %) bylo postmenopauzálních a 25 (83 %) v produktivním věku. Z 25 žen 

v produktivním věku celkem 7 žen uvedlo, že nemá pravidelný menstruační cyklus.  

Graf 2. Menopauza u zdravotních sester 
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10.5.2 Abusus alkoholu 

Graf číslo 3 udává, že příležitostné pití alkoholu odsouhlasilo celkem 29 (97 %) 

zúčastněných respondentek, 1 (3 %) zdravotní sestra je abstinentem a časté pití alkoholu 

neuvedla žádná z nich. 

Graf 3. Abusus alkoholu 
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10.5.3 Abusus kouření 

Kouření cigaret potvrdilo 13 (43 %) zdravotních sester a dalších 17 (57 %) 

s kouřením buď přestalo, nebo celoživotně nekouří. Jelikož i kouření jako součást 

životního stylu patří mezi rizikové faktory osteoporózy, považuji takto vysokou prevalenci 

za nebezpečnou. (Broulík, 2003) Výše uvedená zjištění jsou znázorněna v grafu číslo 4. 

Graf 4. Abusus kouření 
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10.5.4 Výskyt zlomenin u zdravotních sester 

V grafu číslo 5 vidíme, že celkem 10 (33 %) ze třiceti zdravotních sester utrpělo 

někdy v minulosti zlomeninu, přičemž všechny byly způsobené pouze při vyšším zatížení 

kosti. Zbylých 20 (67 %) respondentek nikdy žádnou zlomeninu neutrpělo. 

Graf 5. Výskyt zlomenin u zdravotních sester 

 

10.5.5 Pohybová aktivita 

V grafu číslo 6 pozorujeme, že sportovní aktivitě se věnuje celkem 17 zdravotních 

sester, z nichž 5 (17 %) sportuje pravidelně a 12 (40 %) pouze občasně. Z dotazovaných 

nesportuje celkem 13 (43 %) respondentek, ale sedavé zaměstnání uvedla pouze jedna 

zdravotní sestra. Graf číslo 7 ukazuje, že 15 (50 %) zdravotních sester 3. interní kliniky 

VFN v Praze hodnotí své zaměstnání jako středně fyzicky náročné a celkem 14 (47 %) 

hodnotí svůj každodenní pohyb v práci jako aktivní. 
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Graf 6. Pohybová aktivita 
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10.5.6 Výskyt onemocnění štítné žlázy u zdravotních sester 

Otázka číslo 12 byla zaměřená na zjištění výskytu onemocnění, které by 

v některých případech mohlo souviset se zhoršením metabolismu vápníku v organismu. U 

dotazovaných zdravotních sester 3. interní kliniky VFN v Praze se nevyskytuje diabetes 

mellitus 1. ani 2. typu, dále respondentky negovaly revmatoidní artritidu, chronickou 

obstrukční plicní nemoc, chronické selhávání srdce i ledvinovou nedostatečnost. Naopak 

onemocnění štítné žlázy potvrdilo celkem 7 (23 %) ze třiceti dotazovaných s tím, že 

aktivní léčbu podstupuje pouze jedna z nich. V grafu číslo 8 je znázorněný výskyt 

onemocnění štítné žlázy u zdravotních sester. 

Graf 8. Výskyt onemocnění štítné žlázy u zdravotních sester 
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10.5.7 Užívání léků a doplňků stravy  

Doplňky stravy v podobě vitaminu D či vápníku užívají pouze 4 respondentky (13 

%), hormonální antikoncepci bere 9 respondentek (29 %), léky na štítnou žlázu pouze 1 

respondentka (3 %) a celkem 17 (55 %) zdravotních sester neužívá žádné léky ani doplňky 

stravy. Údaje jsou zaznamenané v grafu číslo 9. 

Graf 9. Užívání léků a doplňků stravy 
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10.5.8 Informovanost sester ohledně doporučených denních dávek 

vápníku  

V grafu číslo 10 vidíme, že celkem 6 zdravotních sester (20 %) uvedlo, že ví, kolik 

vápníku by mělo denně přijmout. Konkrétně uvedly hodnoty v rozmezí od 900 do 1200 mg 

vápníku za den, tudíž jejich informovanost hodnotím jako správnou. Naopak 24 (80 %) 

zdravotních sester nemá přehled, kolik vápníku by měly denně přijmout. 

Na otázku, zda mají pocit, že přijímají dostatek vápníku ve stravě, odpovědělo 

kladně celkem 21 (70 %) dotazovaných zdravotních sester a zbylých 9 (30 %) uvedlo, že 

tento pocit nemají. Vše je znázorněno v grafu 11. Podle mých zjištění, má však dostatek 

vápníku ve stravě pouhých 15 respondentek (viz. kapitola 10.5.9 Zjištěný příjem vápníku u 

zdravotních sester a porovnání s DDD). 

Graf 10. Informovanost zdravotních sester ohledně příjmu vápníku 
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Graf 11. Uvědomění zdravotních sester ohledně příjmu vápníku 

 

 

10.5.9 Zjištěný příjem vápníku u zdravotních sester a porovnání 

s DDD 

Jelikož se doporučený denní příjem vápníku liší dle věkových kategorií i zdrojů, 

které jsem použila, zohlednila jsem věk zúčastněných respondentek a doporučenou denní 

dávku vápníku jsem v grafu 13 znázornila třemi přímkami s hodnotami v rozmezí od 700 

mg - 900 mg - 1200 mg za den. Některé zdroje udávají hodnoty od 700 - 1000 mg vápníku 

(pro dospělé od 19 do 50 let) až 1200 mg (pro dospělé nad 51 let) a jiné zase hodnoty od 

1000 mg až do 1300 mg vápníku za den, proto jsem zvolila právě výše uvedené hodnoty. 

(Svačina, Mülerová & Bretšnajdrová, 2013, National Institutes of Health, 2013) 

 Z grafu 12 je zřejmé, že celkem patnáct dotazovaných zdravotních sester, tedy 

přesně jedna polovina, má nedostatečný příjem vápníku, jelikož se jejich příjem tohoto 

minerálu pohybuje pod dolní hranicí průměrné doporučené denní dávky 700 - 900 mg. 

Z těchto patnácti žen (50 %) s nedostatečným příjmem vápníku má 5 (17 %) denní příjem 

vápníku v rozmezí od 700 - 900 mg a celkem 10 (33 %) příjem vápníku až pod 700 mg za 

den, což je dle některých zdrojů nejnižší dolní hranice doporučené denní dávky vápníku. 

(Svačina, Mülerová & Bretšnajdrová, 2013) 

Mezi ženami, které přijímají ve stravě méně než 900 mg vápníku, již celkem tři 

prodělaly menopauzu, tudíž by bylo více než vhodné u těchto žen denní příjem vápníku 

navýšit až na 1200 mg. Zbylých patnáct (50 %) dotazovaných zdravotních sester má denní 

příjem vápníku nad 900 mg, tedy dostatečný. Průměrný příjem vápníku ve stravě u třiceti 

zdravotních sester 3. interní kliniky VFN v Praze činí 913 mg vápníku za den.  
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Graf 12. Příjem vápníku u zdravotních sester 3. interní kliniky VFN V Praze 
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10.5.10 Příjem vápníku z mléka, mléčných výrobků a ostatních zdrojů 

Graf číslo 14 znázorňuje, že průměrný příjem vápníku z mléka a mléčných výrobků 

činí u vybraných zdravotních sester 88 %, zbylých 12 % vápníku je hrazeno z jiných než 

mléčných zdrojů. 

Graf 14. Příjem vápníku u zdravotních sester z různých zdrojů 
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10.6 Shrnutí výsledků a diskuze 

V této kapitole blíže shrnu výsledky výzkumu ohledně příjmu vápníku ve stravě u 

zdravotních sester 3. interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Po zpracování 

obdržených dotazníků jsem zjistila, že průměrný příjem vápníku ve stravě u zdravotních 

sester je 913 mg, tedy dostatečný, ale je nutno brát v potaz, že u některých dotazovaných 

žen se příjem vápníku liší o vysoké hodnoty (nejvyšší hodnota příjmu vápníku je 2170 mg 

a nejnižší 301 mg). Z celkového počtu třiceti dotazovaných žen má však 17 % z nich 

příjem vápníku mezi 700-900 mg/den a 33 % dokonce příjem nižší než 700 mg/den, což je 

z hlediska doporučeného denního příjmu vápníku nedostatečné.  

Mezi touto polovinou zdravotních sester s nedostatečným příjmem vápníku ve 

stravě jsou navíc 3, které již prodělali menopauzu a nepodstupují hormonální substituční 

terapii, tudíž je jejich příjem vápníku ve stravě nedostatečný. Ve skutečnosti tedy můžeme 

dostatečný příjem vápníku potvrdit u pouhých 50 % zdravotních sester, jejichž příjem 

vápníku přesahuje 900 mg za den a v některých případech i u dalších 17 %, které mají 

příjem vápníku alespoň nad 700 mg/den. Podle některých zdrojů se však u běžné populace 

odhaduje průměrný příjem vápníku v rozmezí od 500-700 mg, proto se dá průměrný 

výsledek 913 mg vápníku u zkoumaného souboru zdravotních sester posuzovat kladně. 

(Kučerová, 2010) 

Informovanost zdravotních sester ohledně doporučených denních dávek vápníku ve 

stravě hodnotím negativně, jelikož pouhých 20 % z nich přibližně vědělo, kolik mg 

vápníku by mělo denně přijmout. Zbylých 80 % uvedlo, že neví, kolik vápníku by se 

v jejich jídelníčku mělo každodenně vyskytovat. I přes tuto skutečnost má však celkem 70 

% zdravotních sester pocit, že ve stravě přijímá dostatek vápníku a pouhých 30 % se 

domnívá, že tomu tak není. Zjištění však ukazuje, že dostatek vápníku ve stravě přijímá 

pouhých 50-67 % zdravotních sester. Příjem vápníku je také z vyšší části (88 %) hrazen 

z mléka a mléčných výrobků, zastoupení příjmu vápníku z ostatních zdrojů činí pouhých 

12 %. Níže uvádím znovu znění stanovených hypotéz a jejich potvrzení či vyvrácení po 

zjištění výsledků dotazníkového šetření. 

H1: Domnívám se, že alespoň 80 % zdravotních sester bude mít dostatečný příjem 

vápníku ve stravě. 

Tato hypotéza, že alespoň 80 % zdravotních sester bude mít dostatečný příjem 

vápníku ve stravě se nepotvrdila, jelikož celých 50 % z nich má příjem vápníku ve stravě 

nedostatečný. 17 % z nich má příjem vápníku mezi 700-900 mg/den a 33 % dokonce 

příjem nižší než 700 mg/den, což je z hlediska doporučeného denního příjmu vápníku 

nedostatečné.  



54 
 

H2: Domnívám se, že informovanost zdravotních sester ohledně doporučených 

denních dávek vápníku bude alespoň u 50 % z nich správná. 

Hypotéza, že informovanost zdravotních sester bude minimálně u 50 % z nich 

správná se také nepotvrdila, protože pouhých 20 % z nich přibližně vědělo, kolik mg 

vápníku by mělo denně přijmout. Zbylých 80 % zdravotních sester nemá přehled o tom, 

kolik vápníku by se mělo v jejich stravě denně vyskytovat. 

H3: Domnívám se, že větší část přijímaného vápníku bude u zdravotních sester 

hrazena převážně z mléka a mléčných výrobků. 

Tato hypotéza se potvrdila, větší část přijímaného vápníku je u zdravotních sester 

skutečně hrazena z mléka a mléčných výrobků, a to přesněji z 88 %. Příjem vápníku 

z ostatních zdrojů je u zdravotních sester hrazen pouze ze 12 %. 

Všechny tyto výsledky byly zpracovány na základě dotazníkového šetření, které 

probíhalo na 3. interní klinice Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Dotazníky byly 

zdravotním sestrám předány osobně a vyplnění dotazníků prováděly sestry samostatně. 
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10.7 Závěr 

Vápník je minerálním prvkem, který je v lidském organismu velmi důležitý. Hraje 

podstatnou úlohu nejenom v kostním metabolismu, ale i v mnoha jiných fyziologických 

procesech v lidském těle jako jsou různé enzymatické reakce, hormonální regulace, krevní 

srážlivost či svalové kontrakce. Dostatečný příjem vápníku stravou je jedním z nezbytných 

faktorů pro udržování zdravých zubů, kostí a homeostázy kalcia tak, aby došlo ke 

správnému zásobování různých tkání v organismu. 

Z výzkumu vyplynulo, že i u zdravotnických pracovníků nemusí být příjem 

vápníku dostatečný. Z výše uvedené analýzy dotazníkového šetření se nepotvrdily mé 

předpoklady, že alespoň u 80 % zdravotních sester bude příjem vápníku ve stravě 

dostatečný. Jejich příjem je sice v průměru v pořádku, ale individuálně se nedostatek 

vápníku ve stravě potvrdil u 50 % dotazovaných. Také informovanost zdravotních sester je 

horší, než jsem na začátku mé bakalářské práce předpokládala, až 80 % z nich nemá 

přehled o tom, kolik vápníku by měly denně přijmout. Pouze jedna z mých hypotéz se 

skutečně potvrdila, a to zjištění, že 88 % přijatého vápníku je hrazeno z mléka a mléčných 

výrobků. 

Dle mého názoru by se o rizikách vznikajících při nedostatku vápníku ve stravě 

mělo více upozorňovat nejenom u laické veřejnosti, ale i u pracovníků ve zdravotnictví. Za 

nezbytnou považuji dostatečnou edukaci, a to buď slovní formou prostřednictvím 

nutričního terapeuta či lékaře, nebo vhodnými edukačními materiály vystavenými nejenom 

ve školách či zdravotnických zařízeních. Také by mohlo pomoci zařazení dotazníků 

ohledně příjmu vápníku do ambulancí zdravotnických zařízení. Dostatečná informovanost 

o rizikách vzniku osteoporózy, a to zejména u žen v pokročilém věku, by mohla zabránit 

narůstajícímu výskytu tohoto onemocnění a zlepšit životní úroveň mnoha lidí. 

Tato bakalářská práce mě velmi obohatila nejenom o cenné teoretické znalosti 

související s vápníkem, ale také o praktické zkušenosti práce s výzkumem, které jsem 

získala nad tímto projektem. 
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Ca2+ - chemická značka vápníku 

pH – power of hydrogen 

ATP – adenosintrifosfát 
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proPTH – proparathormon 
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Příloha 2 – Dotazník 
 

DOTAZNÍK 

 
Vážená paní/slečno,  

 

v tomto akademickém roce budu obhajovat svoji bakalářskou práci na téma „Příjem 

vápníku ve stravě u zdravotnických pracovníků VFN “. 

K zajištění dostatečných a relevantních informací pro svoji práci jsem se rozhodla 

připravit následující dotazník, týkající se příjmu vápníku ve stravě, a prosím Vás o 

spolupráci při jeho vyplnění. Ujišťuji Vás, že tento dotazník je dobrovolný a zjištěné 

výsledky budou prezentovány zcela anonymně. Dotazník slouží výhradně jako 

podklad k mé bakalářské práci. 

 

Tímto Vám vřele děkuji a doufám, že pro Vás bude dotazník co nejvíce srozumitelný. 

 

Sandra Figalová,  

 

studentka 3. ročníku oboru Nutriční terapie, 1. LF UK 

 

1) Věk ................. let 

 

2) Váha ............... kg 

 

3) Výška .............. cm 

 

4) Prodělala jste již menopauzu? (přechod) 

 

a) ano – před kolika lety? ..... 

b) ne 

 

5) Pokud ne, máte pravidelný menses? 

 

a) ano 

b) ne 

 

6) Pijete alkohol? Pokud ano, jak často? 

 

a) ano – příležitostně 

b) ano – často (téměř denně) 

c) ne – jsem abstinent 
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7) Kouříte? Pokud ano, prosím, napište jak dlouho a kolik cigaret za den 

vykouříte. 

 

a) ano - ..... let/roky ..... cigaret denně 

b) ne 

c) ne – přestala jsem před ..... lety, kouřila jsem .....let 

 

8) Prodělala jste za svůj život nějaké zlomeniny? Pokud ano, kolik a čeho? 

 

1) ano - ........................................................................... 

2) ne 

 

9) Utrpěla jste některou ze zlomenin bez vyšší zátěže kosti? 

 

a) ano 

b) ne 

 

10) Máte dostatek pohybu? Sportujete? 

 

a) ano, občas sportuji 

b) ano, pravidelně sportuji (alespoň 2-3 krát týdně) 

c) nesportuji, ale mám fyzicky náročné zaměstnání 

d) ne, nemám dostatek pohybu 

 

11) Jaké máte zaměstnání?  

 

a) sedavé 

b) středně fyzicky náročné 

c) aktivní 

 

12) Trpíte některým z následujících onemocnění?  

 

a) Diabetes mellitus 1. typu 

b) Diabetes mellitus 2. typu 

c) Onemocnění štítné žlázy 

d) Revmatoidní artritida 

e) CHOPN (Chronická obstrukční plicní nemoc) 

f) Chronické selhávání srdce 

g) Ledvinová nedostatečnost 

h) Ne, žádným z těchto onemocnění netrpím  

 

 

 

 

 

 



67 
 

13) Berete nějaké z následujících léků/doplňků stravy? 

Pokud ano, uveďte konkrétně jaký to je přípravek a jakou dávku užíváte.  

a) kortikoidy 

b) vápník (kalcium) 

c) vitamín D 

d) antikoncepce (v jakékoliv formě) 

 

14) Víte, kolik vápníku byste měla denně přijmout? Pokud ano, napište kolik. 

a) ano ..... 

b) ne 

 

15) Máte pocit, že máte ve stravě dostatek vápníku? 

a) ano  

b) ne 

 

U níže vypsaných potravin prosím zaškrtněte, kolik jich denně zkonzumujete. Pokud 

je to více nebo méně, napište prosím kolik. Nezapomeňte zohlednit, kolikrát za týden. 

(Například dvě sklenice mléka, třikrát týdně.) 

 

Mléko 

a) 0 sklenic  b) 1 sklenice  c) 2 sklenice d) více? .... 

Kolikrát za týden? ..... 

 

Kefírové/Acidofilní mléko 

a) 0 sklenic  b) 1 sklenice  c) 2 sklenice d) více? ..... 

Kolikrát za týden? ..... 

 

Jogurt bílý 

a) 0  b) 1 (150g)  c) 2  d) více? ..... 

Kolikrát za týden? ..... 

 

Jogurt ovocný 

a) 0  b) 1 (150g)  c) 2  d) více? ..... 

Kolikrát za týden? ..... 

 

Zmrzlina mléčná 

a) 100 ml b) 200 ml c) 300 ml d) více nebo žádnou? ..... 

Kolikrát za týden? ..... 

 

Tvaroh měkký tučný 

a) 100g  b) 200g c) 300g d) více nebo žádný? ..... 

Kolikrát za týden? ..... 

 

Tvaroh tvrdý 

a) 100g  b) 200g c) 300g d) více nebo žádný? ..... 

Kolikrát za týden? ..... 



68 
 

Tavený sýr 

a) 1 porce (cca 20g) b) 2 porce  c) 3 porce  

d) více nebo žádný? ..... 

Kolikrát za týden? ..... 

 

Sýr Lučina nebo žervé 

a) 1 porce (cca 20g) b) 2 porce  c) 3 porce   

d) více nebo žádný? ..... 

Kolikrát za týden? ..... 

 

Sýr Ementál (1 plátek cca 15g) 

a) 1-2 plátky b) 2-3 plátky c) 3-4 plátky d) více nebo žádný? ..... 

Kolikrát za týden? ..... 

 

Sýr Eidam 30% tuku v sušině 

a) 1-2 plátky b) 2-3 plátky c) 3-4 plátky  d) více nebo žádný? ..... 

Kolikrát za týden? ..... 

 

Sýr Niva 

a) 20g b) 30g c) 40g d) více nebo žádný? ..... 

Kolikrát za týden? ..... 

 

Sýr Hermelín, Encián 

a) 20g b) 30g c) 40g d) více nebo žádný? ..... 

Kolikrát za týden? ..... 

 

Sýr Parmazán 

a) 20g b) 30g c) 40g d) více nebo žádný? ..... 

Kolikrát za týden? ..... 

 

Těstoviny (porce cca 80g) 

a) 0 porce b) 1 porce c) 2 porce d) více nebo méně? ..... 

Kolikrát za týden? ..... 

 

Rýže (porce cca 80g) 

a) 0 porce b) 1 porce c) 2 porce d) více nebo méně? ..... 

Kolikrát za týden? ..... 

 

Brambory (porce cca 250g) 

a) 0 porce b) 1 porce c) 2 porce d) více nebo méně? ..... 

Kolikrát za týden? ..... 

 

Luštěniny (porce cca 120-150g) 

a) 0 porce b) 1 porce c) 2 porce d) více nebo méně? ..... 

Kolikrát za týden? ..... 
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Sardinky v oleji 

a) 0 konzerv b) 1 konzerva (cca 120-150g)   c) půl konzervy d) více nebo 

méně? ..... 

Kolikrát za týden? ..... 

 

Vejce 

a) 0 kusů  b) 1 kus c) 2 kusy d) 3 kusy e) více nebo méně?..... 

Kolikrát za týden? ..... 

 

Mák  

a) 0g  b) 20g (cca 2 lžíce) c) 30g (cca 3 lžíce)            d) více nebo méně? ..... 

Kolikrát za týden? ..... 

 

Mandle  

a) 0g  b) 20g (cca 2 lžíce) c) 30g (cca 3 lžíce)            d) více nebo méně? ..... 

Kolikrát za týden? ..... 

 

Ořechy para nebo lískové 

a) 0g  b) 20g (cca 2 lžíce) c) 30g (cca 3 lžíce)            d) více nebo méně? ..... 

Kolikrát za týden? ..... 

 

Pomeranče 

a) 1 kus b) 2 kusy c) 3 kusy d) více nebo žádný? ..... 

Kolikrát za týden? ..... 

 

Čokoláda mléčná 

a) 25g (cca 4 dílky) b) 50g c) 75g        d) více nebo žádnou?..... 

Kolikrát za týden? ..... 

 

Brokolice 

a) 0g  b) 100g c) 200g d) více nebo méně? ..... 

Kolikrát za týden? ..... 

 

Hořčice plnotučná (1 lžíce cca 15g ) 

a) 1 lžíce b) 2 lžíce c) 3 lžíce d) více nebo žádná? ..... 

Kolikrát za týden? ..... 

 

Káva (šálky) 

a) 0  b) 1  c) 2  d) 3  e) více? ..... 

Kolikrát za týden? ..... 
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Příloha 3 – Žádost o provedení výzkumného šetření a 

souhlas etické komise s provedením výzkumného 

šetření 
 

 

Etická komise 

Všeobecné fakultní nemocnice v Praze 

Na Bojišti 1 

128 08 Praha 2 

 

 

 

 

 

 

 

ŽÁDOST O PROVEDENÍ VÝZKUMNÉHO ŠETŘENÍ 

 

 

Vážení členové Etické komise, 

 

jsem studentkou 3. ročníku bakalářského studia oboru Nutriční terapeut na 1. lékařské fakultě UK 

v Praze. K ukončení studia potřebuji napsat a obhájit bakalářskou práci. Součástí práce je výzkum, 

který bych ráda zrealizovala ve vašem lékařském zařízení, konkrétně na III. interní klinice VFN. 

Práce ponese název: Příjem vápníku ve stravě u zdravotnických pracovníků VFN. Cílem praktické 

části mé práce bude zjistit, jaký příjem vápníku ve stravě mají zdravotní sestry 3. interní kliniky a 

porovnat výsledky šetření s doporučenými hodnotami s ohledem na věk či zdravotní stav. Pro 

získávání dat bude použit anonymní dotazník, který zabere zhruba 20-40 minut. Dotazník bude zcela 

dobrovolný a získaná data budou použita výhradně jako podklady k mé bakalářské práci. Výzkum 

bych ráda realizovala v době od 1. 12. 2015 do 31. 3. 2016. 

 

 

Prosím Vás o kladné vyřízení mé žádosti. 

 

Děkuji, 

 

 

 

 

V Praze dne 2. 11. 2015                   Sandra Figalová 

          U Sluncové 21/612 

          186 00 Praha 8 
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EVIDENCE VÝPŮJČEK 

 

Prohlášení: 

Beru na vědomí, že odevzdáním této závěrečné práce poskytuji svolení ke zveřejnění a 

k půjčování této závěrečné práce za předpokladu, že každý, kdo tuto práci použije pro svou 

přednáškovou nebo publikační aktivitu, se zavazuje, že bude tento zdroj informací řádně 

citovat. 

 

V Praze, 25. 4. 2016 

 

     Podpis autora závěrečné práce  

 

Jako uživatel potvrzuji svým podpisem, že budu tuto práci řádně citovat v seznamu použité 

literatury. 

 

Jméno Ústav / pracoviště Datum Podpis 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 


