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Abstrakt  

Název: Život celiaka a jeho rodiny v dnešní době 

Cíle: Cílem mé diplomové práce je zmapovat úskalí života člověka s onemocněním zvané 

celiakie. Jedná se především o problémy s bezlepkovou dietou, která je u celiakie zásadní. 

Problémy se stravováním mimo domov, nakupování surovin pro přípravu jídla doma, 

finanční náročnost tohoto stravování a v neposlední řadě i podpora ze stran zdravotních 

pojišťoven a státu. 

Metody: Teoretická část práce obsahuje poznatky o celiakii, jakožto onemocnění, to 

znamená charakteristiku jejího vzniku, diagnostiky a léčby. Dále jsou zpracovány poznatky 

o bezlepkové dietě a problémy spojené s tímto stravováním. V neposlední řadě je zmíněna 

dieta a dostupnost potravin k bezlepkovému stravování. V praktické části jsem využila 

dotazníkovou metodu, přičemž anonymní dotazník byl vytvořen v elektronické podobě 

pomocí Google formulářů, a poté rozeslán prostřednictvím internetu. Dotazník byl vyplněn 

296 respondenty. 

Výsledky: Ze získaných výsledků můžeme konstatovat, že většina respondentů občas 

poruší dietu vlivem sociálního začlenění. Dále jsme sledovali četnost stravování v zařízení 

pohostinství, přičemž většina dotazovaných občas toto zařízení navštíví, a to méně často 

než jednou za týden. Důvodem sporadického navštívení restaurací či dokonce žádné, je 

špatná zkušenost s uváděním alergenů či neinformovanost personálu ohledně možné 

„kontaminace“ pokrmů. Většina respondentů ovšem nemá ani možnost stravování ve 

školní či zaměstnanecké jídelně. Z výsledků je dále patrná i nedostatečná finanční podpora 

jejich léčby, tedy příspěvek na bezlepkové stravování, které je dle většinového výsledku 

finančně náročné. 

Klíčová slova: Celiakie, životní styl celiaků, bezlepková dieta, problémy související 

s bezlepkovou dietou, náročnost bezlepkové diety. 



   

 

 

 

Abstract 

Name: Life of coeliac and his family in these days 

Aim: The aim of my diploma thesis is to map life difficulties of people with celiac disease. 

First of all, it is a problem with gluten-free diet which is essential for celiac disease. 

Problems with eating out, shopping for ingredients for meal preparation at home, 

expensiveness of this eating, and last but not least, support from insurance companies and 

the state.  

Methods: The theoretical part includes findings about celiac disease as an illness, it 

means the characteristics of its origin, diagnostics and treatment. Furthermore, findings 

about gluten-free diet and problems related to this kind of eating were worked. Last but not 

least, diet and availability of food for gluten-free eating are mentioned. I applied a survey 

method in the practical part, in which case an anonymous survey was created electronically 

by using Google forms, and then sent out via internet. The survey was filled out by 296 

respondents.  

Outcome: We can see from the outcomes that most of the respondents sometimes break 

the diet due to social integration. Furthermore, we observed the frequency of eating in 

restaurant services, in which case most of the people sometimes visit, it means less than 

once a week. The reason of sporadic or even no visit to restaurants is bad experience with 

mentioning the allergens or the lack of knowledge of the staff regarding possible 

contamination of the food. Most of the respondents don’t have the possibility to eat in a 

school or staff canteen, though. Insufficient financial support for their treatment, it means 

the benefit for gluten-free eating, which is expensive, is evident from the outcomes. 

Keywords: Celiac disease, lifestyle of celiac people, gluten-free diet, problems related to 

gluten-free diet, gluten-free diet difficulty 
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Úvod 
 

Práce je rozdělená na dva celky, a to teoretickou část a praktickou část. Teoretická 

část práce se zabývala především charakteristikou celého trávicího systému, také 

v návaznosti na procesy, které v něm probíhají.  

Další část teoretické části se věnovala látkové výměně, která v organismech 

probíhá. Důraz byl kladen na charakteristiku vstřebávání jednotlivých živin, tedy 

především na vstřebávání tuků, cukrů a bílkovin, s tím, že byl zohledněn proces 

transformace bílkovin na aminokyseliny. 

Poslední její část byla věnována celiakii, předně její charakteristice z pohledu jejího 

vzniku a působení na organismus. Celiakie je autoimunitní onemocnění, kdy tělo reaguje 

na lepek v potravě, resp. na štěpné produkty gliadinu, což je jedna z bílkovin lepku. 

Reakce organismu vede k poškození či až atrofii klků ve sliznici tenkého střeva. Toto 

poškození má různé stupně. 

Pacienti s diagnózou celiakie jsou nuceni doživotně dodržovat dietní režim, který 

z jejich stravy vylučuje lepek. Ten je ale obsažen v mnoha produktech, a tudíž se pacienti 

musí naučit produkty obsahující lepek nahrazovat pro ně nezávadnými zdroji. Nastavení 

dietního režimu není jednoduchým procesem a podpora rodiny pacientovi může jen 

prospět a pomoci. V současné době je na trhu dostatek publikací, a to i s možnými dietními 

doporučeními či přímo jídelníčky. Vše výše uvedené pomáhá, aby se s nemocí lépe 

vyrovnali a naučili se s ní žít a navykli si na dietu. 

Praktická část práce má za cíl zmapovat život člověka s celiakií a s ní spjatá úskalí. 

Zabývá se především problémy spojené s bezlepkovou dietou, jako jsou stravování mimo 

domov, výběr a nákup surovin do domácnosti k přípravě jídla a také podpora finanční 

náročnosti bezlepkové diety ze strany zdravotních pojišťoven. 
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Teoretická východiska 

Anatomie gastrointestinálního traktu 
Příjem potravy, a také její zpracování, je pro každý živý organismus nezbytnou 

podmínkou pro život. Potrava pro organismy představuje zdroj energie, dále je nutná jako 

stavební materiál ke tvorbě nových či k obnovení stávajících tkání (Merkunová, 2008, str. 

127). Je přijímána v podobě, ve které nemůže být transportována v organismu, a tudíž je 

nutné, aby byla nejprve mechanicky rozmělněna a dále chemicky rozložena a rozštěpena 

na molekuly, které již jsou schopné následného transportu uvnitř organismu. Proces 

mechanických a chemických procesů je nazýván trávení, které zajišťují orgány či jejich 

soustavy, tvořící dohromady trávicí ústrojí (apparatus digestorius) (Dylevský, 2000, str. 

276). 

K hlavním funkcím gastrointestinálního traktu (GIT) patří vlastní příjem potravy, 

její zpracování, přeměna v tekutou tráveninu, trávení živin, dále vstřebávání, vylučování 

nepotřebných látek a nezanedbatelná je funkce imunitní, neboť stěny trávicí trubice jsou 

významným imunitním orgánem (Sucharda, Zlatohlávek, 2015, str. 89). Dalšími funkcemi 

je sekrece hormonů, které řídí činnost GIT, produkce vitamínů bakteriemi osidlující střevo 

a ničení antigenních částí potravy (Merkunová, 2008, str. 127). 

Od funkcí GIT je odvislá i stavba stěny, která je od jícnu až po anus téměř shodná, 

a která se skládá ze sliznice, podslizniční vrstvy, svalové vrstvy a serózy. 

 sliznice – je tvořena regenerujícím epitelem, vmezeřeným vazivem a tenkou 

vrstvou hladké svaloviny, 

 podslizniční vrstva – tvoří ji retikulární vazivo s krevními cévami, uzlíky mízní 

tkáně a nervové buňky, které tvoří souvislou síť, 

 svalová vrstva – je rozčleněna na hladkou svalovinu a příčně pruhovanou 

svalovinu, 

 seróza – jedná se o zevní vrstvu, která je tvořena pobřišnicí, u které se odlišují dvě 

části; jedna vystýlá břišní dutinu a druhá přechází na povrch orgánů (Merkunová, 

2008, str. 127-129). 

Potrava je zpracovávána dvěma způsoby, a sice chemickým způsobem, kdy na 

potravu působí trávicí šťávy a mechanickým způsobem, což je posun potravy v rámci GIT. 

Obecně jsou rozlišovány dva typy pohybů v GIT: 

 lokální – neboli segmentační a kývavé, 

 celkové – neboli peristaltické (Tvorba a ověření e-learnignového prostředí pro 

integraci výuky preklinických a klinických předmětů na LF a FZV UP Olomouc, 

2010, online). 
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Sekrece trávicích šťáv je zajišťována prostřednictvím žláz, které jsou uloženy buď 

jako slinivka břišní retroperitoneálně pod brániční klenbou napříč celou dutinou břišní či 

ve stěně trávicí trubice a je řízena nervově za pomocí reflexů. Reflexy jsou podmíněné, 

tedy naučené (např. zrakové či čichové podněty) a nepodmíněné neboli vrozené 

(Merkunová, 2008, str. 129; Peeters, 2015) a jsou spouštěny najednou v celém GIT, který 

se takto připravuje na příjem potravy. Tato fáze zpracování, resp. přípravy na zpracování 

potravy, je označována jako mozková fáze sekrece. 

Látkové řízení sekrece v GIT se děje pomocí hormonů, které jsou v GIT tvořeny a 

mezi nejdůležitější jsou řazeny sekretin, který je vytvářen ve dvanáctníku, gastrin – je 

produkován v žaludku, cholecystokinin, glukagon, serotonin a další (Oliverius, 2017, str. 

28). 

Trávicí ústrojí lze rozčlenit na orgány ústní dutiny, krční a hrudní část GIT, 

následně břišní část. 

Orgány ústní dutiny 
GIT začíná ústní dutinou, ve které dochází k rozmělnění potravy a jejímu smíchání 

se slinami. Sliny jsou produkovány nepřetržitě slinnými žlázami a díky nim je potrava 

kluzká a řídká, jelikož z 99,5 % jsou sliny tvořeny vodou. Ve slinách jsou obsaženy i 

některé enzymy, které již začínají potravu štěpit, je jím trávicí enzym alfa-amyláza, či 

antibakteriálně působící imunoglobuliny typu A (Merkunová, 2008, str. 132). Dále je ve 

slinách obsažen hlen (mucin) a také i odpadní látky. Sliny také chrání ústní dutinu před 

infekcemi. Ve slinách začíná probíhat trávení sacharidů. 

Ústní dutina je ohraničena zuby, rty a tvářemi a je patrem oddělena od nosní dutiny 

(Dylevský, 2000, str. 276-292). Provádí motorické aktivity, jakými je kousání, žvýkání a 

polykání (Merkunová, 2008, str. 131-134). Následně přechází dutina ústní do hltanu. 

Krční a hrudní část trávicího ústrojí 
 

Hltan je svalová trubice, která je předozadně zploštělá a kraniálně srostlá 

s periostem. Spolu s jazykem a měkkým patrem se podílí na polykání. Hltan přechází 

v jícen, což je svalová trubice s velmi pružnou stěnou, která má průměr 1,5 cm a délku 

zhruba 25 cm (Dylevský, 2000, str. 292-296), která ústí do žaludku. Pružná stěna jícnu 

pomáhá svým smršťováním, čímž vzniká kontrakční vlna, která posunuje potravu do 

žaludku. 
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Břišní část trávicího ústrojí 

Břišní část tvoří žaludek (gaster), zajišťující iniciální fázi trávení a následné 

uvolňování tráveniny do další části (Bureš et al., 2014). Jedná se o rozšířenou část trávicí 

trubice, ve které dochází k prvnímu zpracování potravy. Tvar žaludku je proměnlivý, je 

odvislý od pohlaví, věku, náplni žaludku (Sucharda, Zlatohlávek, 2015, str. 90) apod., ale 

přesto je možné definovat jeho tři části. První část je vstup do žaludku, dále je vlastní tělo 

žaludku, tedy střední část, a poslední část je koncová. Koncovou částí žaludek přechází do 

tenkého střeva (Merkunová, 2008, str. 134-137). 

Pokud je žaludek naplněn, vykonává dva druhy pohybu. První druh pohybu je 

přitisknutí stěn žaludku k obsahu a druhý druh pohybu jsou tzv. peristaltické pohyby, což 

jsou svalové kontrakce ve vlnách. Tyto pohyby umožňují smíchání obsahu žaludku se 

žaludeční šťávou a následný posun obsahu žaludku dále (Dylevský, 2000, str.300-302). 

V žaludku jsou zastoupeny žaludeční šťávy, přičemž jejich jednotlivými složkami 

jsou kyselina solná a mucin. Hlen neboli mucin ochraňuje sliznici žaludku před působením 

kyseliny solné (jedná se o žaludeční bariéru). Buňky žaludeční sliznice vytváří bílkovinu 

pepsinogen, který se v tomto kyselém prostředí mění na proteázu pepsin, který štěpí 

bílkoviny v žaludku a štěpí je dále na peptidy (Sucharda, Zlatohlávek, 2015, str. 90). Dále 

je zde přítomna lipáza, která se podílí na štěpení tuků a vnitřní faktor – ten ochraňuje 

v potravě přijímaný vitamín B12 tím, že jej v duodenu na sebe naváže a převede přes 

sliznici ilea (Merkunová, 2008, str. 135-136). V žaludeční sliznici přežívá i bakterie 

Helicobacter pylori, která je schopná odolat působení kyseliny chlorovodíkové. Bakterii 

v přežití pomáhá produkce amoniaku, který vzniká štěpením močoviny působením 

mikrobiální ureázy. Bakterie je tyčinkový mikroorganismus, který je spojován se vznikem 

zánětů dvanáctníku, žaludeční sliznice, vředů na žaludku i dvanáctníku až se vznikem 

rakoviny žaludku typu adenokarcinom (Medicína, nemoci, studium na 1. LF UK, 2011, 

online). 

Součástí břišní části jsou i trávicí žlázy, kterými je slinivka břišní a játra. Dalším 

břišním orgánem napomáhající ke štěpení makronutrientů je žlučník. 

 Slinivka břišní – jedná se o úzký útvar složený z hlavy, těla a ocasu a uložený za 

pobřišnicí v oblouku dvanáctníku mezi žaludkem a zadní břišní stěnou. Jde o žlázu, 

která je tvořena tkání se zevní a vnitřní sekrecí.  Tkáň se zevní sekrecí produkuje 

trávicí šťávu se silně zásaditou reakcí, která odtéká do tenkého střeva a neutralizuje 

kyselou tráveninu, prostřednictvím bikarbonátu. Kromě něj jsou zde i jiné trávicí 

enzymy, lipázy, které štěpí tuky, proteolytické enzymy, které štěpí bílkoviny (např. 

chymotrypsinogen nebo trypsinogen), nukleázy štěpící nukleové kyseliny nebo 

alfa-amyláza, která štěpí škroby až na finální maltózu (Merkunová, 2008, str. 137). 

V tkáni s vnitřní sekrecí se nachází tzv. Langerhansovy ostrůvky, které vytváří 
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hormony (glukagon, insulin a somatostatin). Slinivka obsahuje mnoho trávicích 

enzymů, které štěpí různé látky (např. lipázy štěpí mastné kyseliny z tuků; nukleázy 

štěpí nukleové kyseliny, enzymy štěpící bílkoviny) (Merkunová, 2008, str. 137-

138). Sekrece pankreatických šťáv je řízena humorálně prostřednictvím sekretinu, 

který zvyšuje množství bikarbonátu ve šťávě, gastrinu, jenž podporuje sekreci šťáv 

ve slinivce a cholecystokininu, který se podílí na zvyšování množství trávicích 

enzymů (Merkunová, 2008, str. 137-138). 

 

 játra – jsou uložena pod pravým žeberním obloukem a dotýkají se bránice, se kterou 

jsou spojeny vazivovým pouzdrem. Člení se na levý a pravý lalok, lalok dolní duté 

žíly a čtvercový. Jedná se o pro metabolismus živin klíčový orgán, zároveň mají 

játra velké regenerační schopnosti (Sucharda, Zlatohlávek, 2015, str. 91). Základní 

funkční a stavební jednotkou tkáně jater je jaterní lalůček, ve kterém probíhají 

žlučovody, větve jaterní a vrátnicové žíly a větve jaterní tepny. Játra jsou velmi 

důležitým orgánem, především zneškodňují mikroorganismy a jiné cizorodé látky, 

mají detoxikační schopnosti, tvoří žluč, podílí se na udržování glykémie, 

odbourávají staré krvinky, reguluje cholesterol, jsou zdrojem tepla v těle a zejména 

jsou centrem metabolismu základních živin v těle (Merkunová, 2008, str. 138-139). 

Za zmínku stojí vstřebávání alkoholu, které začíná v žaludku, ve kterém se do krve 

dostane asi 20 % zkonzumovaného množství, a dále probíhá eliminace alkoholu. Ta 

probíhá metabolickou destrukcí, která probíhá stejnou rychlostí a sice 0,085g/kg za 

hodinu u žen a u mužů 0,1 g/kg za hodinu. Po destrukci vznikají 

alkoholdehydrogenáza a mikrozomální systém, který oxiduje alkohol. Oba vzniklé 

enzymy oxidují etanol na acetaldehyd, který následně za pomoci 

acetaldehyddehydrogenázy oxiduje na acetát. Acetát se poté zapojuje do cyklu 

kyseliny citrónové (Kasper, 2015, str. 78-80). Alkohol i acetaldehyd jsou 

metabolizovány právě v játrech, z toho důvodu je právě tento orgán při přílišné 

konzumaci postižen (Kasper, 2015, str. 85), avšak u rozdílných lidí rozdílným 

způsobem. 

 

 žlučník – má hruškovitý tvar a leží na spodní části jater. Žluč emulguje tuky a je 

nutná pro vstřebání mastných kyselin (Merkunová, 2008, str. 139-140). 

Dále je břišní část tvořena tenkým střevem. Jeho prvním úsekem je dvanáctník 

(neboli duodenum), což je trubice navazující na žaludek. Sliznici duodena tvoří enterocyty 

a žlázové buňky, které produkují imunoglobuliny, enzymy a další antibakteriální látky. 

V duodenu ještě neprobíhá vstřebávání živin, ale k trávenině se přiměšuje žluč spolu 

s pankreatickým sekretem, přičemž v pankreatickém sekretu jsou zastoupeny trávicí 

enzymy. V duodenu se také tvoří hormony (inkretiny), které ovlivňují jednak působení ale 

také i samotnou tvorbu inzulinu (Sucharda, Zlatohlávek, 2015, str. 90). 
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Trávenina se tenkým střevem posouvá jen velmi pomalu a následuje do lačníku 

(jejunum) a kyčelníku (ileum), které spolu tvoří jeden celek. Jejich délka je velmi 

proměnlivá a závislá na mnoha faktorech (např. pohlaví, etnické příslušnosti či způsobu 

měření) (Oliverius, 2017, str. 22). Zajímavostí je, že délka je rozdílná u živého a mrtvého 

člověka (Dylevský, 2000, str. 302-306). Tenké střevo zastupuje pouze 2 % tělesné 

hmotnosti člověka, ale přitom spotřebovává 20 % z celkové tělesné spotřeby kyslíku 

(Oliverius, 2017, str. 22). V tenkém střevě dochází především k resorpci jednotlivých 

složek z potravy. Pro resorpci je důležitý dostatečný přísun krve, jelikož se látky dostávají 

do jater kapilárami, kterými látky prochází. Resorpce se rozlišuje na: 

 pasivní – nevyžaduje přísun energie, 

 aktivní – je rychlá a je k ní potřeba dostatečné množství energie (Merkunová, 2008, str. 

140-141). 

Trávení potravy v tenkém střevě probíhá za působení šťáv slinivky břišní a šťáv 

tenkého střeva, které mají zásaditý charakter, čímž neutralizují tráveninu ze žaludku. Tato 

šťáva obsahuje trávicí enzymy, jakými jsou peptidázy, které se podílí na dokončování 

trávení bílkovin na aminokyseliny a disacharidázy (laktáza, maltáza, sacharáza), které štěpí 

sacharidy na monosacharidy. 

Rozdělení disacharidáz: 

 laktáza štěpí mléčný cukr na glukózu a galaktózu, 

 maltáza štěpí cukr sladový na dvě molekuly glukózy, 

 sacharáza štěpí řepný cukr na glukózu a fruktózu (Merkunová, 2008, str. 141). 

Zbytky potravy prochází přes jejunum a ileum do tlustého střeva, kde dochází 

k zahuštění za pomocí elektrolytů a resorpcí vody. Resorpce vody probíhá osmózou, kdy 

voda proniká ze střeva skrz vlásečnice do místa s nejvyšším osmotickým tlakem. Tlusté 

střevo tvoří zhruba jeden a půl metru dlouhý věnec, který navazuje na střevo tenké. 

Trávenina zde zůstává zhruba tři hodiny. 

Začátek tlustého střeva tvoří slepé střevo, ze kterého vybíhá apendix vermiformis, 

následuje tračník vzestupný a poté příčný, sestupný a esovitá klička. Tlusté střevo končí 

jako konečník (rectum), který ven ústí řitním otvorem (anus) (Merkunová, 2008, str. 142-

143). Celková motorika tlustého střeva je od motoriky tenkého střeva odlišná. Liší se 

peristaltikou, která u tlustého střeva nastává v určitém čase (několikrát za den) a v určitých 

částech střeva. Obsah zůstává v dolní části tračníku déle a až tzv. velkými pohyby se 

přesune do recta. Odstranění všech zbytků z trávicího ústrojí organismu zabere kolem 72 

hodin (Dylevský, 2000, str. 306-307). Skladba stolice je odvislá od zkonzumované stravy. 

Šťáva tlustého střeva obsahuje hlen, jenž obaluje stolici, která se díky němu stává kluzkou 

a zároveň ochraňuje výstelku střeva. Šťáva vyvolává také zásaditou reakci, čímž 
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vyprodukuje vhodné prostředí pro zrod a fungování saprofytických bakterií, které jsou pro 

tělo prospěšné. Prospívají tím, že zkvašují vlákninu, která nebyla strávena. Při kvašení 

vznikají plyny, které střevo rozpínají a tím podporují jeho peristaltiku a odchod 

nestrávených částí z těla. Dále saprofytické bakterie produkují vitamín K a některé 

vitamíny skupiny B, které jsou vstřebávány do krve (Merkunová, 2008, str. 143-144). 

Vnitřní prostředí tlustého střeva je před toxickými látkami, které při konečné 

likvidaci tráveniny vznikají, chráněno hlenem. Hlen pokrývá sliznici tlustého střeva a 

zajišťuje ochranu před hnilobnými a kvasnými bakteriemi, které již od narození začínají 

povrch tlustého střeva osidlovat. Důležitou roli při ochraně před těmito bakteriemi také 

hraje vláknina, která tím, že zvětšuje objem střevního obsahu jednak zrychlí posun potravy 

v tlustém střevě a zároveň zvětšuje objem stolice, čímž naředí odpadní látky vzniklé při 

trávení a snadněji opouští trávicí trakt. Tím zkracuje čas styku sliznice s potencionálně 

toxickými látkami a přispívá k ochraně tlustého střeva před vznikem zhoubných nádorů 

(Dylevský, 2000, str.307-308). Právě tato nádorová onemocnění jsou v České republice 

velmi častá a patří ke druhému nejčastějšímu nádorovému onemocnění u žen i mužů 

(Linkos: Česká onkologická společnost České lékařské společnosti J.E. Purkyně, 2019, 

online). 

Níže uvedený obrázek 1 poskytuje grafický přehled GIT. 
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Obrázek 1: trávicí soustava 

 

Zdroj: https://cz.depositphotos.com/vector-images/tr%C3%A1vic%C3%AD.html 

Látková výměna 
Látková výměna je procesem, během kterého dochází ke vstřebávání živin do 

organismu. Látková výměna zahrnuje procesy katabolické a anabolické. Katabolické 

procesy jsou takové, při kterých vznikají jednodušší látky a během anabolických procesů 

vznikají látky, které mají složitější chemické složení (Merkunová, 2008, str. 145). 

Energie je pro tělo nezbytná z důvodu, aby mohlo udržet bazální energetickou 

potřebu a také pro udržování dodatkové činnosti. Samotná energie je získávána oxidací 

živin, při které dochází ke spotřebovávání různého množství kyslíku a tvoří se zároveň 

různé množství oxidu uhličitého. Během tohoto procesu se energie ukládá do chemických 

vazeb ve formě adenosintrifosfátu a tepla a vzniká také voda (Merkunová, 2008, str.149). 

https://cz.depositphotos.com/vector-images/tr%C3%A1vic%C3%AD.html
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Metabolismus tuků 
Tuky jsou významným zdrojem energie, zejména pro kosterní svalstvo během 

klidové i zátěžové fáze, ale i pro srdeční sval. Produktem štěpení tuků je glycerol, který se 

v konečné fázi zužitkuje ve formě glukózy a mastné kyseliny, které se štěpí až na kyselinu 

octovou a ta je následně oxidována v Krebsově cyklu na oxid uhličitý a vodu. Procesy 

vstřebávání jsou rozdílné pro mastné kyseliny (MK) s různě dlouhým řetězcem, jelikož 

jsou rozlišovány MK s krátkým řetězcem, se středně dlouhým a s dlouhým řetězcem. MK 

s krátkým a středně dlouhým řetězcem putují lymfatickou cestou do krevního oběhu ve 

formě chylomikronů (Kasper, 2015, str. 8-18). MK s dlouhým řetězcem naproti tomu 

utváří triacylglyceroly, které se vstřebávají lymfatickou cestou.  

Samotná energie je uvolňována z mastných kyselin během procesu spalování, který 

probíhá v membránách endoplazmatického retikula či matrixu mitochondrií. Během 

procesu jsou MK rozkládány, čímž vzniká acetylkoenzym A, který vede k tvorbě 

adenosintrifosfátu, který je velmi energeticky bohatý (Medicína, nemoci, studium na 1. LF 

UK, 2011, online). 

Triacylglyceroly (dále jen TAG) jsou největším zdrojem tuků v potravě. Jejich 

štěpením, resp. hydrolýzou za působení žluči a pankreatických šťáv v tenkém střevě, se 

vstřebávají mastné kyseliny. MK s dlouhým řetězcem jsou v tenkém střevě hydrolyzovány 

triacylgycerolipázami, tvoří malé kapénky rozbíjené na menší časti pomocí motility. 

Následuje emulgace žlučí, aktivace lipázy a vznik micel, které jsou mnohonásobně menší 

než kapénky lipidů. Ty se naváží na epitel a vstřebají se do enterocytů. MK s krátkým či 

středně dlouhým řetězcem se vstřebávají sliznicí žaludku, přičemž vstupují do jaterního 

oběhu, ve kterém se neustále udržuje pohotová zásoba MK. Jelikož jsou MK s krátkým či 

středně dlouhým řetězcem rozpustné ve vodě, může jejich vstřebávání probíhat bez vzniku 

micel. 

Zásobu TAG v těle tvoří tuková tkáň, ve které se TAG neustále přestavují, štěpí se 

na MK anebo se opět tvoří nové TAG. Intenzita tohoto štěpení je závislá na štěpícím 

enzymu, resp. jeho aktivitě, kterou ale ovlivňují hormony. Inzulin aktivitu štěpícího 

enzymu tlumí a tím přispívá k většímu objemu tukové tkáně. Hormony adrenalin, 

glukagon, hormony štítné žlázy, somatotropní hormon a adrenokortikotropní hormon 

oproti tomu podporují uvolňování MK z tukové tkáně (Merkunová, 2008, str. 146). 
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Metabolismus sacharidů 
Sacharidy jsou vstřebávány jako glukóza, přičemž jiné monosacharidy jako 

galaktóza a fruktóza se mění opět na glukózu v jaterní buňce. Glukóza se po vstupu do 

buňky mění na mastné kyseliny během procesu lipogeneze, nebo se mění v procesu, který 

probíhá v játrech, glykogeneze v glykogen anebo dojde k jejímu spálení čímž poskytne 

energii v podobě adenosintrifosfátu (Merkunová, 2008, str. 145). 

Pokud dojde k poklesu glykogenu v těle, resp. v játrech, vlivem nedostatečného 

příjmu sacharidů, dojde k opětovné produkci glukózy procesem glukoneogeneze. Tento 

proces probíhá zejména v játrech, ale může probíhat i v ledvinných tubulech. Během 

procesu nastává produkce glukózy i z necukerných produktů, zejména z glukogenních 

aminokyselin, nebo tvorba glycerolu z tuků. (Institut Galenus, 2020, online). Na procesu 

glukoneogeneze a glykolýzy se podílí zejména inzulín, který inhibuje glukoneogenezi a 

glykogenolýzu, a naopak aktivuje glykolýzu. Dále umožňuje přesun transportních proteinů 

pro glukózu z cytozolu do buněčné membrány, a tak zamezuje vstupu glukózy do 

hepatocytů, nýbrž do buněk tukové tkáně a kosterního svalstva. Naopak glukagon a 

kortizol aktivují glukoneogenezi a glykogenolýzu. (Holeček, 2016, str. 93-94). 

Vstřebávání sacharidů umožňuje a podporuje sekrece inzulinu, každá buňka je na 

něm ale jinak závislá. Buňky silně závislé na inzulinu jsou označovány inzulin-

dependentní, těmi jsou zejména buňky kosterních svalů a tukové tkáně. Obecně platí, že 

čím vyšší je glykémie (množství krevního cukru), tím více se tvoří inzulinu. Glykémie je 

v těle regulovaná, jelikož její hodnota umožňuje zásobování nervových buněk glukózou
1
. 

Pokud hodnota glykémie klesne pod 3,5 mmol/l, dochází ke štěpení jaterního glykogenu na 

glukózu, která se uvolňuje zpět do krve a tím dochází k úpravě hladiny glykémie. 

K tomuto procesu jsou nutné hormony glukagon a adrenalin (Merkunová, 2008, str.145). 

Adrenalin umožňuje i štěpení glykogenu v kosterních svalech. Vzniklá glukóza je 

tělem používaná jako energie pro svalové buňky, především v první fázi svalové aktivity, 

což je fáze kyslíkového dluhu, ve které dochází k nerovnováze mezi potřebou kyslíku ve 

svalu a jeho dodávkou prostřednictvím krve. Dobrým zdrojem energie je proto glukóza, 

jelikož může uvolňovat energii i za neexistence kyslíku. 

                                                      
1
 Pozn. pro nervové buňky je glukóza zásadním zdrojem získávání energie 
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Pokud tělu hrozí pokles hladiny glykémie, vytváří se glukóza i z necukerných 

zdrojů, hlavně z aminokyselin, přičemž tento proces umožňují a podporují hormony, 

hlavně glukagon a glukokortikoidy. Pokud je v těle chronický nadbytek těchto zmíněných 

hormonů, vzniká porucha přeměny glukózy, což vyvolá steroidní diabetes mellitus 

(Merkunová, 2008, str.145-146). 

Metabolismus aminokyselin 
Aminokyseliny (dále jen AMK) jsou stavebními kameny bílkovin a jsou vzájemně 

k sobě spojené peptidovou vazbou. Na základě pohledu na syntézu AMK v těle je lze 

rozlišit na dvě skupiny: 

 esenciální, které si tělo neumí vyrobit samo a je nutné je tudíž přijímat v potravě 

(jedná se o arginin, histidin, lyzin, leucin, izoleucin, metionin, treonin, fenylalanin, 

valin a tryptofan) 

 neesenciální, které si tělo umí samo přetvořit z jiných AMK nebo metabolitů. Pro 

jejich tvorbu je nutné, aby bylo z potravy přijímáno co možná největší množství 

jednotlivých AMK (Holeček, 2016, str. 138).  

AMK jsou pro tělo důležité a mají nezastupitelnou funkci, podílí se na tvorbě svalů 

a kostí, dále mají vliv na metabolismus a na funkci orgánových soustav. 

AMK mají v těle rozdílné úkoly, mohou usnadňovat průchod inzulinu a podílet se 

na přestavbě bílkovin, dále se přeměňují na glukózu a MK a slouží tedy jako zdroj energie. 

V neposlední řadě mohou jsou prekurzory látek významných pro tělo, mezi které řadíme 

například pyrimidiny, puriny, hem či biogenní aminy (Merkunová, 2008, str.147-148). 

V lidském těle se denně degradují proteiny na aminokyseliny v množství cca 300-

500 gramů. Dále přijímáme aminokyseliny potravou a v neposlední řadě pomocí 

biosyntézy neesenciálních aminokyselin. Degradují se procesem nazývaným proteolýza, 

při které se uplatňují enzymy peptidázy a proteázy. Působením enzymů peptidáz a proteáz, 

které se nacházejí nejen v trávicím traktu, ale také v každé buňce, dochází k degradaci 

bílkovin na aminokyseliny. Peptidázy se dělí na endopeptidázy, díky kterým dochází ke 

štěpení vnitřních vazeb proteinů či peptidů, a na exopeptidázy, díky kterým dochází ke 

štěpení vazeb na koncích řetězce. AMK, které nebyly využity k syntéze bílkovin, jsou 

destruovány procesem dekarboxylace, oxidativní deaminace a transaminace. Během 

procesu vznikají biogenní aminy, amoniak a další (Kasper, 2015, str. 28-30). 

Výživa a zásady zdravého stravování 
Příjem potravy přináší organismu látky nutné k dodání základních živin, energie, 

vody a umožňuje fungování metabolických pochodů. Její příjem si tělo reguluje, a sice 

prostřednictvím hypotalamu, ve kterém se nachází centrum pro příjem potravy, tedy 

centrum hladu a centrum sytosti. Porucha centra hladu vede k permanentnímu pocitu 
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sytosti a porucha centra sytosti vyvolává permanentní pocit hladu. Pocit sytosti vyvolává 

zvýšená glykémie nebo potravou zvětšený žaludek, vyšší teplota krve či hormony tukové 

tkáně, kterými jsou např. rezistin nebo leptin. Naproti tomu pocit hladu vyvolává snížená 

hladina glykémie nebo pokles teploty krve v hypotalamu, stahy prázdného žaludku či 

snížené množství AMK v krevní plazmě (Merkunová, 2008, str. 155). 

Výživová doporučení si formuluje každý stát sám, v České republice (dále jen ČR) 

jsou tato doporučení součástí potravinové politiky a jsou formulována z více pohledů. 

Z pohledu doporučené dávky potravin, výživových trendů, výživových doporučených 

dávek a doporučení ve formě pyramidy (Wikiskripta, 2018, online). 

Na celosvětové úrovni se snaží zejména Světová zdravotnická organizace (dále jen 

WHO), kromě jiného, o podporu informovanosti mezi světovou populací ohledně 

důležitosti konzumace vyvážené stravy. Region Evropa v rámci WHO definoval strategii 

na období 2020-2025 týkající se výživové politiky (World Health Organization, 2019, 

online). 

K obecným zásadám vyvážené stravy patří: 

 omezit přijímání tuků na 25 % denní energetické spotřeby, 

 zvýšit podíl bílkovin, 

 stravu přijímat z co možná nejpestřejších zdrojů, 

 přijímat dostatek vlákniny, mastných kyselin a také tekutin (s přihlédnutím na 

příjem samotné vody) (Merkunová, 2008, str. 156-157). 

Společnost pro výživu vydalo určitá doporučení nutričních parametrů pro Evropu. 

Do těchto doporučení byly zahrnuty tyto opatření: 

 přijímat optimální energetický dávky tak, aby výdej a příjem energie si byl roven, a 

tedy hodnota BMI byla udržována v rozmezí 20-25; 

 příjem tuků snížit u lehce pracujících na 30 %, u lidí s vyšší pracovní náročností i 

na 35 %; 

 upravit poměr přijímaných tuků, u mastných kyselin nasycených: monoenových : 

polyenových je poměr < 1 : 1,4 : 0,6; n-6 : n-3 mastné kyseliny v maximálním 

poměru 5:1 či příjem pod 2 % celkového příjmu tuků trans nenasycených mastných 

tuků; 

 upravit příjem cholesterolu s ideálním příjmem 100 mg na 1000 kcal; 

 jednoduché cukry snížit na příjem 10 % z celkového denního příjmu sacharidů; 

 doporučený příjem 5–7 g kuchyňské soli s obohacením o jód; 

 příjem vitaminu C alespoň 100 mg za den; 

 vláknina se doporučuje přijímat v množství 30 g za den 
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Abychom dosáhli těchto doporučení je vhodné stravovací návyky upravit tímto 

směrem. 

 Při přípravě pokrmů upřednostňovat rostlinné oleje jako je řepkový či olivový před 

živočišnými tuky. 

 Navýšit denní dávky ovoce a zeleniny až na 600 g za den. Nejenže se zvýší podíl 

vlákniny, ale také se reguluje příjem energetické dávky či kvůli přívodu 

ochranných látek. 

 Nezapomínat na zařazování luštěniny do svého jídelníčku. Pro svůj nízký 

glykemický index či vysoký obsah rostlinných bílkovin. 

 Z obilných produktů upřednostňovat produkty s celým zrnem pro svůj obsah 

ochranných látek. 

 Příjem ryb a mořských produktů se doporučuje zařadit do jídelníčku 2x týdně. 

(Tuček, 2019, s. 158).  

Příjem výživy ovlivňuje organismus přímo a nepřímo.  

 Přímý vliv nastává v důsledku kontaktu výživy se střevem, kdy výživa stimuluje 

regeneraci či slouží jako stavební kámen pro nově vznikající buňky. K těmto látkám patří 

některé aminokyseliny nebo mastné kyseliny či vláknina, 

 Nepřímý vliv nastává až na hormonální úrovni a zvýšená hladina anabolických hormonů 

může zlepšovat střevní adaptaci organismu. Velmi pozitivně střevní regeneraci ovlivňují 

hormony, jakými je růstový hormon, inzulin, dále glukagon-like peptid II či epidermální 

růstový faktor (Oliverius, 2017, str. 130-133). 

Z výše uvedených poznatků vyplývá, že výživa každého jedince by měla být 

vyvážená, co do podílu jednotlivých živin v jídle obsažených, jelikož jen tak může 

organismus správně fungovat (World Health Organization, 2019, online). 

Důležitý je také přínos výživy pro regeneraci organismu. V této souvislosti se 

doporučuje zařadit do stravy probiotika, což jsou látky obsahující živé mikroby, které 

příznivě působí na organismus. Jedná se především o bifidobakterie a bakterie rodu 

laktobacillus, které se vyskytují ve fermentovaných mléčných výrobcích. Oba rody bakterií 

příznivě ovlivňují střevní mikroflóru a sice ovlivňují složení hlenového povlaku, čímž 

posilují funkci střevní sliznice. Hlenový povlak dále ovlivňuje spektrum intestinální flóry a 

v neposlední řadě působí na imunitní systém, kdy se podílí na zesilování imunologické 

bariéry. Bakterie mají také přínos na léčbu střevní infekce, a to jak na infekci bakteriální, 

virovou i plísňovou (Kasper, 2015, str.120-124). 
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Kvantitativní výzkum 
Výzkum jako takový je zaměřen na systematické zkoumání sociálních či přírodních 

jevů a jeho cílem je získání informací a nových souvislostí, které pomáhají pochopit 

fungování světa. Výzkum je charakterizován systematičností, shromažďováním dat, 

syntézou současných znalostí, kritickou analýzou a získáním nových poznatků (Eger, 

2017, str. 3-4). 

Poznatky je možné získávat kvalitativním anebo kvantitativním výzkumem. 

Kvantitativní výzkum využívá dotazníkové metody, pozorování či testy. Důležitým 

prvkem je náhodný výběr. Při výzkumu je důležité dodržet reliabilitu (čili spolehlivost 

měření) a validitu měření. Mezi základní části kvantitativního výzkumu patří teorie, 

hypotéza, operacionalizace, výzkumný soubor, vlastní sběr dat, testování hypotézy a 

verifikace (Eger, 2017, str. 55). 

 teorie je soubor tvrzení, která jsou obecně považována za pravdu. Tato tvrzení 

umožňují formulovat výzkumné otázky a celý účel prováděného výzkumu, 

 hypotéza je jakási domněnka či vědecký předpoklad,  

 proces operacionalizace je procesem, během kterého se pojmy převádí na ukazatele, 

které je možné zkoumat, 

 výběr výzkumného souboru musí odpovídat nějakému zvolenému znaku, který 

zvolený soubor reprezentuje, 

 sběr dat je realizován v návaznosti na zvolenou výzkumnou metodu, 

 testování hypotézy probíhá s pomocí statistických metod, na základě, kterých 

dochází k vyhodnocení výzkumu, 

 verifikace spočívá v porovnání výsledků výzkumu k teorii; verifikace je procesem 

ověřování vyzkoumaných skutečností s obecně platnou teorií (Eger, 2017, str. 55-

61). 

Dotazování a dotazník 
Jak již bylo zmíněno výše, dotazování je jednou z metod používaných při 

kvantitativním výzkumu. Dotazování je širší pojem, který může mít formu písemnou 

(dotazník) či mluvenou (interview). Samotný dotazník je nejčastěji používaným nástrojem 

sběru dat. Dotazník je možné definovat jako soubor písemně položených otázek a 

získávání písemných odpovědí. Využíván je především k získání hromadných dat, jelikož 

s jeho pomocí je možné dotazovat větší množství respondentů. Zároveň je tato metoda 

velmi ekonomická z pohledu úspory času, protože vyžaduje menší časovou náročnost. 

Někdy je dotazník doplněn o metodu hloubkového rozhovoru, který samotný dotazník 

prohlubuje (Eger, 2017, str. 111-112). 
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Výhody použití dotazníku: 

 možnost kvantifikovat data, 

 efektivnost z pohledu ekonomické a časové úspory, 

 získání dat od velkého vzorku, 

 poskytuje možnost hlubší a podrobné analýzy výsledků, 

 kvůli standardizovaným otázkám poskytuje objektivitu, 

 anonymita dotazníků poskytuje větší ochotu respondentů, 

 možnost komparace s jinými výzkumy, 

 lze jej opakovaně používat. 

Nevýhody použití dotazníku: 

 nelze kontrolovat podmínky, za kterých je dotazník vyplňován, 

 poskytuje omezené množství informací, 

 nižší návratnost, 

 možnost, že dojde k nedostatečné reprezentativnosti, 

 nemožnost kontroly, kdo dotazník vyplňuje, 

 odpovědi mohou být jen povrchní, 

 může dojít k nepochopení otázky a tím dojde ke zkreslení (Eger, 2017, str. 113). 

Dotazník je možné podle cíle výzkumu rozčlenit na nestrukturovaný, 

polostrukturovaný a strukturovaný.  

 strukturovaný dotazník se vyznačuje tím, že otázky mají pevně stanovené pořadí a 

převažují uzavřené otázky. Jeho výhodou je snadnost zpracování, naproti tomu, 

nevýhodná je menší vypovídací hodnota, 

 nestrukturovaný dotazník je charakteristický tím, že využívá při dotazování jen 

vybrané téma, ke kterému se respondent vyjadřuje. Nevýhodou je časová náročnost, 

 polostrukturovaný dotazník obsahuje otázky, u kterých není stanoveno pořadí a 

využívá jak uzavřené, tak i otevřené otázky. Nevýhodou stejně jako u 

nestrukturovaného dotazníku je jeho větší náročnost (Eger, 2017, str. 113-114). 

Dále je možné rozdělit dotazník na: 

 standardizovaný, který využívá předešlé již použité dotazníky a obsahuje uzavřené 

otázky, 

 nestandardizovaný, který je nově vytvořen. Samozřejmě, že z pohledu větší validity 

je výhodnější použít již využitý standardizovaný dotazník. 
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Dotazníkové otázky by měly být předem připravené a podle formy odpovědi 

se rozlišují na uzavřené (standardizované, řízené), otevřené (nestandardizované, 

volné) a polouzavřené či polostandardizované (Eger, 2017, str. 117). 

Na základě funkce, kterou v dotazníku otázky plní je možné je rozlišit na 

projekční, kontrolní, filtrační a instrumentální. Podle obsahu, který otázky zjišťují 

se rozlišují na ty, které mapují postoje a motivy, další znalosti a poslední jsou ty, 

které zjišťují fakta. 
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Celiakie 
Z historického pohledu celiakii definoval jako první holandský pediatr Dicke v roce 

1950 (Kasper, 2015, str. 182), i když zmínky o ní jsou již od roku 1888 od Samuela Gee, 

který popsal příznaky nemoci. Dicke jako první uvedl do souvislostí zlepšení stavu 

pacientů a stravy. Z jejich stravy vyloučil žitnou a pšeničnou mouku, což vedlo ke zlepšení 

jejich zdravotního stavu (Sdružení celiaků České republiky, 2020, online). 

Další důležitý poznatek přinesl doktor Paulley, a sice ten, že popsal abnormalitu, 

respektive zánět střevní výstelky u pacienta s celiakií. Jím popsaná abnormalita, tedy zánět, 

patří k nejzřejmějším příznakům celiakie (Hes, 2014, str. 11). 

Celiakie neboli celiakální sprue či gluten sensitivní enteropatie nebo glutenová 

enteropatie (také jsou užívány názvy primární malabsorpční syndrom, idiopatická 

steatorea, intestinální infantilismus, netropická sprue, Herterova-Heubnerova nemoc) je 

“označení pro chronické autoimunitní celoživotní onemocnění” (Hes, 2014, str. 12), dále je 

řazena mezi gastrointestinální poruchy, které je podmíněno intolerancí potravin. Samotné 

slovo celiakie je odvozeno z řeckého slova koiliakos, což znamená trpící střevními 

obtížemi (Hes, 2014, str. 11-12). 

Intolerance je vyvolána imunologickými mechanismy, je tedy vyvolána vznikem 

protilátek proti enterocytům (Kohout, Ryšavý, Šerclová, 2010). Jedná se o zánětlivé a 

chronické onemocnění tenkého střeva (Zlatohlávek, 2017, str. 281). Celiakie je 

charakterizována intolerancí glutenu (neboli lepku) v potravě a na základě příznaků ji lze 

rozčlenit na latentní, potenciální, oligosymptomatickou a manifestní (Lukáš, 2003, str. 

125-126). Gluten se vyskytuje v pšenici, žitu, ječmeni (Mayoclinic, 2020, online), dále 

také ve tritikale (jedná se o křížence mezi žitem a pšenicí), ve starých druzích pšenice 

(např. špalda) či v kamutu (egyptský druh pšenice). V současné době je již prokázáno, že 

oves, resp. jeho bílkoviny celiakii nevyvolávají (Kasper, 2015, str. 182), ale i přesto není 

během bezlepkové diety doporučován, a to především z důvodu možné kontaminace 

zbytky lepku během jeho výroby (Myers, 2016, str. 99). 

Zásadní je odlišení celiakie od alergie. Celiakie je onemocněním, kdy imunitní systém 

abnormálně reaguje autoimunitním procesem na lepek a tím dochází k poškození sliznice 

tenkého střeva a vzniku protilátek proti buňkám sliznice tenkého střeva (enterocyty). 

Naproti tomu při alergii na lepek tyto protilátky proti enterocytům nevznikají, a tak 

nedochází ani k poškození sliznic tenkého střeva (Hes, 2014, str.12). 
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Rozdíl je také v tom, že alergie může postupem času odeznít, naproti tomu celiakie 

se zbavit nelze. Další rozdíl je, že celiak si nemůže dovolit porušit dietní omezení, jelikož u 

něj dochází k poškození sliznice tenkého střeva. U alergie menší porušení nemá fatální 

následky (Rastislavová, 2019, str. 18-19). Od sebe se odlišují také důsledky, které mají vliv 

na pacienta (Sdružení celiaků České republiky, 2020, online). 

Rozlišováno je pět forem celiakie: 

 klasická forma celiakie – vyznačuje se klasickými příznaky, které jsou u dětí 

opožděný růst, neprospívání, průjmy, hypovitaminóza, u dospělých se projevuje 

průjmy, křečovitými bolestmi břicha. Pokud dojde k plnému rozvinutí nemoci, 

dochází k malabsorpci zejména tuků, vitamínů rozpustných v tucích, železa a 

vápníku. Tato forma se projeví při střevní biopsii a má ji 30-40 % pacientů. Pokud 

není tato forma léčena, může vyvolat vznik nádorových onemocnění, 

 mimostřevní (atypická) forma – projevuje se atypickými příznaky, kterými jsou 

např. váhový úbytek, neplodnost, anémie, epilepsie či deprese. Při těchto příznacích 

je na lékaři, aby si tyto projevy spojil s onemocněním střev. I tato forma se projeví 

po provedení střevní biopsie, 

 latentní forma se vyskytuje u pacientů, kteří již v minulosti celiakii 

diagnostikovanou měli. Tato forma se projeví při sérologických vyšetřeních, ale ne 

po provedení střevní biopsie, přesto musí pacienti s latentní formou celiakie 

dodržovat dietní režim, 

 potenciální forma znamená zvýšené riziko vzniku celiakie, kdy se tato forma 

neprojeví při sérologických vyšetřeních ani při střevní biopsii. Pacienti 

s potenciální formou celiakie mohou častěji než zbývající populace trpět později 

jinou formou celiakie, ale dietní režim nemusí striktně dodržovat, 

 silentní – u této formy celiakie nejsou příznaky, což vede k tomu, že tato forma 

není často detekována, to ale neznamená, že pokud není léčena, nedostaví se 

komplikace. Silentní forma je také odhalena pomocí střevní biopsie (Hes, 2014, str. 

14-15). 

Celiakií trpí přibližně 1 % populace (BMC Gastroenterology, 2020, online; 

Zlatohlávek, 2017), počet nemocných se meziročně zvyšuje (Celiakie, 2011, online) a 

onemocnění postihuje častěji ženy než muže (Hes, 2014, str. 12; Zlatohlávek, 2017). 

Onemocnění má malý výskyt v Asii, což souvisí se stravovacími návyky jejich obyvatel. 

V jejich stravě se totiž vyskytuje mnoho bezlepkových potravin (např. proso, sója, 

kukuřice či rýže). Současně ale je problémem nedostatečná diagnostika tohoto onemocnění 

(Hes, 2014, str. 12).  
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Poznatkem je tzv. imunitní okno, které je pozorováno u kojenců v období kolem 

čtvrtého měsíce života. Během tohoto období, které trvá zhruba dva měsíce, se doporučuje 

přijít do kontaktu s glutenem, aby se právě celiakii předešlo (Kasper, 2015, str. 182). 

Organizace ESPGHANu doporučuje zavádět příkrmy s lepkem v období ukončeného 4.-6. 

měsíce, přičemž pediatrická společnost na toto téma i nadále diskutuje (Zlatohlávek et al., 

2016). 

Patogeneze celiakie 

Jak již bylo výše zmíněno, celiakii charakterizuje intolerance na lepek obsažený 

v potravě. Lepek, neboli gluten
2
, je směs bílkovin gliadinu a gluteninu (Myers, 2016, str. 

100). Přesněji se jedná o abnormální imunitní reakci na gliadin, což je jedna ze složek 

glutenu (Amy Myers, 2020, online). Gliadin se vstřebává do sliznice a je vázán 

specifickými HLA antigeny II. třídy. Poté dochází ke katalyzaci deaminace gliadinu za 

pomocí enzymu tkáňové transglutaminázy. Tímto procesem dochází k aktivaci T-

lymfocytů a nadprodukci zánětlivých cytokinů. Takto se dále rozvíjí zánět a dochází 

k atrofii sliznice tenkého střeva (Zlatohlávek, 2017, str. 281). 

Během trávicího procesu ztrácejí obilné bílkoviny své patogenní vlastnosti a 

vznikají štěpné produkty, kterými jsou míněny polypeptidy označovány jako prolaminy, a 

sice: 

 sekalin obsažený v žitě,  

 gliadin v pšenici, 

 hordein v ječmeni (Kasper, 2015, str. 182). 

Na vzniku celiakie se podílí působení dvou faktorů, a sice genetický faktor a konzumace 

potravin obsahující lepek. Příčiny vzniku celiakie jsou nejčastěji: 

 genetické faktory – porucha slizniční imunity a ta má za následek narušení procesu 

vstřebávání živin v organismu, 

 abnormální reakce organismu na lepek – tedy přecitlivělost, při které ale tělo 

zároveň vytváří protilátky proti glutenu, které sliznici tenkého střeva narušují (Hes, 

2014, str. 12-13). 

                                                      
2
 Pozn. výraz gluten vychází z latinského označení lepidla 
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Projevy celiakie 

Celiakie se projevuje strukturálními změnami na sliznici, dochází k zesílení řas, 

dysmotilitě, nebolestivé invaginaci, hypersekreci, diletaci lumen střevních kliček, úbytku 

řas jejuna a poté zvýšení počtu řas v ileu. Uvedené změny závisí na mnoha faktorech, 

zejména na dodržování nastavené diety či zda se projevují další onemocnění (Oliverius, 

2017, str. 112). Průřez normální a celiakickou sliznicí uvádí níže uvedený obrázek 2. 

Obrázek 2: rozlišení normální sliznice střeva a postižené 

celiakií

 

Zdroj: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/celiac-disease/symptoms-causes/syc-20352220 

Tradičně jsou projevy celiakie členěny na atypické, které se projevují v dospělosti a 

typické projevující se již od dětství. Celkově lze příznaky celiakie definovat tak, že 

dochází k úbytku hmotnosti, kašovitým až řídkým průjmům, nadýmání (Mayoclinic, 2020, 

online; Zlatohlávek, 2017), také se mohou projevit psychické problémy, zpomalení vývoje, 

nemoci kostí, poruchy reprodukce (Rastislavová, 2019, str. 14) a dále k přidruženým 

projevům zejména na kůži (suchá kůže, kožní pigmentace, ragády ústních koutků) a dále 

anémie vlivem nedostatku železa či tetanické obtíže vlivem nedostatku vápníku apod 

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/celiac-disease/symptoms-causes/syc-20352220
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(Kasper, 2015, str. 182). Zároveň se ale onemocnění v některých případech neprojevuje 

gastroenterologickými příznaky (např. se projevuje psychickými problémy, krvácením 

z nosu) a někdy se neprojevuje vůbec (Hes, 2014, str. 13). 

Hlavní projevy celiakie je možné rozčlenit na: 

 mimostřevní, které jsou způsobeny narušením procesu absorpce živin, 

 střevní, které se projevují zejména váhovým úbytkem, anémií, osteoporózou či 

hypovitaminózou vitaminu A či vitamínů skupiny B (Hes, 2014, str. 13). 

Symptomy, které celiakii doprovázejí je možné rozčlenit na běžně a vzácně se 

vyskytující. Níže uvedená tabulka 1 poskytuje přehled symptomů a také udává 

procentuální podíl výskytu a nemocných. 

Tabulka 1: symptomy celiakie 

symptom procentuální podíl výskytu u 

celiaků 

běžné symptomy: 

průjem 

únava 

ztráta hmotnosti 

nadýmání 

abdominální bolesti 

 

45-85 % 

78-80 % 

45 % 

28 % 

34-64 % 

vzácné symptomy: 

abnormální funkce jater 

zácpa 

neurologické poruchy 

anémie vlivem nedostatku železa 

zvracení 

osteoporóza 

 

2-19 % 

3-12 % 

8-14 % 

10-15 % 

5-16 % 

1-34 % 

Zdroj: HES, Aleš. Maloobchod s bezlepkovými potravinami v České a Slovenské republice. Praha: Powerprint, 2014. ISBN 
978-80-87994-11-5, zpracování vlastní 
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Obecně se projevuje celiakie odlišně u dětí a dospělých.  V dětském věku se 

objevuje nejvíce mezi šestým a osmnáctým měsícem věku tzv. malabsorpční syndrom. 

Syndrom označuje celý soubor projevů, které vznikají při narušení trávení a během 

procesu vstřebávání živin. 

Příčin vzniku malabsorpčního syndromu je více, k nejvýznamnějším patří: 

 porucha motility trávicí trubice, 

 abnormální sekrece trávicích šťáv, 

 porucha malabsorpce (neboli porucha vstřebávání živin), 

 porucha maldigesce (neboli membránové či intraluminální trávení v oblasti tenkého 

střeva, porucha štěpení živin), 

 neadekvátní příjem potravy (Zlatohlávek, 2017, str. 280-281). 

Nejčastější projevy malabsorpčního syndromu jsou průjem, porucha či narušení 

růstového vývoje, nafouknuté břicho, celkové nedobré prospívání dětí. V takovém případě 

je nedostačující histologické vyšetření a je nutné jej doplnit o jiná vyšetření k vyloučení 

jiných onemocnění (například alergie na bílkovinu kravského mléka). 

V období dospělosti dochází k projevům oligosymptomatické celiakie. Tato forma 

celiakie se projevuje různými symptomy, které se často zaměňují s jinými chorobami, 

často se syndromem dráždivého tračníku. Těmito projevy jsou infertilita, hepatopatie či 

osteopenie, v dospělosti se již neprojevuje průjmy (Zlatohlávek, 2017, str. 281–282). 

 Projev celiakie podmiňuje projevy dalších autoimunitních nemocí, často se jedná o 

diabetes mellitus 1.typu, autoimunitní tyreoiditida či nemoci kůže, kterým se celiakie 

manifestuje, tzv. dermatitis herpetiformis Duhring (Zlatohlávek, 2017, str.282). 
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Diagnostika celiakie 

Celiakie je prokazována na základě sérologického, histologického vyšetření a 

zjištění klinického obrazu. Postup při diagnostice celiakie by měl probíhat v následujících 

krocích: 

1. anamnéza, fyzikální vyšetření, 

2. sérologická vyšetření, 

3. gastroskopie s odběrem čtyř až pěti vzorků biopsie z duodena, 

4. pokud jsou vyšetření vyhodnocena pozitivně, tak poté nastavit režim bezlepkové diety 

(Trávicí potíže, 2020, online). 

Úvodní anamnéza má obsahovat především rozbor rodinné anamnézy, zjištění 

celiakie či jiných autoimunitních nemocí v rodině, dále osobní anamnézu (potíže daného 

pacienta). Z pohledu fyzikálního vyšetření je posuzován celkový stav a výskyt kožních 

nálezů (potvrzení Duhringovy herpetiformní dermatitidy). 

Sérologická vyšetření jsou zaměřena na vyšetření sérologických markerů celiakie, a 

sice tří typů protilátek, a to protilátky proti deamidovanému gliadinu, proti tkáňové 

transglutamináze a antiendomyziální protilátky v krevním séru (Zlatohlávek, 2017, str. 

282). Testuje se tedy přítomnost protilátek proti endomýziu (IgA EMA) a protilátek proti 

tkáňové transglutaminase (IgA tTG). IgA protilátky jsou protilátky proti tkáni hladkých 

svalů (Trávicí potíže, 2020, online). Pozitivní sérologické vyšetření ještě neznamená 

zahájení dietního režimu, ale na druhou stranu již souvisí s určitou mírou 

histopatologických změn, které v těle již nastaly (Hes, 2014, str. 17). 

Pokud je celiakie potvrzena, následují ještě histologická vyšetření, kdy se během 

gastroskopie odebírají vzorky ze sliznice duodena. Tato forma diagnostiky je velmi 

užívanou metodou. Biopsie je nebolestivá, tenkým a ohebným endoskopem je odebírán 

vzorek v části duodenojejunálním přechodu trávicí trubice. Zákrok umožňuje stanovení 

diagnózy, ale také ukazuje na hloubku poškození sliznice střev a tím je možné stanovit 

také prognózu do budoucna. U malých dětí do deseti kilogramů je používána namísto 

endoskopu střevní bioptická kapsle, nejčastěji Watsonova nebo Crosbyho tobolka. Někdy 

může být i u dospělých po provedení endoskopie zařazeno i vyšetření pomocí kapsle 

(Sdružení celiaků ČR, 2020, online; Hes, 2014, str. 17).  

Je nutné mít na paměti, že ani normální nález gastroskopie nemusí nutně celiakii 

vylučovat (Zlatohlávek, 2017, str. 282). Zjištěné histologické změny jsou klasifikovány 

podle tzv. Marshovy klasifikace, kterou shrnuje níže uvedený graf 1 (Lékařské klasifikace, 

2019, online). 
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Tabulka 2: Marshova klasifikace  

stupeň stupeň Marshovy 

klasifikace 

histologická změna 

stupeň 0 Marsh 0 intraepitelární lymfocytóza / normální 

sliznice 

stupeň 1 Marsh 1 lymfocytární inflitrace lamina propria / 

struktura sliznice je ještě zachována 

stupeň 2 Marsh 2 hyperplazie krypt 

stupeň 3 Marsh 3 A atrofie klků – parciální 

stupeň 3 Marsh 3 B atrofie klků – subtotální 

stupeň 3 Marsh 3 C atrofie klků – totální 

stupeň 4 Marsh 4 kompletní slizniční atrofie 

Zdroj:http://www.celiakie.patologie.cz/diagnoza.html; zpracování vlastní 

Kvůli zjednodušení výše uvedené klasifikace navrhuje Corazza zjednodušenou 

klasifikaci, která je uvedena níže v grafu 2. 

Tabulka 3: Corazzova klasifikace 

Stupeň 

Corazzovy 

klasifikace 

stupeň podle Marshovy 

klasifikace 

nález na sliznici 

Grade A Marsh 0,1,2 normální sliznice 

Grade B1 Marsh 3 A, 3 B atrofie sliznice 

Grade B2 Marsh 3 C, 4 atrofie sliznice, chybí 

klky  

Zdroj: http://www.celiakie.patologie.cz/diagnoza.html; zpracování vlastní 

Jak je z výše popsaného patrné, celiakii doprovází změny na sliznici tenkého střeva, 

dochází až k atrofii klků v tenkém střevě. Nastalé změny ovlivňují následně absorpci živin, 

která je vlivem změn nedostatečná. Ve vzájemné korelaci je poté stupeň změn na sliznici 

tenkého střeva a výše absorpce živin v těle (Hes, 2014, str. 12). 

Pokud provedená vyšetření celiakii neprokáží, lze je doplnit o genetické vyšetření, 

ve kterém se stanovují heterodimery HLA DQ2/DQ8, jelikož až 90 % nemocných celiakií 

nesou tyto heterodimery. HLA geny jsou lokalizovány na šestém chromozomu a genetické 

vyšetření je zaměřeno na prokázání existence těchto rizikových alel (CGB laboratoř a.s., 

2016, online). 

http://www.celiakie.patologie.cz/diagnoza.html
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V některých případech mohou být v rámci následných vyšetření zařazena ještě 

radiodiagnostická vyšetření, která se používají proto, aby mohla být vyloučena jiná 

onemocnění. Tento screening celiakie je vhodné zařadit pro příbuzné pacienta s celiakií, 

dále pro pacienta, který trpí ještě nemocemi sdruženými s celiakií, či pro pacienty 

s typickými příznaky celiakie (Hes, 2014, str. 18-19). 

Léčba celiakie, dietní omezení 

Při prokázání celiakie se pacienti v rámci své léčby stravují doživotně podle 

bezlepkové diety, přičemž je nutné její striktní dodržování (Lukáš, 2003, str. 127-128). 

Pouze jejím dodržováním je možné zabránit prohlubování poškození sliznice střev. U 

většiny pacientů dochází již po dvou týdnech od zavedení bezlepkové diety ke zlepšení 

jejich zdravotního stavu, k výraznému zlepšení sérologických hodnot a střeva poté dochází 

po několika měsících (Hes, 2014, str. 20-21).  

Důležité je dodržování bezlepkové diety i během období, kdy dochází ke zlepšení 

tolerance vůči lepku. V období, kdy je pacient bez problémů, je nutné dodržování diety, 

jelikož jejím porušováním je narušována sliznice tenkého střeva (Rastislavová, 2019, str. 

14). Studiemi je prokázaná souvislost mezi nedůsledným dodržováním bezlepkové diety a 

častějším vznikem nádorových onemocnění (např. karcinom faryngu, úst, adenokarcinomy 

tenkého střeva či non-hodgkinský lymfom) (Kasper, 2015, str. 183; BMC 

Gastroenterology, 2020, online). 

Základem diety je vyloučení všech potravin, které jsou vyrobené ze pšenice, žita a 

ječmene ((BMC Gastroenterology, 2020, online) a při počátku diety i z ovsa. 

Oves je velmi diskutabilní potravinou. Odborníci se nemohou shodnout, zda by 

mohla být povolena. Každopádně je doporučováno se při bezlepkové dietě vyhýbat i 

potravinám z ovsa, a to zejména z důvodu možné kontaminace lepkem během produkce 

(Kasper, 2015, str. 184). 

Při začátku léčby je důležitá substituce vápníku, vitaminu D, železa a někdy 

kyseliny listové, výjimečně i vitamínu B12. Pokud dojde ke stavu, kdy ani po šesti 

měsících dodržování diety nenastává zlepšení stavu, jedná se o refrakterní celiakii, která je 

léčena kortikoidy. Nejzávažnější komplikací celiakie je refrakterní celiakie, která vede ke 

vzniku střevního lymfomu (tzv. Enteropathy Associated T-cell Lymphoma – dále jen 

EATL). Tímto typem celiakie jsou často postiženi muži nad 60 let, přičemž prognóza 

budoucího vývoje je nepříznivá (Zlatohlávek, 2017, str. 282). 

K povoleným obilovinám patří proso, pohanka, rýže, kukuřice, amarant či quinoa. 

Poslední zmiňované nepatří mezi obiloviny, ale jsou to trávy, neboli nepravé obiloviny. 

Mezi sporné potraviny patří čisté škrobové přípravky ze zakázaných obilovin (Kasper, 
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2015, str. 183). V případě genetické modifikace zakázaných obilovin či při přidání 

fungální proteázy či probiotik při přípravě těsta při kvašení, lze konzumovat pokrmy i se 

zakázanými plodinami (Kohout, Rušavý, Šerclová, 2010). 

Níže uvedená tabulka 4 podává přehled potravin, které jsou pro pacienty zakázané, 

rizikové a povolené. 
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Tabulka 4: povolené, rizikové a zakázané potraviny 

druh 

potravin 

zakázané 

potraviny 

rizikové potraviny povolené potraviny 

obilniny pšenice, žito, 

oves, ječmen, 

triticale, kamut, 

špalda, bulgur, 

kuskus, pšenice 

jednozrnka a 

dvouzrnka 

hotové výrobky – 

bramborová kaše, 

burizony, 

bramborové 

chipsy 

brambory, rýže i 

divoká, pohanka, 

proso, kukuřice, 

svatojánská 

mouka, maniok, 

kaštany, amarant, 

tapioka, quinoa 

ovoce - sušené ovoce všechny druhy, 

ořechy 

zelenina obalená nebo 

pomoučená 

zelenina, jídla 

se zeleninou a 

obilovinami 

hotové zeleninové 

výrobky 

všechny druhy 

sladkosti čokoláda s 

cereáliemi 

kakao, bonbony, 

zmrzlina, 

žvýkačka, 

čokoláda 

všechny druhy 

cukru, povidla, 

med 

nápoje náhrada kávy, 

která obsahuje 

slad nebo 

ječmen, nápoje 

s vlákninou, 

které obsahují 

lepek nebo 

oves, pivo 

kakao, hotové 

směsi  

limonády, káva 

zrnková, kola, 

ovocné šťávy nebo 

nektary, 

alkoholické nápoje 

vyjma piva a 

whisky 

mléčné 

výrobky 

hotové mléčné 

koktejly, 

tavený sýr, 

přípravky ze 

sýra, mléčné 

nebo krémové 

pudinky 

hotové mléčné 

koktejly, tavený 

sýr, přípravky ze 

sýra, mléčné nebo 

krémové pudinky 

přírodní jogurt, 

smetana, tvaroh, 

mléko, mozzarella, 

mascarpone, 

přírodní sýr (např. 

ementál, parmazán, 

gouda) 

maso, ryby, 

vejce 

Obalované 

nebo 

pomoučené 

maso nebo 

ryba, nebo 

omáčky, které 

obsahují lepek 

hotové omáčky a 

jídla s rybou, 

uzeninou nebo 

masem 

vejce, všechny 

druhy ryb, masa 

Zdroj: http://www.travici-potize.cz/index.php/celiakie-lecba.html;Hes, 2014, str. 22-23, zpracování vlastní 

http://www.travici-potize.cz/index.php/celiakie-lecba.html
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Pacienti sice mají mléčné výrobky povoleny, ale často v rámci sekundárních 

nemocí je přidružena k celiakii také intolerance laktózy, což s sebou nese nesnášenlivost 

mléka a mléčných výrobků. 

Pacienti by si při dietním režimu měli dávat pozor na nebezpečné potraviny, 

kterými jsou všechny druhy potravin, které by mohly obsahovat lepek, tedy: 

 uzeniny, 

 sójová omáčka, 

 zmrzlina, 

 hotová jídla (Hes, 2014, str. 23). 

U výše uvedených potravin musí pacienti pozorně pročítat informace o složení výrobku. 

Obecně je v potravě velmi často používaná mouka, a to jak pro přípravu pečiva, tak 

jako zahušťovadlo do omáček. Jako náhradu za klasickou pšeničnou mouku lze používat 

následující potraviny:  

 amarant – má vysoký obsah proteinů, 

 mouka z arrowrootu – na mouku je používán oddenek marantovitých rostlin, 

 mandle, 

 žaludy, 

 hnědá rýže – má vyšší obsah vlákniny než rýže bílá, 

 artyčoky, 

 pohanková mouka, 

 cizrnová mouka, 

 kukuřičná mouka, 

 kaštanová mouka, 

 lněné semínko, 

 luskoviny – například mouka čočková, hrachová, mouka ze sójových bobů apod., 

 kudzu – jedná se o asijskou rostlinu, jejíž kořeny jsou umlety na mouku, 

 mouka z quinoi, 

 bramborová mouka či bramborový škrob, 

 sezamové semínko, 

 tapioková mouka, 

 ságo – je dřeň cykasovitých dřevin obsahující hodně škrobu, 

 rýžové otruby – je část mezi rýžovou slupkou a zrnem obsahující mnoho 

antioxidantů, 

 taro mouka – jedná se o rostlinu podobnou tapioce (Mengerová, 2018, str. 19). 
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Pokud pacient trpí velmi silnou intolerancí na lepek, pak je nutné dávat si pozor i na 

nepatrné stopy lepku, které se mohou vyskytovat i v bezlepkových moukách. To je 

způsobeno hromadnou produkcí různých druhů mouky. Méně častým bývá jev, kdy 

pacient na bezlepkovou dietu nereaguje z důvodu konzumace stravy bohaté na proteiny či 

dráždivé potraviny. V takovém případě se jedná o floridní celiakii. Je nutné se také zaměřit 

a potažmo zmírnit konzumaci vajec, mléka či drůbežího masa (Kasper, 2015, str. 183), 

často je také v začátcích léčby nutné zařazení kortikoidů (Sdružení celiaků České 

republiky, 2020, online). 

Přechod pacientů na bezlepkovou dietu ovlivňuje zejména: 

 znalost a ochota pacientů vůči změně svých stravovacích návyků, 

 dostupnost bezlepkových potravin, 

 nedostatečné dodržování bezlepkové diety, 

 kulturní a sociální vlivy či vnější vlivy prostředí pacienta, 

 nedostatečná lékařská péče (Kasper, 2015, str. 184). 

Problémem při léčbě celiakie je fakt, že lepek je obsažený v mnoha potravinách, a 

to jak v potravinách primárně lepek obsahujících, tak bohužel i v potravinách, ve kterých 

by se primárně vyskytovat neměl, ale během výroby dochází či by mohlo dojít ke 

kontaminaci s lepkem. Toto se týká například již zmíněného ovsa. Lepek je také obsažený 

v potravinách, ve kterých by se nacházet neměl, např. kečup, uzeniny, nebo dochucovadla. 

Dále se vyskytuje i v drogistických výrobcích, např. kondicionéry, zubní pasta či krémy 

(Amy Myers, 2020, online). Samozřejmě je pak pro pacienty obtížnější, a i finančně 

nákladnější, se výrobkům, ve který je či by mohl být lepek, vyhýbat (Myers, 2016, str. 

101-102). 

Komplikace, které se při léčbě celiakie mohou objevit představují: 

 maligní nádory – riziko vzniku nádorových onemocnění střev (zejména se jedná o 

karcinom jícnu, hltanu či tenkého střeva) je u pacientů s celiakií vyšší než u 

zbývající zdravé populace. Především se jedná o T-lymfom, který se jako následná 

komplikace celiakie projevuje, 

 refrakterní celiakie – jedná se o celiakii, která nereaguje na nastavený léčební 

(dietní) plán. Projevuje se především atrofií střevní sliznice, úbytkem hmotnosti a 

její diagnostika je závislá na provedení genetického vyšetření genotypu HLA-DQ2-

8. Jsou rozlišovány dva typy refrakterní celiakie, 

 hyposplenismus – neboli snížená funkce sleziny, ke které dochází při neléčené 

celiakii. Pacient dlouhodobě konzumuje lepek, což vede k hypofunkci jeho 

imunitního systému. Tato komplikace se spojuje s dalšími onemocněními, 

především může dojít k sepsi, často pneumokokové, 
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 neuropsychiatrické komplikace – zejména může dojít k poruchám chování, 

depresím či idiopatickým ataxiím, 

 metabolická osteopatie – dochází k malabsorpci AMK, vitamínu D, vápníku, také 

ke zvýšení prozánětlivých cytokinů a k aktivitě osteoklastů, které působí změny na 

kostech. Pokud k této komplikaci dojde u pacientky před menopauzou, která nemá 

jiné symptomy, průkazně je potvrzena celiakie (Hes, 2014, str. 20). 

Při dodržování nastaveného dietního režimu dochází k vymizení příznaků nemoci 

(často do tří týdnů), dochází k poklesu vytvořených protilátek (obvykle po šesti měsících 

až roce) a tím se sliznice tenkého střeva postupně zotavuje. Dále tím dochází ke snížení 

rizika vzniku lymfonu a jiných nádorových onemocnění (Trávicí potíže, 2020, online). 

Možnou výzvou do budoucna je geneticky upravená pšenice, která nebude 

obsahovat toxické sekvence v prolaminech, na které v tenkém střevu reaguje imunitní 

systém (BMC Gastroenterology, 2020, online). 

Dostupnost potravin 

Nákup bezlepkových potravin není jednoduchý, ale rok od roku se zlepšuje. Dříve 

bylo možné bezlepkové potraviny nakoupit jen ve specializovaných obchodech, naproti 

tomu dnes je poměrně široká nabídka k dostání i v běžných obchodních řetězcích. Zlepšilo 

se také značení potravin, k čemuž přispělo i nařízení Evropské unie (dále jen EU). 

V nařízení je ukotveno, že s platností od listopadu 2005 musí být na obalu výrobků 

uvedeno upozornění (Schär, 2020, online). 

V ČR probíhal mezi lety 2001-2004 projekt (označen Projekt 1B53002), který byl 

zaměřen na analýzu glutenu a kvalitu bezlepkových potravin a surovin. Díky projektu 

začalo testování potravin a vznikla databáze potravin testovaných na gluten. Projekt byl 

dílem Výzkumného ústavu potravinářského Praha a také se na něm podílelo Sdružení 

celiaků ČR, Mikrobiologický ústav AV ČR, Ústav analytické chemie AV ČR a 

Immunotech&Beckman Coulter Copany. Na pozici konzultanta byla přizvána Státní 

zemědělská a potravinářská inspekce. Na tento projekt navázal další projekt Hodnocení 

bezpečnosti potravin pro bezlepkovou dietu, který probíhal v letech 2005-2008 (Projekt 

1B53002, online).  
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Díky tomuto projektu vešla v platnost od roku 2008 vyhláška o potravinách 

určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití č. 54/2004 Sb., ve které je 

ukotvena nutnost uvádění obsahu lepku ve stavu určeném ke spotřebě v mg/kg. 

Z vyhlášky vyplývá, že jako bezlepkové se mohou označit pouze potraviny, ve kterých 

je obsah lepku maximálně 20 mg/kg. Dále takto označené potraviny nesmějí obsahovat 

složky pšenice, kamutu, ječmene, špaldy, žita, ovsa či jejich odrůdy. Jako potraviny s 

velmi nízkým obsahem lepku mohou být označeny pouze potraviny, které: 

 „obsahují složky pšenice nebo ostatních druhů rodu Triticum, jakými je špalda, 

kamut nebo tvrdá pšenice, žito, ječmen, oves a  jejich hybridní odrůdy a u kterých 

obsah lepku činí nejvýše 100 mg/kg potraviny ve stavu určeném ke spotřebě, 

 obsahují složky nebo směs složek, ve kterých je obsah lepku maximálně 100 mg/kg 

potravin ve stavu určeném ke spotřebě“ (Projekt 1B53002, online; Kohout, Rušavý, 

Šerclová, 2010). 

Na větší povědomí o bezlepkových produktech se podílí různé společnosti, a to 

jak na svých webových stránkách, či v tištěné podobě. Společnost Eurozona s.r.o. 

každoročně od roku 2004 vydává katalog „Potravin vhodných pro bezlepkovou dietu“, 

ve kterém mapuje potraviny vhodné pro bezlepkovou dietu, které jsou k dostání na trhu 

v ČR. Jsou zde uvedeny výrobky od různých výrobců, kteří se specializují na výrobu 

pouze bezlepkových výrobků nebo od výrobců, kteří jako doplněk vyrábí i bezlepkové 

produkty. Produkty jsou k dostání jak v obchodních řetězcích, tak ve specializovaných 

obchodech nebo na internetových stránkách výrobců (Eurozona, 2006, str. 1). I toto 

může přispět nemocným k lepší orientaci na trhu bezlepkových výrobků. 

Výrobci označují své bezlepkové potraviny symbolem přeškrtnutého 

pšeničného klasu. Tento symbol uděluje Sdružení celiaků ČR a označení produktů, 

které je uvedeno níže na obrázku 3, je pro výrobce povinností. Dříve bylo označení 

pouze dobrovolné a na uvážení samotného výrobce, ale postupem času se stalo 

povinností. Tato povinnost platí na území EU díky Nařízení EU č. 1169/2011 a 

konkrétně stanovuje „povinnost poskytnout spotřebiteli informaci o látkách a 

produktech způsobujících alergii nebo intoleranci, které byly použity při výrobě 

potraviny“ (Kohoutková, 2018, str. 7). 
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Obrázek 3: symbol přeškrtnutého klasu platný pro ČR 

 

Zdroj: http://www.celiac.cz/default.aspx?article=236 

Sdružení celiaků je vlastníkem této ochranné známky, která je registrována a dále 

může poskytovat licenci i jiným subjektům k jejímu dalšímu používání. Za předpokladu, že 

výrobce chce zažádat o ochrannou známku, musí nechat své výrobky testovat 

v akreditované laboratoři Státního veterinárního ústavu v Jihlavě, a to i po udělení 

ochranné známky. Testy jsou prováděny předepsanou metodou R5, která umožňuje 

zachytit ve vzorku škodlivé prolaminy.  

Od roku 2006 funguje v rámci Evropské unie ucelený systém, který má jednotná 

pravidla (Evropský licenční systém) a uděluje ochranné známky. Do systému jsou v ČR 

zahrnuty dvě organizace, již zmíněné Sdružení celiaků ČR a také Společnost pro 

bezlepkovou dietu. Obě organizace v rámci ČR dohlíží, aby nedocházelo k používání 

ochranné známky bez udělené licence. Produkty s udělenou licencí jsou opatřeny 

registračním číslem, ve kterém je uveden kód státu, číslo výrobku a kód výrobce produktu. 

Evropský licenční systém umožňuje registrovat tři verze ochranné známky, které jsou 

rozlišeny obsahem lepku: 

 výrobek s obsahem lepku do 20 mg/kg – lze označit jako výrobek bez lepku, 

 výrobek s obsahem do 100 mg/kg – výrobek je poté označen velmi nízký obsah 

lepku, 

 výrobek, který obsahuje oves (Sdružení celiaků ČR, 2020, online). 

Označené produkty mají pacientům umožnit zlepšení orientace mezi nabízenými 

produkty. Samozřejmě díky ucelenému systému v rámci EU je přehlednější nákup potravin 

i v celé EU. 

http://www.celiac.cz/default.aspx?article=236
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Pokud pacient nedodržuje dietní omezení, může to mít negativní důsledky, které je 

možné rozčlenit do dvou skupin: 

 první skupinu negativních dopadů tvoří porucha vstřebávání živin – dochází 

k nedostatku železa, což poté vede k anémii; dále dochází ke zhoršení imunitního 

systému, což vede k narušení jeho funkce a potažmo také k narušení skladby 

mikroorganismů ve střevním systému, 

 druhou oblastí negativ je, že pokud je dietní režim nedodržován dlouhodobě, může 

dojít až ke vzniku nádorových onemocnění střev (rakovina tlustého střeva, lymfom, 

který se vyskytuje až u 30 % nemocných ve věku 60 ti let), pokud nedodržují trvale 

dietní režim (LS Zetis, 2020, online). 

Jak již bylo výše zmíněno, léčba celiakie znamená celoživotní dodržování dietního 

režimu (Mengerová, 2018, str. 5). Bohužel jsou bezlepkové produkty podstatně dražší než 

ostatní, což představuje pro pacienta vyšší náklady na potraviny. Níže uvedená tabulka 3 

dokládá na cenách, resp. komparaci cen chleba a mouky, a to jak obyčejné, tak bezlepkové, 

velikou cenovou diferenci (Kohoutková, 2018). 

Tabulka 3: komparace cen chleba a mouky, běžné a bezlepkové 

potravina běžná bezlepková 

chléb  28-35,00 Kč za 1 kg 90-110,00 Kč za 400 g 

mouka 1 kg 15,00 Kč 95-150,00 Kč 

Zdroj: Kohoutková, 2018; vlastní zpracování 

Cenový rozdíl se samozřejmě týká i ostatních potravin. 

Postoj zdravotních pojišťoven v ČR k celiakii 
V ČR je uzákoněno, že ze zdravotního pojištění má nemocný nárok na alespoň 

jeden lék pro svoji nemoc. Bohužel toto neplatí pro celiakii, jelikož bezlepkové potraviny 

jsou brány stále jako potraviny, i když jako potraviny pro zvláštní výživu, a ne jako lék 

(Kohoutková, 2018, str. 8). 

Některé zdravotní pojišťovny v ČR se snaží nemocným alespoň částečně jejich 

náklady kompenzovat a nabízí příspěvky na bezlepkové potraviny. Například největší 

česká pojišťovna – Všeobecná zdravotní pojišťovna (dále jen VZP) nabízí pro děti do 18 

let a studentům do 26 let, kteří mají diagnostikovanou celiakii, příspěvek dvakrát ročně 

pokaždé ve výše 3.000, -Kč. Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra nabízí příspěvek 

500,- Kč na rok. Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a 

stavebnictví nabízí příspěvek až do výše 10.000, - Kč, avšak ve formě bodů na bonusové 

kartě. Zdravotní pojišťovna Škoda nabízí příspěvek 4.000, - Kč, a to pro všechny své 
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pojištěnce bez rozdílu věku (Celita,2020, online). Oproti minulým letům se počet 

pojišťoven nabízejících příspěvky pro nemocné celiakií navyšuje. Je však mezi nimi stále 

veliký rozdíl v objemu finančních prostředků, které nemocným nabízejí. Do budoucna, 

v souvislosti s meziročními nárůstky nemocných, by se příspěvky měly navyšovat. 
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Praktická část 

Cíle práce 
Cílem výzkumné části práce je 

 zjistit největší úskalí bezlepkové diety, které se týká stravování mimo domov 

(restaurace, školní jídelny, zaměstnanecké jídelny), 

 zjistit finanční náročnost bezlepkového stravování, 

 zjistit četnost porušování diety a důvody vedoucí k jejímu nedodržování. 

 Hypotézy 

Hypotéza 1 – Bezlepkové stravování je finančně náročnější než stravování běžné populace. 

Hypotéza 2 – Stravování mimo domov pro lidi dodržující bezlepkovou dietu v dnešní době 

není nijak problematické. 

Hypotéza 3 – Dodržování bezlepkové diety představuje zásah do návyků celé rodiny. 

 Metody sběru dat 

 Pro výzkum jsme zvolili dotazníkovou metodu. Po konzultaci s vedoucím práce a 

schválení otázek jsme použili dotazník užitý již k výzkumu, jehož výsledky byly 

zveřejněny v časopise (Šálková, 2015, str. 513-517). Dotazník obsahuje 67 otázek 

uzavřených a 4 otázky otevřené. Byl vyplňován anonymně a elektronickou formou 

vyvěšen na internetových stránkách. 

K vyhodnocení dotazníků jsme využili kvantitativní i kvalitativní metody, které 

jsou mimo jiné i graficky znázorněny v tabulkovém editoru Microsoft Excel. 

 Charakteristika souboru 

 Anonymní dotazník vyplnilo 296 respondentů, jenž tvoří zkoumaný soubor. Dotazník byl 

vyvěšen na internetových stránkách Společnost pro bezlepkovou dietu z.s., Sdružení 

celiaků České republiky a také sociálních sítích, na nichž sběr dat probíhal formou sněhové 

koule. 
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 Interpretace výsledků 

Otázka č. 1: Pohlaví. 

V první řadě bychom mohli zjistit, které pohlaví je tímto onemocněním častěji postiženo. 

Výsledkem vyplněných dotazníků bylo 88,4 % žen a 11,6 % mužů, tedy 260 žen a 34 

mužů. Dvě odpovědi zůstaly z nepochopitelných důvodů nevyplněny. Z výsledků lze tedy 

dedukovat častější postižení žen Celiakií či častější vyplnění mého dotazníku ženami (graf 

č. 1).  

 

Otázka č. 2: Věková kategorie. 

Touto otázkou jsem zjišťovala, v jaké věkové kategorii se onemocnění vyskytuje. Z grafu 

č. 2 je viditelné, že nejčastěji jsou postiženi lidé ve věkové kategorii 20-40 let, tedy 155 

odpovědí (52,4 %), méně zastoupenou skupinou je věková kategorie 40-60 let, a to 78 

odpovědí (26,4 %), ve věkové kategorii do 20 let vyplnilo dotazník 48 respondentů (16,2 

%), další věkovou kategorií byla i 60-80 let, kterou tvoří 14 respondentů (4,7 %) a dokonce 

i věková kategorie nad 80 let v 1 případě (0,3 %). 
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Otázka č. 3: Vzdělání.  

Zjišťovala jsem i ukončené vzdělání respondentů. Největší část odpovědí tvořilo 

středoškolské vzdělání 128 (43,5 %), druhou nejčastější odpovědí bylo vysokoškolské 

vzdělání 125 (42,5 %), základní vzdělání bylo další odpovědí 30 (10,2 %), 6 respondentů 

uvedlo vyšší odborné školy (2 %), 2 respondenti prozatím navštěvují základní školy (0,6 

%), pouze 2 respondenti uvedli střední odborné učiliště (0,6 %) a v 1 případě bylo uvedeno 

navštěvování mateřské školy (0,3 %), přičemž v tomto případě je předpokládáno vyplnění 

dotazníku rodiči. Tato otázka zůstala ve 2 případech nezodpovězena (graf č. 3). 
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Otázka č. 4: Ekonomické postavení. 

Tato otázka sleduje nynější stav respondentů, ať už status studenta, pracujícího či jiné 

postavení. Vyhodnocení této otázky bylo velmi složité, jelikož spousta respondentů má 

kombinovaný stav. Nejčastější kombinace byly student a pracující, kterých bylo 10 (3,4 %) 

a v zastoupení 3 odpovědí student a rodičovská dovolená (1 %). Ve výsledku je vidět, že 

nejčastěji zastoupenou skupinou jsou pracující respondenti, a to 177 (60 %), dále studenti, 

kteří tvoří 65 odpovědí (22 %), 23 respondentů uvedlo mateřskou či rodičovskou 

dovolenou (7,8 %), v důchodu bylo zaznamenáno 13 odpovědí (4,4 %), 3 respondenti (1 

%) uvedli, že nepracují a 1 respondent (0,4 %) byl v době vyplňování dotazníku 

dlouhodobě nemocný (0,3 %). I tato otázka byla v 1 případě nevyplněna. 

Otázka č. 5: Jak dlouho o svém onemocnění víte? 

Myšlenkou této otázky je zjistit, v jak dlouhém období se respondenti s onemocněním 

sžívají. Největší část odpovědí, a to 135, bylo uvedeno na více než 5 let (45,6 %), 

v rozmezí 1-5 let bylo uvedeno 121 odpovědí (40,9 %) a pouze 40 odpovědí (13,5 %) 

uvádí méně než jeden rok (graf č. 4). 
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Otázka č. 6: Kde nejčastěji získáváte nové informace o celiakii a bezlepkových 

potravinách pro celiaky? 

U této otázky bylo možné označit více odpovědí, či vypsat vlastní odpověď. V rozsahu 263 

odpovědí byla označena možnost internetu (88,9 %), dalších 207 odpovědí uvádí přes 

blogy a diskuze na internetu sdružující celiaky (69,9 %), přes organizace sdružující celiaky 

získává informace 89 respondentů (30,1 %), 80 odpovědí uvádí informace získané od 

přátel a známých (27 %), z literatury (populární či odborné) čerpá 64 respondentů (21,6 

%), dalšími zdroji jsou média, ze kterých čerpá informace 31 respondentů (10,5 %), stejně 

jako ze zdravotnických zařízení či ambulancí, ve 2 případech je uvedeno pátrání osoby 

samotné (0,6 %), také 2 respondenti uvádí informace z obchodů se zdravou výživou (0,6 

%), ve 2 odpovědích jsou uvedeny i skupiny založené na sociální stránce „Facebook“ (0,6 

%) a poté odpovědi po jednom respondentovi (0,3 %), jako jsou informace získané na 

veletrzích, ve škole (přesněji na lékařské fakultě), informace nečerpá (onemocnění již od 

útlého věku), stravu a informace ohledně onemocnění řeší především maminka. 

Otázka č. 7: Přijmout nové stravovací návyky bylo pro Vás problematické? 

Z grafu č. 5 lze vyčíst, že 146 respondentům dělalo částečně problém přijmout nové 

stravovací návyky (49,3 %), u 65 respondentů to problém neznamenalo, ale mnohá 

doporučení si museli dohledat (22 %), další část uvedla, že jim dělalo problém přijmout 

své nové stravovací návyky, a to 64 případů (21,6 %) a pouze 21 respondentů uvedlo, že 

nový způsob stravování jim nečinil problém (7,1 %). 
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Otázka č. 8: Podporuje Vás a pomáhá Vám rodina v dodržování léčebného režimu? 

V grafu č. 6 je vidět, že většina odpovědí byla jasná podpora ze strany rodiny, a to u 212 

respondentů (71,6 %), částečnou pomoc či pomoc ze strany některého člena rodiny bylo 

uvedeno v 76 případech (25,7 %) a vůbec žádnou podporu uvedlo 8 respondentů (2,7 %). 

 

Otázka č. 9: Porušujete doporučené dietní návyky?  

Spousta respondentů, přesněji 212 (71,6 %) uvedla razantní odpověď, že nikdy neporušují 

svou dietu, výjimečně porušuje nastavenou dietní léčbu 76 respondentů (25,7 %) a pouze 

v 8 případech (2,7 %) byla odpověď častého porušování diety (graf č. 7). 
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Otázka č. 10: Musel/a jste v souvislosti s onemocněním celiakií vyhledat pomoc 

psychoterapeuta/psychologa? 

Tato otázka měla za cíl zjistit, jak velký zásah je pro člověka zjištění tohoto onemocnění. 

275 respondentů (92,9 %) na otázku odpověděli, že pomoc psychoterapeuta či psychologa 

nepotřebovali, oproti tomu později psychoterapeuta/psychologa vyhledalo pomoc 12 

respondentů (4,1 %) a dalších 6 (2 %) vyhledalo pomoc ihned po zjištění onemocnění. U 

této otázky byla ještě na výběr možnost „Co bylo důvodem? Uveďte“, kterou označili 3 

respondenti (1 %). Naneštěstí až při zpracovávání dotazníků jsem našla své pochybení a 

špatné zadání otázky. Nelze u této odpovědi doplnit, co bylo právě důvodem (graf č. 8).  

 

Otázka č. 11: Jak přijalo okolí mimo rodinu (kolegové, přátelé a další) Vaši nemoc? 

U 189 respondentů (64,1 %) byla zaznamenaná celkem dobrá reakce okolí, přičemž je 

celiakie velmi omezující, další odpovědí byla dobrá reakce, bez jakýchkoliv problémů, 

která byla zaznamenaná v 92 případech (31,2 %), v menší míře se objevily špatné reakce, 

ale se snahou pomoci a to v 9 případech (3,1 %) a u 5 respondentů (1,7 %) byly uvedeny 

špatné reakce, které dokonce vedly v nedůvěru ve zvládání běžného života (graf č. 9). 
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Otázka č. 12: V jaké oblasti Vám celiakie změnila život? 

U této otázky bylo na výběr několik odpovědí či dopsání své vlastní reakce, což se 

projevilo opět v množství odpovědí. Největší část uvedla změnu týkající se nakupování a 

výběru potravin, a to v 256 případech (86,8 %), překvapující pro mě bylo zjištění, že pouze 

238 respondentů (80,7 %) zvolilo změnu v dietě a celkově stravování, z čehož bychom 

mohli dedukovat, že lidé dodržují určitá omezení ještě před stanovením diagnózy. Více než 

polovina zaznamenala ještě změny ve společenském životě, a to 164 respondentů (55,6 %), 

také 139 případů (47,1 %) pocítilo změnu v běžném životě, zhoršení ekonomické situace 

bylo zaznamenáno ve 122 případech (41,4 %), snížené sebevědomí či zhoršenou psychiku 

uvedlo 70 respondentů (23,7 %), dále 24 respondentů (8,1 %) uvedlo změnu v partnerském 

životě, v individuálních odpovědích se objevilo v 7 případech (2,4 %) i komplikovanější 

cestování, další 4 respondenti (1,4 %) nezaznamenalo žádnou změnu či dokonce změnu 

k lepšímu, změnu v zaměstnání ve smyslu komplikovanějšího stravování či dokonce ztráty 

zaměstnání uvedli 3 respondenti (1 %), ve 2 odpovědích (0,7 %) byla zaznamenána změna 

uvádějící nutnost začít denně vařit a v 1 případě (0,3 %) bylo zmíněné zhoršení 

psychického stavu a celkového zdravotního stavu. V jednom případě zůstala otázka 

nezodpovězena. 

Otázka č. 13: Máte možnost se stravovat ve školní/závodní jídelně, která nabízí jídla 

vhodná pro celiaky? (ve škole, v práci) 

Ve 229 případech (77,4 %) není možnost stravovat se ve školní či závodní jídelně, ale 

oproti tomu 67 respondentů (22,6 %) uvedlo možnost se v takových zařízeních stravovat 

(graf č. 10). 
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Otázka č. 14: Stravujete se ve školní/zaměstnanecké jídelně? 

V předchozí otázce bylo zjištěno, že někteří respondenti mají možnost se stravovat v 

jídelnách. Z grafu č. 11 tedy můžeme vidět, že i přesto, že 67 respondentů mají možnost se 

stravovat ve školní či zaměstnanecké jídelně, tak se v ní stravuje pouze 58 z nich (19,6 %). 

Zbylí respondenti uvedli, že se v jídelnách nestravují, což tvoří 238 lidí (80,4 %). 

 

Otázka č. 15: Pokud se nestravujete v jídelnách, proč? 

Ve 123 případech (51,7 %) byl zmíněn problém, že v jídelnách nevaří bezlepková jídla, 

dalších 46 respondentů (19,3 %) nemá vůbec možnost nějakou jídelnu navštěvovat, u 44 

případů (18,5 %) se nestravuje v jídelnách z důvodů nedůvěry ve správné uvádění alergenů 
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či zda v zařízení nedochází ke kontaminaci nebo dokonce kvůli nevhodné nutriční hodnotě 

pokrmů či nedobré chuti, komplikace ve formě přísnější diety vlivem dalších onemocnění 

uvedlo 9 respondentů (3,8 %) a zbylých 16 respondentů (6,7 %) buď v době vyplnění 

dotazníku nepracovali, byli na rodičovské či mateřské dovolené nebo dlouhodobě nemocní. 

Otázka č. 16: Stravujete se v provozovnách pohostinství (restauracích a podobně)? 

Výsledky ukázaly, že 236 respondentů (79,7 %) i přes nutnost dodržování diety nadále 

navštěvují provozovny pohostinství, přičemž pouze 60 případů (20,3 %) uvedlo, že tyto 

provozovny nenavštěvují (graf č.12). 

 

Otázka č. 17: Pokud provozovny pohostinství nenavštěvujete, proč? 

U této otázky byla nejčastější odpověď nedůvěra v kontaminaci jídla lepkem, a to v 38 

případech (71,7 %), v 11 případech (20,8 %) nemají podnik v okolí, kde vaří bezlepkové 

jídlo či nevaří jej pravidelně ba dokonce chutně, také zazněly odpovědi týkající se financí u 

3 respondentů (5,7 %) a 1 případ (1,9 %) nenavštěvuje pohostinství z důvodů rozsáhlejších 

dietních omezení. 

Otázka č. 18: Jak často vyhledáváte stravování pro „bezlepkovou dietu“ v provozovnách 

pohostinství? 

Méně, než jednou za týden uvedlo 212 respondentů (80 %), že vyhledává stravování 

v pohostinství, alespoň jednou za týden vyhledává 31 respondentů (11,7 %), ve 14 

případech (5,3 %) jej vyhledávají každý druhý den a 8 respondentů (3 %) vyhledává 

stravování v pohostinství (graf č. 13). 
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Otázka č. 19: V jakém typu provozní jednotky pohostinství se nejčastěji stravujete? 

V této otázce byla možnost označení více odpovědí nebo vypsat vlastní. Nejčastěji byla 

označena restaurace s obsluhou, a to ve 176 případech (65,7 %), 31 respondentů (11,6 %) 

zvolilo speciální podnik hromadného stravování, ve kterém vaří i dietně, další možností 

jsou fast-foody, které navštěvuje 32 respondentů (11,9 %), pouze 9 případů (3,4 %) se 

nejčastěji stravuje v restauracích bez obsluhy, 8 respondentů (3 %) se pro jistotu nestravují 

nikde kromě domova, dalších 5 případů (1,9 %) se stravuje ve vyzkoušených podnicích či 

podnicích, které jsou ochotni vyjít lidem vstříc. U 3 respondentů (1,1 %) jsou preferované 

vyzkoušené podniky, které rozváží svá jídla a 4 respondenti (1,5 %) označili odpovědi jako 

veganské restaurace, čínské restaurace, Green-bar, bistra vydávající dietní jídla.  

Otázky č. 20: Vyhledáváte před návštěvou neznámé restaurace/stravovacího zařízení na 

internetu informace například o jídelním lístku, nabídce speciálních pokrmů pro celiaky? 

U 211 respondentů (78,4 %) je samozřejmostí si před návštěvou neznámé restaurace zjistit, 

zda určité zařízení nabízí i bezlepkové jídlo. Oproti tomu 58 respondentů (21,6 %) dopředu 

nezjišťuje dostupnost. Ve 27 případech zůstala otázka nezodpovězena (graf č. 14). 
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Otázka č. 21: Co Vás nejvíce ovlivní v rozhodnutí při výběru provozovny stravování? 

U této otázky bylo opět možné označit více odpovědí nebo napsat svou vlastní. Šíře 

nabídky pro bezlepkovou dietu byla nejčastěji označovaná odpověď, a to ve 233 případech 

(86,9 %), 139 respondentů (51,9 %) označilo jako další parametr čerstvost a kvalitu jídla, 

podstatnou roli při výběru provozovny stravování hraje i chování a vstřícnost obsluhy, 

která byla označena ve 113 případech (42,2 %), dalších 87 respondentů (32,5 %) označilo i 

cenovou úroveň jako parametr, kterému je přihlíženo při výběru provozovny, ve 12 

případech (4,5 %) je zohledněna i otvírací doba, 5 respondentů preferovalo recenze 

ostatních celiaků a známých, informace o alergenech zmínily další 4 případy (1,5 %), 

interiér a čistota podniku byla zmíněna ve 2 případech (0,7 %) a 1 (0,4 %) respondent 

uvedl jako nejpodstatnější informovanost personálu. Dalších 28 respondentů otázku 

nezodpovědělo. 

Otázka č. 22: Co je pro Vás rozhodující při objednávce konkrétního jídla „bezlepkové“ 

diety v restauraci? 

Stejně jako u předchozí otázky byla i zde možnost více odpovědí či vypsání své vlastní. 

Zdravotní hledisko, jakožto význam pro organismus při onemocnění zvolilo 210 

respondentů (78,1 %) jako rozhodující pro objednávku konkrétního jídla, dalším 

rozhodujícím faktorem označilo 117 respondentů (43,5 %) zkušenosti s jídlem a zvykem 

objednávat si jej, 90 odpovědí (33,5 %) upřednostnilo jako rozhodující vzhled jídla a 

informace ze strany obsluhy k danému jídlu, na doporučení jiné osoby přihlédne 61 

respondentů (22,7 %) a 49 odpovědí (18,2 %) zohlední jako rozhodující i cenu. Dalších 8 

(3 %) uvedlo jako rozhodující ochotný personál, se kterým se lze domluvit. V neposlední 

řadě 3 odpovědi (1,1 %) zaznamenaly jako podstatné přirozeně bezlepkové suroviny a 

poslední respondent (0,4 %) nechodí pro jistotu do žádného podobného zařízení. 
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Otázka č. 23: Kvalitu objednaného „bezlepkového“ jídla v restauraci posuzujete podle: 

Největší část posuzuje kvalitu jídla podle složení, a to 229 odpovědí (85,8 %), dobrá 

zkušenost je dalším faktorem, dle kterého 157 respondentů (58,8 %) hodnotí kvalitu jídel 

v restauraci, stejně tak 74 odpovědí (27,7 %) zaznamenalo doporučení jiné osoby, jakožto 

záruku kvality jídla. U 39 respondentů (14,6 %) je kritériem kvality jídla jeho cena, podle 

chuti posuzuje kvalitu jídla 8 respondentů (3 %), také 7 respondentů (2,6 %) uvedlo jako 

kritérium kvality jídla vzniklé zdravotní potíže po jeho požití, dále podle reklam, letáků a 

podobných vizitek jej hodnotí 6 respondentů (2,2 %), u 2 odpovědí (0,7 %) je zásadní i 

informovanost personálu a v neposlední řadě 1 respondent (0,4 %) hodnotí jako kvalitu 

jídla i kreativitu kuchaře, jelikož dle jeho slov „jíme i očima“. 

Otázka č. 24: Je nabízený sortiment „bezlepkových“ jídel při stravování ve 

školní/zaměstnanecké jídelně podle Vašich zkušeností dostatečný? 

Všech 225 respondentů (77,3 %) se shodlo, že sortiment není dostatečný, přičemž pouhých 

15 odpovědí (5,2 %) je spokojeno s nabízeným sortimentem. Zbylých 51 respondentů 

(17,5 %) neumí jednoznačně odpovědět na tuto otázku (graf č. 15). Neodpovědělo 5 

respondentů. 

 

Otázka č. 25: Je nabízený sortiment „bezlepkových“ jídel při stravování v restauraci podle 

Vašich zkušeností dostatečný? 

U 257 respondentů (87,1 %) je nabízený sortiment v restauracích je nedostačující, oproti 

tomu 20 odpovědí (6,8 %) uvedlo sortiment v restauracích za dostatečný a 18 respondentů 

(6,1 %) nedokáže na tuto otázku jednoznačně odpovědět (graf č. 16). 
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Otázka č. 26: Přivítali byste novou provozovnu pro stravování (restauraci) s nabídkou 

sortimentu „bezlepkových“ jídel ve Vašem blízkém okolí? 

Pouhých 8 respondentů (2,7 %) by neocenilo novou provozovnu, zatímco zbylých 288 

odpovědí (97,3 %) se jednoznačně shodlo, že by novou provozovnu pro stravování v jejich 

okolí ocenilo (graf č. 17). 
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Otázka č. 27: Jaký typ provozovny pro stravování (restaurace) by dle Vás byl pro tento 

sortiment jídel vhodný? 

Úzce specializovaná restaurace s obsluhou by byla podle 173 respondentů (59 %) 

nejvhodnějším typem pro tento sortiment, dalších 107 odpovědí (36,5 %) preferuje 

specializovanou restauraci bez obsluhy, 9 respondentů (3,1 %) by uvítalo jakoukoli 

provozovnu v okolí bydliště, ovšem s informovaným personálem a přijatelnými cenami, po 

jedné odpovědi uvedli 3 respondenti (1 %), zde se vyskytly odpovědi s preferencí rozvážky 

do domu, ponechat stávající, ale s rozšířením sortimentu o vícečetné omezení ve stravě či 

vietnamský styl pokrmů. 

Otázka č. 28: Nařízení EU o informování spotřebitelů, které zavedlo povinnost označovat 

alergeny i ve stravovacích zařízeních: 

Všech 232 (78,6 %) respondentů se shodlo na přínosnosti tohoto nařízení, ve 25 případech 

(8,5 %) se lidé shodli, že nařízení by bylo přínosné, kdyby v provozovnách bylo 

dodržováno, personál byl informovaný a správně uváděny alergeny, dalších 24 (8,1 %) 

uvedlo absolutně žádný přínos pro spotřebitele, dalších 9 respondentů (3,1 %) neumí tuto 

otázku posoudit či správně vyhodnotit, naneštěstí 2 odpovědi (0,7 %) zaznamenaly úplnou 

neznalost tohoto nařízení. 

Otázka č. 29: Jaké pacientské organizace pro celiaky znáte? 

Nejznámějším sdružením mezi lidmi bylo ve 223 případech (75,6 %) označeno Sdružení 

celiaků ČR, také známým je Klub celiakie Brno, který uvedlo 139 respondentů (47,1 %), 

122 respondentů (41,4 %) má v podvědomí organizaci Celia, Společnost pro bezlepkovou 

dietu zná 94 respondentů (31,9 %), bohužel ve 35 případech (11,9 %) byla uvedena 

neznalost žádné organizace sdružující celiaky, u 25 respondentů (8,5 %) je známá i 

Asociace evropských sdružení celiaků, Jihočeští celiaci je organizace známá u 19 

respondentů (6,4 %), Diacel je organizace uvedena v 10 případech (3,4 %), v 5 případech 

(1,7 %) zazněl i Klub celiakie Ostrava, Východočeské sdružení Pardubice bylo uvedeno ve 

4 případech (1,4 %), Klub celiakie Zlín byl uveden ve 2 případech (0,7 %) a 1 respondent 

(0,3 %) uvedl organizaci Coeliac.uk. 

Otázka č. 30: Navštěvujete pravidelně webové stránky nějaké pacientské organizace pro 

celiaky? 

Pouhých 71 respondentů (24 %) navštěvuje pravidelně internetové stránky organizací a 

sleduje nové zprávy, přičemž zbylých 225 odpovědí (76 %) zaznamenalo negativní 

odpověď na otázku, zda jsou pravidelnými návštěvníky webových stránek organizací (graf 

č. 18). 
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Otázka č. 30b: Pokud ano, jaké? 

U 21 odpovědí (35,6 %) se objevila stránka Společnosti pro bezlepkovou dietu (celiak.cz), 

Klub celiakie Brno navštěvuje 11 respondentů (18,6 %), 5 respondentů (8,5 %) navštěvuje 

stránky Sdružení celiaků ČR (celiac.cz), také se 9 odpovědí (15,3 %) shodlo na skupinách 

vytvořených na sociálních sítích, jako jsou Facebook či Instagram, 7 respondentů (11,9 %) 

vyhledává články pro ně zajímavé, občas náhodné, další 2 respondenti (3,4 %) navštěvují 

stránky Celia a otázky vyplněné po jedné odpovědi u 4 respondentů (6,8 %) u nichž byly 

uváděny Diacel, Jureček a jiný bezlepek, Žijeme bez lepku či Coeliac uk. 

Otázka č. 31: Jste členem nějaké pacientské organizace pro celiaky? 

Pouhých 50 respondentů (17,1 %) je členem nějaké organizace, přičemž zbylých 243 

odpovědí (82,9 %) se nezapojuje do organizací sdružující celiaky (graf č. 19). 
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Otázka č. 31b: Pokud ano, jaké? 

U 9 respondentů (19,1 %) zazněla odpověď Klub celiakie Brno, Společnost pro 

bezlepkovou dietu uvedlo 18 respondentů (38,3 %) jako organizaci, jejíž jsou členem, 11 

odpovědí (23,4 %) zaznamenalo členy Sdružení celiaků ČR, Klub celiakie pro Ostravu a 

Moravskoslezský kraj byl uveden ve 2 případech (4,3 %), také 2 respondenti (4,3 %) 

uvedli Klub celiaků Zlín a v neposlední řadě po jedné odpovědi uvedlo 5 respondentů 

(10,6 %) i Celia – život bez lepku, Jihočeské sdružení, skupinu Celiakie vytvořenou na 

Facebooku, Schar klub či Coeliac uk.  

Otázka č. 31c: Pokud ne, z jakého důvodu? 

U této otázky bylo vyplněno mnoho odpovědí, které ukazují spíše na finanční pohled 

možnosti stát se členem organizace nebo na žádnou vidinu prosperity. Případy, že byli 

součástí a nevidí v tom výhody či to nepotřebují, uvedlo 172 respondentů (88,2 %) 22 

odpovědí (11,3 %) uvádí, že v blízkosti ji nemají nebo je vůbec neznají a 1 respondent (0,5 

%) nežije v České republice. 

Otázka č. 32: Je podle Vašich zkušeností péče o celiaky ze strany státu: 

157 respondentů (53 %) se shodlo na zcela nedostatečné péči ze strany státu, dalších 97 

odpovědí (32,8 %) zaznamenalo názor částečné péče, u které je stále mnoho věcí potřeba 

zlepšit, najít odpověď na tuto otázku neumí 32 respondentů (10,8 %) a zbylých 10 

odpovědí (3,4 %) vyjadřuje péči ze strany státu za naprosto nedostatečnou (graf č. 20). 
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Otázka č. 32b: Částečná péče o celiaky ze strany státu, je zde prostor pro zlepšení? 

V této otázce byla možnost vyjádřit své nápady, jak by se mohla zlepšit péče ze strany 

státu. Zde jsou konkrétní odpovědi: 

“Potraviny jsou stále dražší, což nikoho nezajímá, také je málo nutričních center 

zaměřených na celiakii a stále je co vylepšovat; finanční podpora by neuškodila, více 

ohlídat restaurace a jejich pokrmy, které označují za bezlepkové, bohužel jsem několikrát 

narazila na jídlo označené jako bezlepkové, ve skutečnosti ovšem nebylo; částečná 

kompenzace bezlepkových potravin při potvrzené celiakii; větší příspěvky od pojišťoven - 

vícekrát; jsou vážnější diagnózy, kterým je potřeba věnovat pozornost; větší znalost 

bezlepkového stravování ze stran restaurací; snížení cen bezlepkových surovin - častokrát; 

finanční příspěvek i pro dospělé; více podpory dětí ze stran pojišťoven; uvítala bych 

bezlepkové výrobky na lékařský předpis jako mají v zahraničí - vícekrát; větší 

informovanost národu o této nemoci; nařízení školním jídelnám se přizpůsobit dietářům; 

větší informovanost lékařů; je úzký sortiment produktů; finanční kompenzace diety - 

častokrát; více výhod pro celiaky; větší kontrola a nabídka, či nižší cena; nízká kontrola 

onemocnění u rodinných příslušníků; zdravější sortiment potravin; více potravin, lepší 

cena a jídelny pro děti a zaměstnance; není propojení na dietologa; stát by mohl 

podporovat bezlepkové pekárny; větší informovanost veřejnosti a příspěvky na suroviny; 

žádná úleva na daních vzhledem k ceně; zavedení jídel do restaurací a zaměstnání; podpora 

nabízení bezlepkového sortimentu v obchodech; neuvádí se (není povinné) složení léků, 

což je problém; není k sehnání čerstvé pečivo; zvětšit sortiment pro celiaky; pojišťovny a 

ministerstvo by potřebovali osvětu o celiakii hlavně kvůli příspěvkům; není k dispozici 

dietologická poradna alespoň na úrovni okresního města; chtělo by to zařadit jako výuku 

do škol jako zdravovědu pro kuchaře, obsluhu a prodejci; stát neuznává celiakii jako 
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onemocnění; lepší označení jídel a alergenů; více péče; aby zaměstnavatel měl povinnost 

zajistit bezlepkové stravování či dát příspěvky na stravování jinde; zavést povinné dietní 

stravování ve školách; chybí uznání diety jako jediný způsob léčby a od toho se potom 

odvíjí přístup pojišťoven; větší částku stravenek od zaměstnavatele; větší osvěta veřejnosti; 

bylo by vhodné dát zdarma poradenství ohledně složení jídelníčku; nechtějí své znalosti 

rozšiřovat a názory jsou zastaralé; větší kontroly od hygieny při uvádění alergenů.” 

Otázka č. 32c: Zcela nedostatečná péče o celiaky ze strany státu, je zde prostor pro 

zlepšení 

Opět bylo záměrem této otázky vyjádření respondentů, co přesně chtějí zlepšit a co je 

v momentální chvíli podle nich zcela nedostatečné. Zde jsou uvedeny konkrétní odpovědi: 

“Vzít si příklad z okolních států; zákonem stanovit povinnost bezlepkového stravování ve 

školství, nabídka bezlepkového jídla v závodních jídelnách; finančně náročné, zavést 

příspěvky či vyšší příspěvky ve všech věkových kategoriích - častokrát; sleva na 

bezlepkové potraviny - častokrát; nedostatečná informovanost veřejnosti; zlepšení 

dostupnosti stravy ve školních jídelnách; pomalá diagnostika onemocnění; možnost 

produktů na předpis; stát se o dítě celiaka kromě jedné prohlídky za rok nepostará; ucelené 

vyšetření celiaků; povinnost vařit dietně ve školních jídelnách, hlavně u dětí MŠ a ZŠ; 

zavedení dietního stravování do škol; zavést bezlepkové potraviny na předpis, striktně 

vyžadovat oddělení bezlepkového provozu, příspěvky na tyto provozovny; proplácet 

konzultace u nutričních terapeutů; více center pro konzultace; stát ignoruje celiakii jako 

onemocnění a pojišťovny k tomu tedy také tak přistupují; málo informací od lékařů, v 

menších městech problém sehnat některé suroviny; často potraviny označené jako 

bezlepkové jsou i přes to označení s lepkem; rozšíření bezlepkových restaurací; cenová 

regulace; kontrola dodržování bezlepkové stravy a uvádění alergenů; neinformovanost 

lékařů; sjednotit podmínky a příspěvky zdravotních pojišťoven; stát nijak nepomáhá; školy 

nemají povinnost zajistit bezlepkové stravování a to je dost komplikující; nedostatečný 

screening u rodinných příslušníků; udělat nějaký masově vyráběný výrobek, který by byl 

dotovaný státem; žádné veřejné akce s podporou bezlepkových potravin; nemožnost 

bezlepkového stravování v domově pro seniory; problém se stravováním ve 

zdravotnických zařízeních, sociální znevýhodnění; jediné onemocnění, kdy si léčbu plně 

hradí pacient; potraviny na recept za zlomek ceny; zavedení nižší daně na bezlepkové 

potraviny; chybí následná péče a dispenzarizace na přidružené onemocnění; znevýhodnění 

při letních táborech.” 
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Otázka č. 33: Vnímáte nějaký zájem ze strany státu, který je cílen na celiaky (například 

osvěta k podpoře celiaků v každodenním životě, mediální kampaň a podobně? 

Drtivá většina, 215 odpovědí (96 %), uvádí, že zájem státu o celiaky není absolutně žádný, 

také zde bylo uvedeno 5 odpovědí (2,2 %), že nemohou odpovědět, protože se o podobné 

akce nezajímají, 4 respondenti (1,8 %) uvedli zájem ze strany státu ve formě příspěvků od 

pojišťoven či povinnost uvádění alergenů (což bylo uvedeno jako přítěž pro obě strany 

v jedné z odpovědí bez zájmu státu). V případě nezájmu státu by respondenti dle jejich 

odpovědí přivítali snížení cen bezlepkových potravin, vyšší finanční výpomoc či 

proplácení konzultací u nutričních terapeutů a poradců. 

Otázka č. 34: Je podle Vašich zkušeností péče o celiaky ze strany zdravotních zařízení: 

Podle 147 respondentů (50 %) je péče ve zdravotních zařízeních částečně uspokojivá, 

přičemž stále je co zlepšovat, dalších 51 respondentů (17,3 %) zhodnotilo péči jako 

nedostatečnou, zatímco ohodnocení péče jako plně dostatečné zhodnotilo 47 respondentů 

(16 %) a (16,7 %) neumí na otázku odpovědět (graf č. 21). 

 

Otázka č. 34b: Částečná péče o celiaky ze strany zdravotních zařízení, zde je prostor pro 

zlepšení 

Zde jsou konkrétní odpovědi respondentů k této otázce: 

„V bufetu takřka žádný bezlepkový řízek, takže zlepšení je na místě; vylepšit stravování; 

malá informovanost zdravotnického personálu; omezená snaha o diskuzi stravování; výše 

příspěvků; zdravotnictvo je nefunkční; problém s bezlepkovou dietou v nemocnici, 

nahlášeno dopředu a stejně jsem dostala normální jídlo; zlepšení dostupnosti stravy ve 
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školních jídelnách, samozřejmost dostupnosti stravy v nemocnici, částečné proplácení 

stravy i dospělých, větší informovanost lékařů (praktická lékařka se na mě dívá jak na 

raritní příklad); nízká informovanost zdravotníků o celiakii; někdy je zdravotnický 

personál neproškolený; vždy se dá něco zlepšit - vícekrát, hlavně přístup a ochota 

personálu a informovanost; většina celiaků má ještě další alergie a vše dát dohromady není 

jednoduché, diety jsou velmi přísné a kontaminace je velká; poskytovat více informací; 

někteří lékaři nemají ponětí o správné bezlepkové dietě a souvislosti s jinými chorobami; 

málo informací a ani lékaři nejsou ve svých doporučeních jednotní, stravování v nemocnici 

také zlepšit; nemocnice od nemocnice někde s bezlepkovou dietou není problém, v druhé 

dostanu oběd vývar s těstovinami a doporučení, ať tedy sním jen tu vodu; bylo by dobré 

nedávat lidem s celiakií k jídlu pouze klasické kuře s rýží, kuře a brambory, rozhodně by 

bylo vhodné zlepšit jídelníček; někdy ani lékaři neví, co celiakie obnáší; nedostatečná 

informovanost; někdy i v nemocnici dostanu jídlo s lepkem; bojím se v nemocnici jaká 

podávají jídla; kvalita stravy; dieta při hospitalizaci; příspěvky od zdravotní pojišťovny; 

když jsem hospitalizovaná se zánětem střev a první jídlo, které po zlepšení obtíží dostanu 

jsou dva rohlíky a obilná káva, když jsem každý den několikrát připomínala, že jsem 

celiak, tak to mi přijde jako výsměch v krajské nemocnici, navíc většinou při hospitalizaci 

není možné stravování dříve než za půl dne neb s dietami se dopředu nepočítá, až když jste 

v systému; strava sice je bezlepková, ale pečivo bývá nepoživatelné, připravené jídlo 

nemůže podle mě plnit tabulky, mnohdy člověk dostane naprostý blaf; z vlastní zkušenosti: 

někteří lékaři mají velmi málo informací o celiakii; při pobytu v nemocnici naprosto 

neoptimální strava; stravování v nemocnici a jiných zdravotních zařízeních by určitě 

potřebovalo zlepšení; více informací; neodborní lékaři, kteří špatně diagnostikují, nejsou 

schopni poslat dotyčné na gastro, podceňují a zlehčují celiakii jako nemoc, spousta neví, že 

je na celý život, naprosto příšerné bezlepkové stravování, když jsem hospitalizován 

v nemocnici; výživová poradkyně, podpora dodavatelů, bílkovinných bezlepkových 

produktů bez cukru a přidaných směsí; při pobytu s nemocnici není zabezpečená 

bezlepková strava, ke snídani rohlík a podobně; více bonusů; širší a hlubší testování, 

kontrola krevních hodnot souvisejících s celiakií, nejčastěji kolonoskopie; často jsem se 

setkal s lékaři, kteří neznali ani pojem celiakie, v nemocnici ignorují celiakii ve vztahu 

k jídlu a nosí standardní nemocniční stravu; kvalita a rozšíření nabídky jídel a pečiva; 

občas je velmi komplikované dostat bezlepkovou stravu; záleží na tom, k jakému 

doktorovi se dostanete; pouze předají informační leták, doba objednání na prvotní 

vyšetření je běžně dva až tři měsíce, kdyby už pacient rád stabilizoval stav dietou; strava 

při pobytu v nemocnici; při hospitalizaci není možnost jiného bezlepkového pečiva, běžně 

se používá kukuřičná mouka s vysokým GI, neslučitelnost bezlepkové a diabetické diety; 

informovanost praktiků; většinou se nic v ambulanci nedozvíme a nebo úplně protichůdné 

informace; strava v nemocnicích; slabá informovanost lékařů; myslím, že v menších 

městech je malá zkušenost; lepší podání informací pacientům a jejich poučení; i přes 

informace v lékařské kartě dostanu v nemocnici jídlo s lepkem a ještě mi vynadají, že to 

mám sníst, protože mi to objednali; malá možnost výběru bezlepkových jídel, zdravotní 
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pojišťovny hradí příspěvek celiakům pouze do 26 let, tento příspěvek hradí pouze jedna 

pojišťovna – Všeobecná zdravotní pojišťovna; setkala jsem se s neznalostí problematiky 

celiakie ze strany zdravotního personálu; více informací a podpora pro začínající celiaky; 

musíme dokazovat, že jsme si bezlepkové potraviny opravdu koupili účtenkami, i když 

máme potvrzení od lékaře, že jsme nemocní; větší informovanost; probíhá jen základní 

nutné ošetření; po sdělení diagnózy je pacient hozen do vody a plav, dělej si co chceš, je 

internet a literatura, vyhledej si to; jak kde, vše je o neinformovaných lidech; dietní sestry a 

jiný personál se vůbec neorientuje; poskytnutí relevantních informací; při mé hospitalizaci 

v nemocnici nikdo nepokládal za důležité si zapamatovat i přes mé upozornění, že jsem 

celiak a bezlepkové jídlo jsem dostala až co jsem odmítla jídlo s lepkem a urgovala jsem 

dodání bezlepkového; když jsem byla hospitalizovaná a oznámila jsem, že mám 

bezlepkovou dietu, tak jsem dostávala stejné jídlo jako lidé bez celiakie; více ordinací; 

nízká informovanost nových pacientů; větší osvěta; hlavně strava při hospitalizaci; 

odborníci se liší v názorech na spoustu věcí, informace pro pacienty se různí; dietní 

stravování, neznalost personálu; větší podpora finanční - vícekrát; výběr stravy 

v nemocnicích je chudý a některá zařízení se nevyznají vůbec, špatnou zkušenost mám 

z nemocnice Motol, kde mi po odstranění mandlí nebyli schopni nakombinovat 

bezlepkovou a mixovanou stravu; v nemocnici občas neví co dát k jídlu, problém 

s bezlepkovým pečivem; zlepšit bezlepkové pečivo v nemocnici a ať nedávají jen 

kukuřičné plátky, po pár dnech už to leze ušima; příspěvek v jakémkoli věku - vícekrát; 

lepší edukace; při novém zjištění by měl lékař poskytnout více informací kam se obrátit a 

kde hledat inspiraci; chybí kvalitní poradny nutričních terapeutů, to znamená, aby nutriční 

terapeut znal správná pravidla bezlepkové diety; strava v nemocnicích není zcela vhodná; 

nedostupnost specialistů; sem tam i odborní lékaři v dnešní době neví, setkala jsem se 

s případem, kdy obvodní lékař považuje celiakii za vyléčenou; stálá kontrola co přinesou 

v nemocnici k jídlu, ani tady nemá člověk jistotu; lékař nedokáže pomoci s dietou, pouze 

stanoví diagnózu; někteří doktoři nevědí o celiakii takřka nic, někteří vůbec nic; 

v některých nemocnicích nejsou na dietu připraveni a při hospitalizaci v jedné nemocnici 

mi podali normální jídlo, i když jsem několikrát upozornila na nutnost bezlepkové diety a 

dokonce zaznamenáno v papírech; lépe a včas diagnostikovat; kontaminace jídla, chudé 

jídlo (pečivo, ovoce); větší informovanost zdravotnických pracovníků; jednotvárnost; 

lékařka se mnou komunikuje minimálně a její rady nejsou užitečné, také celiakii jsem si 

zjistila sama po letech obcházení specialistů (kožní, hematologie, gynekologie), kde 

nikoho nenapadlo, že příčinou je celiakie; informovanost je problém; možnost nechat se 

pravidelně testovat u praktického lékaře; vyškolit dostatečně nemocniční personál, 

zdokonalit diagnostiku – většina lékařů má problém s genetikou; nabídka pro bezlepkovou 

dietu; přístup; v případě hospitalizace, problémy se stravováním; neznalost zdravotníků 

v oblasti diagnostiky i stravování, nelze to paušalizovat; malá informovanost a neochota 

staršího člověka nechat se testovat kvůli limitům; stravování při každé hospitalizaci 

problém; většinou je celiakie nenapadne; podceňování; dělání genetických testů u dětí 

celiaků či provádění podrobnějších vyšetření; větší informovanost lékařů, více informací 
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pro začínající celiaky, kam se mohou obrátit pro pomoc a rady; při hospitalizaci jsem 

dostala ke snídani meltu s mlékem, i v nemocnici si musí člověk hlídat co jí, což je vrchol; 

podávání chybné diety či absolutní absence toho jídla; osvěta u zdravotního personálu na 

lůžkových odděleních, není možné, aby sestra přinesla ke snídani rohlík a námitka, že mám 

celiakii, ji imponovala k donesení chleba.“ 

Otázka č. 34c: Zcela nedostatečná péče o celiaky ze strany zdravotních zařízení, je zde 

prostor pro zlepšení 

Zde jsou opět zaznamenané konkrétní odpovědi respondentů: 

„Špatná diagnostika, minimum informací, špatná strava při pobytu v nemocnici a podobně; 

měly by přispívat všechny zdravotní pojišťovny i pro dospělé; lékaři mají slabé vědomosti; 

nízká informovanost zdravotníků o celiakii; jídlo v nemocnici; nehlídají si stopy lepku ve 

stravě a nerozumí onemocnění; vzdělání zdravotníků; malá osvěta doktorů, často rozdají 

pouze letáky a odkáže na internetové stránky, chybí výživoví poradci v tomto směru; jídlo 

v nemocnici je nedostatečné a personál neinformován; není možné si zakoupit bezlepkové 

pečivo ve zdravotnickém zařízení; nejsou odborníci; žádné příspěvky - vícekrát; často jsou 

lékaři strozí, odkazují na internet, nedoporučují léky, které přináší úlevu, nedostatečné 

informování a nemoc zlehčují; finančně náročné, chybí příspěvky; hrozná jídla 

v nemocnicích; naprosto chybí informace o celiakii; stravování při hospitalizaci; žádný 

doktor mi nechce udělat kontrolní testy krve; i doktoři, kteří nejsou specialisti jsou málo 

informovaní; jídlo si musíte v nemocnici hlídat; nemocnice Odry neinformuje vůbec; test 

na celiakii by se měl provádět u více lidí; žádné příspěvky či hrazení potravin na recept; 

jídlo v nemocnici (Brno, Obilný trh – porodnice) bylo katastrofální; při podezření na 

celiakii se čeká dlouho na vyšetření, málo specialistů; neinformovanost; katastrofální 

nabídka jídla v nemocnici: místo pečiva suchar, jídlo nechutné, často zbytečně moc dietní; 

v nemocnicích je stravování katastrofálním příkladem, neznalost zdravotnického personálu 

co nemoc a dieta obnáší, především i nezájem; důležité poskytnout dostatek informací – 

velké rozdíly mezi lékaři, dlouhé čekací lhůty; žádnou péči nepociťuji; úplně vše, od 

informovanosti po finanční podporu; někteří lékaři nemají ponětí co je celiakie a jak ji 

vyšetřit; testování ostatních členů rodiny; chybí zájem o dietu, osvěta, jídlo v nemocnici je 

nedostatečné, chybí péče v rámci přidružených onemocnění.“ 

Otázka č. 35: Setkáváte se se vstřícností zaměstnavatele k Vaší bezlepkové dietě (například 

podpora při stravování jako označení jídel v podnikové jídelně, jiné benefity a podobně)? 

Spousta odpovědí se jednoznačně shodla na netoleranci onemocnění a omezení s ním 

spojená, konkrétně 158 respondentů (71,5 %), naopak dalších 51 respondentů (23,1 %) se 

setkává se vstřícností ve formě bezlepkových jídel, stravenek či zajištění bezlepkových 

jídel na pracovních cestách a večírcích, v neposlední řadě 12 respondentů (5,4 %) nemůže 
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na tuto otázku odpovědět, protože nepracují. Zbylých 74 respondentů otázku 

nezodpovědělo.  

Otázka č. 36: Je podle Vašich zkušeností péče o celiaky ze strany školních zařízení: 

Tuto otázku nemohlo posoudit 107 respondentů (36,8 %), jako zcela nedostatečnou péči ve 

školních zařízeních vyhodnotilo 105 respondentů (36,1 %), 74 respondentů (25,4 %) 

považuje péči ve školních zařízeních za částečně uspokojivou a pouhých 5 respondentů 

(1,7 %) zhodnotilo péči za plně dostačující (graf č. 22). 

 

Otázka č. 36b: Částečná péče o celiaky ze strany školních zařízeních, je zde prostor pro 

zlepšení 

Spousta odpovědí byla shodná a uvedeno je vše, co v nich zaznělo. Zde jsou uvedeny 

konkrétní odpovědi respondentů: 

„ Malý výběr při kombinaci s dalšími potravinami, není z čeho vybírat; úplná 

neinformovanost; ne všechny zařízení bezlepkové stravování poskytují – častá odpověď; 

malá znalost jídel; není zabezpečeno, že nedochází ke kontaminaci; nejsou dostatečně 

poučeni a berou to na lehkou váhu; ne vždy je jasné označení jídla; neposkytnutý oddělený 

výdej; není pokryto dietními sestrami – vícekrát; není kompletní informovanost a dochází 

ke kontaminaci; úprava stravy lze zlepšit; umožňují pouze ohřev vlastního jídla; snížit 

nebezpečí kontaminace odděleným nádobím; více školení ohledně celiakie, prodej 

bezlepkových svačin; možnost více jídel na výběr - vícekrát; malý výběr jídla a častokrát 

se opakující; špatně připravený pokrm, nechutná mi; vařit z přírodně bezlepkových 

surovin; vhodnější zcela oddělený provoz pro celiaky; lepší kvalita a větší výběr; vždy je 
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co zlepšovat; malá informovanost zaměstnanců; nutriční terapeut je pro školu finančně 

náročný, stačilo by proškolit jednoho zaměstnance kuchyně.“ 

Otázka č. 36c: Zcela nedostatečná péče o celiaky ze strany školních zařízení, jde zde 

prostor pro zlepšení 

Opět se často odpovědi shodovaly, proto jsou uvedeny všechny, které se vyskytly: 

„Nepřipravují bezlepková jídla – častá odpověď; nabídka a řešení možné kontaminace 

jídel; nedostatek nutričních terapeutů ve školách a tedy možnost vaření dietně, zároveň 

označování alergenů je velmi diskutabilní; zavést zdravé jídlo a nevařit ze směsí a chemie; 

nemožnost odděleného vaření; jídelny na to nejsou uzpůsobené; škola se brání dietnímu 

vaření; nevaření bezlepkových jídel argumentují absencí malých hrnců; v mnohých 

školách nevaří bezlepkově, ale ani neumožňují ohřátí vlastního jídla; nedostatečná 

informovanost osob, které se podílejí na přípravě stravy; nedostatečná kapacita pro vaření 

bezlepkových jídel; počet bezlepkových jídel je nedostačující; neochota dietu připravovat; 

není nutné, aby škola vařila bezlepkově – nechodím tam; nedostatečný výběr jídel; 

absolutní neinformovanost lidí nejen ve škole, ale i okolí; neznalost dodržování pravidel 

hygieny a kontaminace s ní spojená.“    

Otázka č. 37: Vaše zdravotní pojišťovna? 

U Všeobecné zdravotní pojišťovny je přihlášených 148 respondentů (53,4 %), dalších 43 

respondentů (15,5 %) je u Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra České republiky, u 

České průmyslové zdravotní pojišťovny je 29 respondentů (10,5 %), 20 respondentů (7,2 

%) je u Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, u 

Revírní bratrské pokladny je 13 respondentů (4,7 %), 12 respondentů (4,3 %) je u 

Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky, dalších 9 respondentů (3,2 %) je u 

Zaměstnanecké pojišťovny Škoda a poslední 3 respondenti (1,1 %) jsou u pojišťoven 

v zahraničí. 

Otázka č. 38: Přispívá Vám Vaše zdravotní pojišťovna na bezlepkovou dietu? 

V grafu č. 23 můžeme zjistit, že 157 respondentů (53,6 %) nedostává žádné příspěvky od 

pojišťovny, naopak příspěvky na náklady spojené s jejich onemocněním získává 116 

respondentů (39,6 %) a zbylých 20 respondentů (6,8 %) nedokáže na tuto otázku 

odpovědět. 
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Otázka č. 39: Pokud ano, jak často? 

Pololetní vyplácení příspěvků dostává72 respondentů (60 %), roční vyplácení příspěvků 

uvedlo 41 respondentů (34,2 %) a 7 respondentů (5,8 %) má měsíční vyplácení příspěvků 

na náklady spojené s onemocněním (graf č. 24). 

 

Otázka č. 40: Pokud ano, v jaké míře?  

U 50 respondentů (43,5 %) se objevila odpověď příspěvku 3000 Kč, dalších 16 

respondentů (13,9 %) pobírá 6000 Kč jako příspěvek na bezlepkové potraviny a suroviny, 

příspěvek 500 Kč dostává 12 respondentů (10,4 %), 7 respondentů (6,1 %) získává 

příspěvek 4000 Kč a také 7 respondentů (6,1 %) pobírá příspěvek 1000 Kč, 2 respondenti 
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(1,7 %) uvedli příspěvek až 10000 v případě, že získají bonusy od přátel či rodiny, stejně 

tak 2 respondenti (1,7 %) uvedli příspěvek 300 Kč na různé doplňky výživy jako podporu 

léčby, po jednom respondentovi zde bylo 5 odpovědí (4,3 %) pobírání příspěvků ve výši 

5000 Kč, 100 Kč, 1500 Kč, příspěvky nevyužívají či vůbec neví o těchto benefitech a 

v neposlední řadě 14 respondentů (12,2 %) neuvedlo výši částky, která je jim přispívána se 

slovy „směšná částka“, „minimální“ či že příspěvky pobírají pouze studenti do 26 let. 

Otázka č. 41: K získání informací o příspěvku a jeho výši na bezlepkovou dietu od 

zdravotní pojišťovny využíváte: 

U 110 respondentů (66,3 %) byl zaznamenán jako nejčastější zdroj informací internet, 

přičemž další 2 respondenti (1,2 %) uvedli konkrétně sociální síť Facebook a 1 respondent 

(0,6 %) uvedl konkrétní stránky pojišťovny, dalších 61 respondentů (36,7 %) uvedlo 

získání informací díky osobní návštěvě pojišťovny, 16 respondentů (9,6 %) bohužel o 

možnosti příspěvku vůbec neví, informace ze strany lékaře či jiného zdravotního 

pracovníka získalo 13 respondentů (7,8 %), 6 respondentů (3,6 %) uvedlo získání 

informací díky telefonu, pomocí emailu tyto informace nabyli 4 respondenti (2,4 %), díky 

Sdružení celiaků tyto informace získalo 5 respondentů (3 %), dále zde byly uvedeny různé 

odpovědi vždy po jedné od 6 respondentů (3,6 %) a to z příručky od Vojenské zdravotní 

pojišťovny, od rodičů, z Úřadu práce a sociálních věcí, od známých, také že informace ví 

sám nebo že tyto příspěvky nevyužívá, a tudíž informace nehledá. 

Otázka č. 42: Pokud ano, jsou informace zdravotní pojišťovny pro Vás dostačující a 

srozumitelné? 

Za srozumitelné a dostačující informace ze strany pojišťovny považuje 141 respondentů 

(91,6 %), zatímco 13 respondentů (8,4 %) považuje tyto informace za nesrozumitelné a 

špatně dohledatelné (graf č. 25). 
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Otázka č. 42b: Pokud ne, proč? 

Nejčastějším důvodem bylo překročení určité věkové hranice do níž pojišťovny přispívají, 

a to u 22 respondentů (50 %), u 1 respondenta (2,3 %) bylo uvedeno zrušení příspěvku, 

přičemž se domnívá, že ke zrušení došlo právě kvůli dovršení věkové hranice, dalších 16 

respondentů (36,4 %) neví proč nemají nárok na příspěvky či vůbec o možnosti příspěvků 

netuší, u 2 respondentů (4,5 %) byla odpověď nečerpání příspěvků či nepožádáno, 1 

respondent (2,3 %) hodnotí příspěvek pouze jako symbolickou výpomoc, 1 respondent (2,3 

%) je dlouhodobě v zahraničí, kde tyto příspěvky nejsou k dispozici a 1 respondent (2,3 %) 

konkrétně uvádí příklad z Revírské bratrské pokladny, u které je možné čerpat příspěvek 

1000 Kč buď na bezlepkové potraviny nebo na očkování, nelze kombinovat. 

Otázka č. 43: Máte potíže se zorientovat na internetu a vyhledat konkrétní nabídku 

programu pro financování u Vaší zdravotní pojišťovny? 

Problém vyhledat si nabídku příspěvků u pojišťoven na internetu nemá 218 respondentů 

(76 %), 44 respondentů (15,3 %) neumí na tuto otázku odpověděď a 25 respondentů (8,7 

%) pociťuje jisté potíže s vyhledáváním těchto informací (graf č. 26). 
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Otázka č. 43b: Pokud ano, proč? 

Jako nepřehledné tyto nabídky zhodnotilo 10 respondentů (58,8 %), další 3 respondenti 

(17,6 %) neví, kde přesně tyto informace hledat, 2 respondenti (11,8 %) neumí pracovat 

s moderní technikou a poslední 2 respondenti (11,8 %) považují tyto uváděné informace za 

složité (graf č. 27). 

 

Otázka č. 44: Vyhledáváte i nabídku příspěvku na celiakii u jiných zdravotních 

pojišťoven? 

Informace u jiných pojišťoven nevyhledává 227 respondentů (80,5 %), naopak 16 

respondentů (5,7%) si další informace zjišťují, 27 respondentů (9,6 %) uvedlo, že 
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informace zjišťují konkrétně u Všeobecné zdravotní pojišťovny, 11 respondentů (3,9 %) 

zjišťuje informace u Vojenské zdravotní pojišťovny, u Zdravotní pojišťovny ministerstva 

vnitra zjišťuje informace 9 respondentů (3,2 %), stejně tak 9 respondentů (3,2 %) zjišťuje 

informace u Zaměstnanecké pojišťovny Škoda a také u Revírní bratrské pokladny si 

ověřuje informace 9 respondentů (3,2 %), 8 respondentů (2,8 %) sleduje informace u 

České průmyslové zdravotní pojišťovny, 7 respondentů (2,5 %) u Oborové zdravotní 

pojišťovny, u všech pojišťoven se informuje 7 respondentů (2,5 %) a 2 respondenti (0,7 %) 

nejspíš špatně pochopili otázku a odpověděli, že nelze čerpat příspěvky od více pojišťoven 

naráz. 

Otázka č. 45: Znáte kritéria (podmínky) pro přidělení prostředků – příspěvku Vaší 

pojišťovny? 

S těmito kritérii je seznámeno 232 respondentů (80 %), zatímco 58 respondentů (20 %) 

tyto kritéria nezná (graf č. 28). 

 

Otázka č. 46: Kritéria (podmínky) pro přidělení prostředků – příspěvku jsou pro Vás 

přijatelná? 

Tato kritéria jsou pro 117 respondentů (40,8 %) nepřijatelná, 100 respondentů (34,8 %) 

považuje tyto podmínky za přijatelné a 70 respondentů (24,4 %) nedokáže na tuto otázku 

odpovědět (graf č. 29). 



   

 

71 

 

 

Otázka č. 46b: Pokud ne, proč? 

Kritéria vymezující věkovou hranici, ve které je možné příspěvek získat, byly důvodem u 

68 respondentů (61,8 %) k nespokojenosti s podmínkami, pro 17 respondentů (15,5 %) 

jsou tyto podmínky složité, ba dokonce drastické, respondenti jsou nuceni absolvovat 

různá vyšetření, sbírat a zakládat paragony s bezlepkovými potravinami či tolerovat 

bodový systém určující míru příspěvku, dalších 15 respondentů (13,6 %) označilo tato 

kritéria za nepřijatelná, protože žádné příspěvky nedostávají, 8 respondentů (7,3 %) 

označilo příspěvky za velmi nízké, pouze symbolické a 2 respondenti (1,8 %) trpí i dalším 

onemocněním vyžadující další omezení v jídle, což již pojišťovny nezohledňují. 

Otázka č. 47: Považujete splnění podmínek pro poskytnutí finančního příspěvku za 

náročné? 

Splnění těchto podmínek je pro 131 respondentů (46,3 %) snadné, 89 respondentů (31,4 %) 

nedokáže najít odpověď na tuto otázku a 63 respondentům (22,3 %) přijdou tato kritéria 

příliš složitá, a tudíž jejich splnění je náročné (graf č. 30). 
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Otázka č. 47b: Pokud ano, proč? 

Za složité to považuje 29 respondentů (58 %) kvůli systému sbírání účtenek a vše kolem 

nich, překročení věkové hranice neovlivní 18 respondentů (36 %) a 3 respondenti (6 %) 

nemohou plnit podmínky v případě, že žádný příspěvek nedostávají. 

Otázka č. 48: Preferujete vyplácení finančního příspěvku: 

Pololetně zvolilo 108 respondentů (41,7 %), měsíčně je vyplácení preferováno 96 

respondenty (37,1 %) a 55 respondentů (21,2 %) zvolilo možnost jednou za rok (graf č. 

31). 
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Otázka č. 49: Jaká je Vaše představa o roční výši příspěvků, která by pokryla výši výdajů 

na bezlepkovou dietu? 

Příspěvek ve výši 10 000 Kč za rok zvolilo 151 respondentů (52,5 %), dalších 49 

respondentů (17,4 %) uvedlo jako dostatečné 6 000 Kč, 7 respondentů (2,5 %) označilo 4 

000 Kč jako příspěvek dostačující na bezlepkovou dietu na rok, 12 000 Kč na pokrytí 

výdajů odpovědělo 15 respondentů (5,3 %), 7 respondentů (2,5 %) uvedlo jako dostačující 

20 000 Kč, 10 respondentů (3,5 %) má představu o příspěvku, který by pokryl náklady na 

bezlepkové stravování 36 000 Kč, dalších 10 respondentů (3,5 %) uvedlo jako dostatečné 

24 000 Kč, 48 000 Kč by bylo dostatečné pro 2 respondenty (0,7 %), 2 respondenti (0,7 %) 

uvedl částku 30 000 Kč, 1 respondent (0,4 %) vyžaduje 60 000 Kč, 3 respondenti (1,1 %) 

naopak uvedli jako dostačujících 18 000 Kč, další 3 respondenti (1,1 %) by vystačili s 15 

000 Kč na rok, po jedné odpovědi odpovědělo 8 respondentů (2,8 %) různé částky, a to 

120 000 Kč, 66 000 Kč, 45 000 Kč 9 000 Kč, 8 000 Kč, 5 000 Kč 2 500 Kč a 2 000 Kč, 

přičemž u takto nízkých částek předpokládám, že zde byla špatně pochopena otázka a byla 

uvedena částka za měsíc. 12 respondentů (4,3 %) tuto částku nemohlo vyčíslit z důvodů 

jiných výdajů každý měsíc či nechtějí a jsou rádi za každý příspěvek, další 2 respondenti 

(0,7 %) nechtějí žádné příspěvky a poslední respondent (0,4 %) by chtěl alespoň stravenky 

do Kauflandu. 

Otázka č. 50: Jaká je Vaše představa o měsíční výši příspěvků, která by pokryla výši 

výdajů na bezlepkovou dietu? 

Výši výdajů by pokrylo 1 000 Kč pro 126 respondentů (44,2 %), 78 respondentů (27,4 %) 

uvedlo jako dostatečné 2 000 Kč, 3 000 Kč by pokrylo výdaje 49 respondentů (17,2 %), 11 

respondentů (3,9 %) by bylo rádo alespoň za 500 Kč za měsíc, naopak 5 000 Kč za měsíc 

by pokrylo výdaje u 5 respondentů (1,8 %), 3 respondenti (1,1 %) mají představu o 4 000 

Kč, 1 500 Kč jako dostatečné uvedli 2 respondenti (0,7 %), po jedné odpovědi odpověděli 

4 respondenti (1,4 %) na pokrytí výdajů 10 000 Kč, 300 Kč, 750 Kč či alespoň stravenky 

do obchodního řetězce Kaufland, 1 respondent (0,4 %) by dokonce žádné příspěvky 

nepotřeboval a 6 respondentů (2,1 %) neuvedlo žádnou konkrétní částku, protože skutečné 

náklady jsou mnohem vyšší a jsou alespoň rádi za nějaký příspěvek. 

Otázka č. 51: Uvítali byste vyplácení příspěvků i na veřejné stravování? 

Tento typ příspěvků by uvítalo 201 respondentů (71 %), přičemž 82 respondentů (29 %) 

tento druh příspěvků považuje za zbytečný (graf č. 32). 
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Otázka č. 52: Výdaje na bezlepkovou stravu v poměru k celkovým výdajům za potraviny: 

Pro 183 respondentů (62,7 %) představují tyto výdaje více než polovinu, zatímco pro 109 

respondentů (37,3 %) znamenají tyto výdaje menší část než polovinu (graf č. 33). 

 

Otázka č. 53: Je vysoká cena bezlepkových potravin a jídel obecně například i důvodem, 

proč porušujete dietu? 

Cena neznamená důvod porušení diety pro 241 respondentů (83,1 %), částečným důvodem 

to je pro 24 respondentů (8,3 %), pro 21 respondentů (7,2 %) je cena důvodem porušení 

diety a pro 4 respondenty (1,4 %) je to velmi častým důvodem porušení diety (graf č. 34). 
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Otázka č. 54: Cena „bezlepkových“ jídel v restauraci je pro Vás vzhledem k Vašemu 

příjmu: 

Jako přiměřené ceny hodnotilo 150 respondentů (51,4 %), oproti tomu jako vysoké je 

hodnotilo 142 respondentů (48,6 %), což můžeme vidět v grafu č. 35. 
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Otázka č. 55: Je vysoká cena bezlepkových pokrmů například i důvodem, proč 

nenavštěvujete restaurace? 

Za důvod toto nepovažuje 152 respondentů (52,5 %), jako částečný důvod to vidí 77 

respondentů (26,5 %), pro 55 respondentů (18,9 %) je vysoká cena důvodem 

k nenavštívení restaurace a 7 respondentů (2,4 %) považuje za velký důvod vysoké ceny 

(graf č. 36). 

 

Otázka č. 56: Jsou pro Vás při nákupu „bezlepkového“ jídla v restauracích důležité 

slevy/výhodné akční cenové nabídky? 

Pro 143 respondentů (48,6 %) nejsou akční nabídky rozhodující, ale pokud je restaurace 

nabízí, rádi je využijí, dalších 51 respondentů (17,3 %) uvádí tyto slevy jako nepodstatné, 

také pro 51 respondentů (17,3 %) jsou slevy částečně důležité a pro 49 respondentů (16,7 

%) jsou tyto nabídky velmi důležité (graf č. 37). 
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Otázka č. 57: Projevilo se podle Vašich zkušeností na ceně nakupovaných produktů 

zavedení druhé snížené sazby DPH 10% platné od 1.1.2015? 

O této změně sazby DPH neví 147 respondentů (50 %), 133 respondentů (45,2 %) uvádí 

změnu sazby bez projevu na ceně nakupovaných produktů a 14 respondentů (4,8 %) 

zaregistrovalo tuto změnu na cenách produktů. Nevědomost lze změny sazby DPH připsat 

krátkodobé diagnóze onemocnění, a tudíž se respondenti o tyto produkty zajímají 

krátkodobě (graf č. 38). 
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Otázka č. 58: Víte, které výrobky jsou do druhé snížené sazby DPH 10 % zařazeny? 

Výrobky zařazeny do této sazby nezná 247 respondentů (84 %), zatímco 47 respondentů 

(16 %) tyto výrobky zná a ví, o které produkty se jedná (graf č. 39). 
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Diskuse 
Při vyhodnocení výsledků byl vyvozen závěr, že psychologa či psychoterapeuta muselo 

vyhledat celkem 18 respondentů (6,1 %), přičemž všechny odpovědi byly od respondentů 

ženského pohlaví. Lze tedy potvrdit, že i v našem výzkumu trpěly depresemi či úzkostmi 

především ženy. Na dotaz podpory ze strany rodiny a přátel jsme dostali odpověď úplné 

podpory od 212 respondentů (71,6 %) a částečnou podporu od 76 respondentů (25,7 %). 

Pouze 8 respondentů (2,7 %) nemá žádnou podporu. Můžeme tedy konstatovat, že podpora 

ze strany rodiny a přátel je vysoká. Zde se tedy potvrzuje H3, že bezlepková dieta 

představuje určitý zásah do celé rodiny. 

Ženy mívají častěji úzkost způsobenou potravinovým omezením, a proto by je měly rodiny 

respondentů podporovat a respektovat (Deleanu, Diana et al., 2014, 118-118). 

I přes částečnou podporu ze stran zdravotních pojišťoven je tento typ stravování finančně 

náročný a v mnoha okolních státech je zcela bez jakékoliv podpory (Deleanu, Diana et al., 

2014, 118-118). Crystal Sparks et al. (2019) studovali finanční stránku u studentů 

vysokých škol. I v této věkové kategorii výsledky ukazují finanční nákladnost 

bezlepkových surovin, protože respondenti zde uváděli nákup raději levných potravin 

s lepkem než bezlepkových potravin, aby nepřesáhli svůj měsíční rozpočet. 

Na otázku, jaká je péče ze strany státu, jsme získali 157 odpovědí (53 %) hodnotících ji 

jako zcela nedostatečnou, 10 odpovědí (3,4 %) jako naprosto nedostatečnou, oproti tomu 

97 odpovědí (32,8 %) ji hodnotí jako částečně dostačující, ale až 32 respondentů (10,8 %) 

nemůže na tuto otázku odpovědět. Když jsme zjišťovali částku, kterou pobírají, pokud 

vůbec nějakou dostávají, nejvíce respondentů odpovědělo 3 000 Kč, ale každý za různě 

dlouhé období. Zde nebylo v dotazníku přesněji uvedeno, proto nelze tuto část zodpovědně 

posoudit. Mnozí z dotazovaných také komentovali pobírající částku jako symbolickou či 

úplně zanedbatelnou. Zjišťovali jsme tedy, jaká částka by podle nich byla dostačující za 

rok, aby pokryla roční výdaje stravování při celiakii. U této otázky odpovědělo 151 

respondentů (52,5 %) částkou 10 000 Kč, dále také v menšinovém zastoupení uváděli 

částku 6 000 Kč, 12 000 Kč, 24 000 Kč či 36 000 Kč. Objevily se zde i částky dosahující 

až 120 000 Kč. Na základě výše uvedeného potvrzujeme H1, že bezlepkové stravování je 

finančně náročnější než stravování běžné populace.  

Není běžným zvykem pacientů s celiakií navštěvovat restaurace či jiná pohostinská 

zařízení. Využívání těchto zařízení je pro většinu z nich sporadické, konkrétně méně než 

jednou za týden. Pouze 26 % respondentů je vyhledává každý druhý den. V případě, že 

bychom tyto výsledky chtěli rozdělit na pohlaví, statisticky významná korelace nebyla 

v tomto případě prokázána (Šálková, 2015, str. 513-517). 

Z našich výsledků je patrné, že 77,4 % respondentů nemá možnost stravovat se ve školní či 

zaměstnanecké jídelně. V případě navštěvování provozoven pohostinství je navštěvuje 
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79,7 % dotázaných. Jedinci, co tyto provozovny nenavštěvují, uvedli jako hlavní důvod 

nedůvěry v plně bezlepkové jídlo i přes uvedené alergeny. Příčina této nedůvěry pramení 

z předešlé špatné zkušenosti či neznalosti zaměstnaneckého personálu s tímto typem 

stravování (možné riziko kontaminace či výběr bezlepkových surovin). Z respondentů, 

kteří navštěvují provozovny pohostinství je 80 % těch, kteří jej navštěvují méně často než 

jednou za týden a pouze 5 % dotazovaných navštěvuje tyto provozovny každý druhý den. 

Výsledky tedy nepotvrzují H2, že stravování mimo domov pro lidi dodržující bezlepkovou 

dietu v dnešní době není nijak problematické. 

V USA byly náhodně testované přirozeně bezlepkové mouky, ve kterých byly nalezeny v 7 

z 22 vzorků (32 %) stopy lepku (v míře až 20 ppm lepku). V kanadské studii se hodnotila 

míra kontaminace u 640 vzorků přirozeně bezlepkových mouk a škrobů. V této studii byly 

výsledky ohromující, přičemž 9,5 % výsledků prokázalo stopy lepku v míře 5–7995 ppm 

lepku. V návaznosti na tyto výsledky se doporučuje měřit prolaminy až v hotových 

pokrmech (Bascuñán KA, Vespa MC, Araya M, 2017). 

V naší studii byla zahrnuta otázka, proč respondenti nenavštěvují právě pohostinská 

zařízení. U 71,7 % odpovědí byl jako důvod uveden nedůvěra v čistotu produktů a strach z 

kontaminace po předešlé zkušenosti. V případě takto velkého množství kontaminací mouk 

a škrobů je ovšem riziková nejen návštěva restauračního zařízení, ale i příprava pokrmů v 

domácnosti. 

I přes veškeré úspěchy bezlepkové diety, jakožto jediné bezpečné a úspěšné léčby při 

celiakii, představují indikovaná dietní omezení pro pacienty trpící tímto onemocněním při 

jejím osvojování určité potíže. Ty se projevují v pracovních a sociálních sférách života. 

Dodržování dietních opatření se odvíjí nejen od klinického a nutričního průběhu nemoci, 

ale záleží také na rozvoji komplikací a konsekvencích, které ovlivňují kvalitu života 

(Bascuñán KA, Vespa MC, Araya M, 2017). 

U otázky, zda bylo problematické si osvojit a přijmout nové stravovací návyky, 

odpovědělo 70,9 % respondentů ano nebo částečně. Můžeme tedy konstatovat, že zásah do 

stravovacích návyků je pro pacienty s onemocněním celiakie velkým problémem nejen v 

osobním životě, ale i v prostředí pracovním a sociálním. Dle získaných výsledků 

diplomové práce dodržuje přísně dietu 71,6 % respondentů, 25 % dotázaných dietní 

opatření výjimečně poruší a pouze 2,7 % jedinců s dg. celiakie porušuje nastavený režim 

často. Lze tedy závěrem konstatovat, že většina pacientů dodržuje bezlepkovou dietu ze 

strachu z komplikací či zhoršení nemoci, která by snížila následnou kvalitu života pacientů 

s celiakií.  
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Závěr 
Jakýkoliv zásah do stravovacích návyků lidí nebo doporučení vynechání jakékoliv složky 

z potravy je psychicky náročné nejen pro člověka samotného, ale i pro jeho nejbližší okolí. 

Je důležité stávající omezení přijmout, informovat své okolí o nastalé situaci pro ulehčení 

svých starostí, a především si vyhledat všechny potřebné informace, které se týkají 

omezení, finančních příspěvků nebo sdružení lidí se stejným problémem nebo 

onemocněním. 

Lidé trpící celiakií mají omezený výběr potravin. V dnešní době jsou ceny bezlepkových 

mouk či jiných bezlepkových potravin vyšší než u potravin s přítomností lepku. Vzhledem 

k tomu, že léčba tohoto onemocnění je založena na správném dodržování dietních opatření 

a příspěvky na potraviny jsou nepovinné, není často tato léčba dodržována. Dle výsledků 

bychom mohli konstatovat, že onemocnění častěji postihuje ženy, ovšem tento výsledek 

může být částečně zkreslen faktem, že více žen pouze vyplnilo uvedený dotazník. 

Z relativně malého souboru respondentů nelze vyvozovat závěry, které pohlaví je celiakií 

postiženo více.  

Výsledky diplomové práce potvrdily hypotézu H1, že bezlepkové stravování je finančně 

náročnější než stravování běžné populace a stejně tak nám potvrdily hypotézu H3, že 

bezlepkové stravování zasahuje do širšího okruhu rodiny. Výsledky ovšem nepotvrzují 

hypotézu H2, že stravování mimo domov pro lidi dodržující bezlepkovou dietu v dnešní 

době není nijak problematické. 

Za přínos diplomové práce bychom mohli považovat dosažené výsledky, týkající se 

finanční náročnosti bezlepkového stravování, stále trvající strach ze stravování mimo 

domov či nemožnost stravování ve školní nebo zaměstnanecké jídelně. Právě těchto 

výsledků bychom mohli využít v praxi, například proškolením personálu v zařízení 

pohostinství ohledně bezlepkové diety, možnost bezlepkového stravování ve školách či 

zaměstnání a v neposlední řadě povinných finančních příspěvků ze strany zdravotních 

pojišťoven.  

Sdílet veškerá úskalí bezlepkového stravování od 296 respondentů spatřuji jako velmi 

přínosné pro mou osobu jako nutriční terapeutku a člověka „pouze“ s alergií na lepek. 

K prohloubení znalostí z oblasti bezlepkového stravování došlo právě zpracováním 

teoretické části práce.  
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Příloha č. 1 Dotazník  

Život celiaka a jeho rodiny v dnešní době 

1. Pohlaví 

a. Žena 

b. Muž 

2. Věková kategorie 

a. Do 20 let 

b. 20 - 40 let 

c. 40 - 60 let 

d. 60 - 80 let 

e. Nad 80 let 

3. Vzdělání 

a. ZŠ 

b. SŠ 

c. VŠ 

d. Jiná 

4. Ekonomické postavení 

a. Studuji 

b. Pracuji 

c. Důchodce 

d. Jiná 

5. Jak dlouho o svém onemocnění víte? 

a. Méně než 1 rok 

b. 1 – 5 let 

c. Více než 5 let 

6. Kde nejčastěji získáváte nové informace o celiakii a bezlepkových potravinách pro 

celiaky? (označte více možností nebo vypište) 

a. Ambulance či zdravotnická zařízení (lékař, nutriční terapeut, zdravotní sestra) 

b. Z médií (TV, rádio, tištěná média) 

c. Internet  

d. Literatura (odborná i populární) 

e. Od přátel, známých 

f. Přes organizace sdružující celiaky 

g. Přes blogy a diskuze na internetu sdružující celiaky 

h. Jiná 

7. Přijmout nové stravovací návyky bylo pro Vás problematické? 

a. Ano 

b. Částečně ano, ale musel/a jsem si zvyknout 

c. Ne, ale mnoho doporučení jsem si musel/a vyhledat 
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d. Ne 

8. Podporuje Vás a pomáhá Vám rodina v dodržování léčebného režimu? 

a. Ano, zcela (celá rodina) 

b. Ano, částečně (někteří členové) 

c. Ne 

9. Porušujete doporučené dietní návyky? 

a. Ne, nikdy 

b. Výjimečně 

c. Ano, často 

10.  Musel/a jste v souvislosti s onemocněním celiakií vyhledat pomoc 

psychoterapeuta/psychologa? 

a. Ne 

b. Ano, ihned po zjištění nemoci 

c. Ano, později 

d. Co bylo důvodem, uveďte 

11. Jak přijalo okolí mimo rodinu (kolegové, přátelé apod.) Vaši nemoc? 

a. Dobře, neměl/a jsem žádný problém 

b. Celkem dobře, ale celiakie je omezující 

c. Špatně, ale byla snaha pomoci 

d. Špatně, s nedůvěrou ve zvládání běžného života 

12.  V jaké oblasti Vám celiakie změnila život? (označte více možností nebo vypište) 

a. Nakupování a vyhledávání vhodných potravin 

b. Dieta, stravování 

c. Běžný každodenní život 

d. Společenský život 

e. Psychika, sebevědomí 

f. Partnerský život 

g. Zhoršení ekonomické situace 

h. Jiná 

13. Máte možnost se stravovat ve školní/závodní jídelně, která nabízí jídla vhodná pro 

celiaky? (ve škole, práci) 

a. Ano 

b. Ne 

14. Stravujete se ve školní/zaměstnanecké jídelně? 

a. Ano 

b. Ne 

15. Pokud ne, proč? 

16. Stravujete se v provozovnách pohostinství (restauracích apod.)? 

a. Ano (pokud ano, přejděte na otázku č. 18) 

b. Ne (pokud ne, přejděte na otázku č. 17 a následně 24) 

17. Pokud ne, proč? 



   

 

88 

 

18. Jak často vyhledáváte stravování pro bezlepkovou dietu v provozovnách pohostinství? 

a. Každý den 

b. Každý druhý den 

c. 1x týdně 

d. Méně než 1x týdně 

19. V jakém typu provozní jednotky pohostinství se nejčastěji stravujete? (označte více 

možností nebo vypište) 

a. Fast food 

b. Restaurace s obsluhou 

c. Restaurace bez obsluhy 

d. Dietní stravování/speciální podniky hromadného stravování zaměřené na dietní 

stravování 

e. Jiná 

20. Vyhledáváte před návštěvou neznámé restaurace/stravovacího zařízení na internetu 

informace například o jídelním lístku, nabídce speciálních pokrmů pro celiaky? 

a. Ano 

b. Ne 

21. Co Vás nejvíce ovlivní v rozhodnutí při výběru provozovny stravování: (označte více 

možností nebo vypište) 

a. Čerstvost a kvalita jídel 

b. Cenová úroveň 

c. Šíře nabídky pro bezlepkovou dietu 

d. Příjemná a ochotná obsluha 

e. Provozní doba 

f. Jiná  

22. Co je pro Vás rozhodující při objednávce konkrétního jídla “bezlepkové diety” v 

restauraci? (označte více možností nebo vypište) 

a. Význam pro Váš organismus při onemocnění celiakií (zdravotní hledisko) 

b. Dobrá zkušenost a zvyk 

c. Cena 

d. Doporučení jiné osoby 

e. Vzhled jídla a informace obsluhy 

f. Jiná 

23. Kvalitu objednaného “bezlepkového” jídla v restauraci posuzujete podle: (označte více 

možností nebo vypište) 

a. Složení 

b. Dobré zkušenosti 

c. Ceny 

d. Reklamy, letáky apod. 

e. Doporučení jiné osoby 

f. Jiná  
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24. Je nabízený sortiment “bezlepkových” jídel při stravování ve školní/zaměstnanecké 

jídelně podle Vašich skutečností dostatečný? 

a. Ano 

b. Ne 

c. Nevím  

25. Je nabízený sortiment “bezlepkových” jídel při stravování v restauraci podle Vašich 

skutečností dostatečný? 

a. Ano 

b. Ne 

c. Nevím  

26. Přivítali byste novou provozovnu pro stravování (restauraci) s nabídkou sortimentu 

“bezlepkových” jídel ve Vašem blízkém okolí? 

a. Ano 

b. Ne  

27. Jaký typ provozovny pro stravování (restaurace) by dle Vás byl pro tento sortiment 

jídel vhodný? 

a. Obslužná, specializovaná (úzce specializovaná) 

b. Samoobslužná, specializovaná (úzce specializovaná) 

c. Jiná  

28. Nařízení EU o informování spotřebitelů, které zavedlo povinnost označovat alergeny i 

ve stravovacích zařízeních: 

a. Je pro Vás přínosné 

b. Nepředstavuje pro Vás žádný přínos 

c. O tomto nařízení nevím 

d. Neumím posoudit 

e. Jiná  

29. Jaké pacientské organizace pro celiaky znáte? (označte více možností nebo vypište) 

a. Sdružení celiaků ČR 

b. Asociace evropských sdružení celiaků 

c. Společnost pro bezlepkovou dietu 

d. Celia 

e. Diacel 

f. Klub celiakie Brno 

g. Jihočeští celiaci 

h. Neznám žádné 

i. Jiná  

30. Navštěvujete pravidelně webové stránky nějaké pacientské organizace pro celiaky? 

a. Ano 

b. Ne  

31. Pokud ano, jaké? 

32. Jste členem nějaké pacientské organizace pro celiaky? 



   

 

90 

 

a. Ano 

b. Ne 

33. Pokud ano, jaké? 

34. Pokud ne, z jakého důvodu? 

35. Je podle Vašich zkušeností péče o celiaky ze strany státu: 

a. Plně dostačující 

b. Částečná, je zde prostor pro zlepšení 

c. Zcela nedostatečná 

d. Nevím, neumím posoudit 

36. Částečná péče o celiaky ze strany státu, je zde prostor pro zlepšení (uveďte) 

37. Zcela nedostatečná o celiaky ze strany státu, je zde prostor pro zlepšení (uveďte) 

38. Vnímáte nějaký zájem ze strany státu, který je cílen na celiaky (například osvěta k 

podpoře celiaků v každodenním životě, mediální kampaň apod.)? 

39. Je podle Vašich zkušeností péče o celiaky ze strany zdravotních zařízení: 

a. Plně dostačující 

b. Částečná, je zde prostor pro zlepšení 

c. Zcela nedostatečná 

d. Nevím, neumím posoudit 

40. Částečná péče o celiaky ze strany zdravotních zařízení, je zde prostor pro zlepšení 

(uveďte) 

41. Zcela nedostatečná péče o celiaky ze strany zdravotních zařízení, je zde prostor pro 

zlepšení (uveďte) 

42. Setkáváte se se vstřícností zaměstnavatele k Vaší bezlepkové dietě? (například podpora 

při stravování jako označení jídel v podnikové jídelně, jiné benefity apod.)? 

43. Je podle Vašich zkušeností péče o celiaky ze strany školních zařízení: 

a. Plně dostačující 

b. Částečná, je zde prostor pro zlepšení 

c. Zcela nedostatečná 

d. Nevím, neumím posoudit 

44. Částečná péče o celiaky ze strany školních zařízení, je zde prostor pro zlepšení 

(uveďte) 

45. Zcela nedostatečná péče o celiaky ze strany školních zařízení, je zde prostor pro 

zlepšení (uveďte) 

46. Vaše zdravotní pojišťovna? 

47. Přispívá Vám Vaše zdravotní pojišťovna na bezlepkovou dietu? 

a. Ano (pokud ano, přejděte na otázku č. 48) 

b. Ne (pokud ne, přejděte na otázku č. 53) 

c. Nevím  

48. Pokud ano, jak často? 

a. Měsíčně 

b. Pololetně 
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c. Ročně  

49. Pokud ano, v jaké míře? 

50. K získání informací o příspěvku a jeho výši na bezlepkovou dietu od zdravotní 

pojišťovny využíváte: (označte více možností nebo vypište) 

a. Internetové stránky 

b. Telefon 

c. Osobní návštěvu 

d. Dotaz emailem 

e. Dotaz na vybrané sdružení celiaků 

f. Informace od lékaře či jiného zdravotníka 

g. O této možnosti nevím 

h. Jiná  

51. Pokud ano, jsou informace zdravotní pojišťovny pro Vás dostačující a srozumitelné? 

a. Ano 

b. Ne  

52. Pokud ne, proč? 

53. Máte potíže se zorientovat na internetu a vyhledat konkrétní nabídku programu pro 

financování u Vaší zdravotní pojišťovny? 

a. Ano 

b. Ne 

c. Nevím  

54. Pokud ano, proč? 

55. Vyhledáváte i nabídku příspěvku na celiakii u jiných zdravotních pojišťoven? 

a. Ne 

b. Ano, u kterých: 

i. Vzp 

ii. Oborová zdravotní pojišťovna 

iii. Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 

iv. Vojenská zdravotní pojišťovna ČR 

v. Zaměstnanecká pojišťovna ŠKODA 

vi. Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 

vii. Revírní bratrská pojišťovna 

viii. Jiná  

56. Znáte kritéria (podmínky) pro přidělení prostředků/příspěvků Vaší pojišťovny? 

a. Ano 

b. Ne  

57. Kritéria (podmínky) pro přidělení prostředků/příspěvků jsou pro Vás přijatelná? 

a. Ano 

b. Ne 

c. Nevím  

58. Pokud ne, proč? 
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59. Považujete splnění podmínek pro poskytnutí finančního příspěvku za náročné? 

a. Ano 

b. Ne 

c. Nevím  

60. Pokud ano, proč? 

61. Preferujete vyplácení finančního příspěvku: 

a. 1x ročně 

b. Pololetně 

c. Měsíčně  

62. Jaká je Vaše představa o roční výši příspěvků, která by pokryla výši výdajů za 

bezlepkovou dietu? 

a. 4000 Kč 

b. 6000 Kč 

c. 10000 Kč 

d. Jiná  

63. Jaká je Vaše představa o měsíční výši příspěvku, která by pokryla výši výdajů za 

bezlepkovou dietu? 

a. 1000 Kč 

b. 2000 Kč 

c. 3000 Kč 

d. Jiná  

64. Uvítali byste vyplácení příspěvků i na veřejné stravování? 

a. Ano 

b. Ne  

65. Výdaje na bezlepkovou stravu v poměru k celkovým výdajům za potraviny: 

a. Představují více než polovinu 

b. Představují méně než polovinu 

66. Je vysoká cena bezlepkových potravin a jídel obecně například i důvodem, proč 

porušujete dietu? 

a. Ne  

b. Ano 

c. Velmi 

d. Částečně 

67. Cena “bezlepkových” jídel v restauraci je pro Vás vzhledem k Vašemu příjmu: 

a. Vysoká 

b. Přiměřená  

68. Je vysoká cena bezlepkových pokrmů například i důvodem, proč nenavštěvujete 

restaurace? 

a. Ne 

b. Ano 

c. Velmi 
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d. Částečně  

69. Jsou pro Vás při nákupu “bezlepkového” jídla v restauracích důležité slevy/výhodné 

akční cenové nabídky? 

a. Ano, velmi 

b. Ano, částečně 

c. Nejsou rozhodující, ale pokud je restaurace nabízí, rád/a je využiji 

d. Ne  

70. Projevilo se podle Vašich zkušeností na ceně nakupovaných produktů zavedení druhé 

snížené sazby DPH 10 % platné od 1.1.2015? 

a. Ano 

b. Ne 

c. O této změně sazby DPH nevím 

71. Víte, které výrobky jsou do druhé snížené sazby DPH 10 % zařazeny? 

a. Ano 

b. Ne  
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