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ABSTRAKT 

Diplomová práce nazvaná „Vliv akné na každodenní život žáků vybrané střední školy“ je 

rozdělena na dvě hlavní části. První teoretická část je zaměřena na charakteristiku 

onemocnění a na vliv této nemoci na kvalitu života pacientů. Je zde stručně charakterizována 

stavba a funkce kůže, uvádím zde patogenezi akné a spouštěcí faktory, popisuji klinický 

obraz a klasifikaci této nemoci. Dále zde uvádím informace o diagnostice a možnostech 

léčby akné a přehled dalších vybraných obličejových dermatóz. V této části je také zahrnutý 

vliv akné na kvalitu života pacientů a přehled nejčastějších mýtů o akné. Druhá část práce je 

praktického charakteru. Prostřednictvím dotazníkového šetření zjišťuji, zda žáky vybrané 

střední školy trpící akné toto onemocnění ovlivnilo v každodenním životě. Z výsledků mého 

dotazníkového šetření vyplývá, že 12 žáků (37,5 %) ze 32 dotazovaných trpících akné (100 

%) dosáhlo mnou stanovenou hranici, jež určovala, zda je jejich život touto nemocí ovlivněn 

či ne. Prvním dílčím cílem práce bylo prověřit znalosti žáků o tomto onemocnění. Zjistila 

jsem, že úspěšnost (hodnocená počtem správných odpovědí) žáků ve znalostní části 

dotazníku je 63,6 %. Druhým dílčím cílem práce bylo zjistit, zda má akné vliv na psychický 

stav žáků, kteří tímto onemocněním trpí. Mnou stanovenou hranici určující vliv akné na 

psychiku jedinců dosáhlo 28 žáků (87,5 %) ze 32 dotazovaných trpících akné (100 %). 

Posledním dílčím cílem jsem zjišťovala, zda se žáci trpící akné toto onemocnění pokusili 

léčit a jakým způsobem. Většina žáků, jež trpí akné, se toto onemocnění pokusila léčit volně 

prodejnými přípravky a více než polovina z nich také navštívila kvůli léčbě akné odborníka. 

Součástí praktické části diplomové práce je příprava na vyučovací hodinu, jež je věnována 

právě problematice akné a dále také brožura zahrnující základní informace a vybrané mýty 

o akné.  

KLÍČOVÁ SLOVA 

acne vulgaris, kůže, multifaktoriální onemocnění, léčba, znalost, každodenní život, 

sebevědomí, psychika 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

This diploma thesis entitled “The impact of acne on everyday life of students in a selected 

high school” is divided into two main parts. The first theoretical part is focused on the 

characteristics of the disease and on the impact of this disease on the quality of life of 

patients. There is a brief characterization of skin structure, it provides information about 

pathogenesis of acne and triggering factors, its clinical manifestations and clinical picture. 

In this part we can also find the diagnosis and treatment options for acne and an overview of 

other selected facial dermatoses. This part includes the effect of acne on patients' quality of 

life and an overview of the most common myths about acne. The second part is practically 

oriented. I used an online questionnaire to find out the impact of acne on everyday life of 

students in a selected high school. The results of my questionnaire survey show that 12 

students (37,5 %) out of 32 respondents suffering from acne (100 %) reached the limit set 

by me, which determined whether their lives are affected by this disease or not. The first 

partial goal of the work was to determine the students' knowledge of this disease. I found out 

that the success rate (evaluated by the number of correct answers) of students in the 

knowledge part of the questionnaire is 63,6 %. The second partial goal was to find out 

whether acne has an effect on the mental state of student suffering from this disease. 28 

students (87,5 %) out of 32 students suffering from acne (100 %) reached the limit set by 

me, which determine the effect of acne on the mental state. The last partial goal was to find 

out whether students suffering from acne tried to treat this disease. Most students with acne 

have tried to treat the disease with over-the-counter medications and more than half of them 

have also visited a dermatologist. In the practical part of the diploma thesis there is also 

preparation for the school lesson and booklet about this disease.  
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Úvod 

Acne vulgaris je jedním z nejčastějších chronických onemocnění, jehož výskyt v západních 

průmyslově vyspělých zemích neustále roste. Není to pouze onemocnění adolescentů, ale 

může se projevit kdykoliv během života. Například až 35 % žen ve věku od 30 do 39 let 

v současnosti trpí akné. Akné má několik forem, které se liší svými projevy a závažností. 

Přestože se nejedná o život ohrožující onemocnění, neměl by být podceňován jeho dopad na 

kvalitu života jedinců trpících touto nemocí. Ze své osobní zkušeností vím, jak významný 

vliv má toto onemocnění na psychiku a sebevědomí člověka. 

V teoretické části práce nejprve stručně charakterizuji stavbu a funkci kůže včetně mazových 

žláz, které mají při vzniku akné velký význam. V následujících kapitolách charakterizuji 

samotné onemocnění acne vulgaris. Uvádím zde přehled nejčastějších mýtů o této nemoci, 

zmiňuji se o patogenezi nemoci a také zde můžeme najít přehled nejčastějších spouštěcích 

faktorů. Dále uvádím klasifikaci nemoci a její klinické projevy, diagnostiku a možnosti 

léčby. Věnuji se také vztahu akné a psychiky. V závěru teoretické části práce můžeme najít 

přehled dalších vybraných kožních onemocněních. V praktické části práce se zabývám 

vlivem akné na vybrané aspekty každodenního života žáků vybrané střední školy trpících 

tímto onemocněním. Dále zjišťuji znalosti žáků o tomto onemocnění, vliv akné na psychický 

stav žáků trpících tímto onemocněním a v neposlední řadě také zda a jak žáci trpící akné toto 

onemocnění léčili. Poslední částí diplomové práce je příprava na vyučovací hodinu pro 

učitele základních a středních škol a pomocná informační brožura týkající se této 

problematiky.  
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1 Acne vulgaris 

Akné je zánětlivé onemocnění pilosebaceózní jednotky se sklonem k chronickému průběhu. 

V západních průmyslově vyspělých zemích je jedním z nejčastějších kožních onemocnění. 

Prevalence u adolescentů je odhadována mezi 50–95 %. Akné však v dnešní době není 

chorobou pouze mladistvých. Toto onemocnění může přetrvávat až do dospělého věku nebo 

se dokonce v dospělosti objevit nově. S přibývajícím věkem ale výskyt tohoto onemocnění 

klesá a ve věku 40–49 let se akné vyskytuje pouze u 3–5 % žen. Akné postihuje kůži 

v místech se zvýšenou tvorbou mazu. Jedná se tedy zejména o obličej, hrudník a horní 

polovinu zad. Jednotlivé formy akné se liší závažností projevů, které mohou být zánětlivé i 

nezánětlivé, častá je však kombinace obou. Akné je multifaktoriální onemocnění, na jehož 

vznik má tedy vliv řada faktorů. Důležitou roli při vzniku hraje genetická predispozice 

jedince ovlivňující zvýšenou tvorbu mazu. Mezi spouštěcí faktory patří hormonální změny, 

změny v mikrobiomu kůže, psychický stav, strava a životní styl, užívání některých léků, 

mechanické dráždění, nevhodná kosmetika a mnoho dalších. Léčba akné se stanovuje 

především podle závažnosti projevů. Při výběru postupu léčby by měl být brán v potaz také 

psychický dopad choroby na pacienta. Léčbu můžeme rozdělit na léčbu lokální, systémovou 

a fyzikální. Důležitá je také vhodná podpůrná léčba zahrnující vhodnou dermokosmetiku a 

zdravý životní styl s vhodnou životosprávou. Akné, stejně jako jiné choroby obličeje, je 

závažné nejen z hlediska medicínského, ale i svým dopadem na psychiku pacienta. Pro 

některé pacienty může akné přestavovat psychickou zátěž, která vede ke snížení kvality 

jejich života. Akné může být příčinou poruch v partnerských, rodinných či přátelských 

vztazích, může vést k výraznému snížení sebevědomí a k sociální izolaci. Pacienti velmi 

často trpí úzkostmi, depresemi, poruchami koncentrace, nespavostí, nechutenstvím, či 

naopak zvýšenou chutí k jídlu. Psychické potíže mohou následně zhoršovat průběh akné, 

protože kůže je ovlivňována, mimo jiné, také psychickým stavem člověka. Akné sice nepatří 

k život ohrožujícím chorobám, ale je onemocněním velmi nepříjemným a může ovlivňovat 

život jedince i poté, co příznaky onemocnění vymizí (Nevoralová, 2018). 

1.1 Kůže 

Kůže pokrývá povrch těla a plní řadu rozmanitých funkcí. Jedna z velmi důležitých funkcí 

lidské kůže je funkce obranná. Kůže tvoří ochrannou bariéru mezi vnějším a vnitřním 

prostředím a chrání tak tělo například před slunečním zářením či před proniknutím původců 

infekčních chorob. Resorpční funkce kůže umožňuje vstřebávání některých látek z vnějšího 
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prostředí, čehož se využívá například v lékařství, kdy některá léčiva lze podávat 

prostřednictvím mastí. Kůže v malé míře umožňuje výměnu dýchacích plynů, zastává tedy 

i funkci dýchací. Funkce vylučovací je zprostředkována vylučováním potu a kožního 

mazu, kterými se tak dostávají z těla ven některé zplodiny metabolismu. Regulační funkce 

kůže má zásadní význam pro regulaci tělesné teploty a pro zachování dostatečného množství 

vody v těle. Kůže se tedy podílí na udržení homeostázy. Smyslová funkce kůže je umožněna 

četnými smyslovými receptory, jež jsou v kůži uloženy. V některých kožních buňkách 

probíhají významné metabolické procesy. Příkladem je přeměna cholesterolu či tvorba 

vitaminu D. Spodní vrstva kůže obsahuje zásobní tuk. Ten slouží jako izolace, energetická 

rezerva organismu a jsou zde uskladněny vitamíny rozpustné v tucích. Kůže má tedy i funkci 

metabolickou a zásobní. Je bohatě prostoupena krevními vlásečnicemi a slouží jako 

významný rezervoár krve (Kočárek, 2010).  

Lidská kůže je tvořena třemi základními vrstvami. Skládá se z pokožky, škáry a podkožního 

vaziva. Pokožka (epidermis) je povrchová vrstva kůže tvořená mnohovrstevným 

dlaždicovým epitelem. Obsahuje buňky keratinocyty, které jsou tvořeny bílkovinou 

keratinem. Souvislá vrstva zrohovatělých keratinocytů tvoří především mechanickou 

ochrannou bariéru. Keratinocyty vznikají ve spodní vrstvě pokožky, kde se buňky intenzivně 

dělí a vytvářejí tak nové vrstvy epitelových buněk. Ty se postupně přesouvají k povrchu 

pokožky, mění svou původní strukturu a nahrazují původní povrchové buňky, které 

odumírají a odlupují se. Každé tři až čtyři týdny se tak obmění celá vrstva pokožky. Pokožka 

obsahuje také buňky melanocyty vyskytující se v její spodní vrstvě. Tyto buňky jsou 

zodpovědné za tvorbu pigmentu melaninu. Melanin absorbuje škodlivé ultrafialové záření a 

chrání tak pokožku. Počet melanocytů se proto zvyšuje při pobytu na slunci a tím se mění i 

barva kůže (opálení). Molekuly pigmentu se po čase odbourávají a kůže získá původní barvu. 

Třetím typem buněk vyskytujících se v pokožce jsou Langerhansovy buňky, které mají 

imunitní funkci a uplatňují se zejména při poranění kůže. Hranice mezi pokožkou a škárou 

není rovná. Z pokožky vybíhají do škáry papily, mezi které zapadají obdobné výběžky škáry. 

Tyto výběžky jsou příčinou brázd a lišt na povrchu kůže (papilární linie), které můžeme 

pozorovat především na bříškách prstů, na dlaních a na chodidlech. Papilární linie jsou pro 

každého jedince charakteristické, neopakovatelné a s věkem neměnné (Kočárek, 2010; 

Machová, 2016). 
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Škára (dermis) je tvořena vazivem, kterým prostupují krevní, lymfatická a nervová vlákna.  

Pružnost škáry je dána přítomností proteinů kolagenu a elastinu. Kolagen je také materiálem, 

z něhož je tvořena tkáň jizev vznikající při hojení poraněné kůže. S přibývajícím věkem se 

zpomaluje produkce kolagenu a elastinu a také dochází k ubývání podkožního tuku. To vede 

ke ztenčení kůže, ke ztrátě její pevnosti a ke vzniku vrásek. Spodní vrstva škáry obsahuje 

potní žlázy. Z každé této žlázy vede trubicovitý vývod ústící na povrchu kůže pórem. Potní 

žlázy můžeme rozdělit na apokrinní a ekrinní. První typ žláz se vyskytuje například 

v podpaží a obsahuje pachovou složku. Proto se také tyto žlázy označují jako žlázy pachové. 

Ekrinní žlázy jsou výrazně početnější a vylučují řidší pot, jehož hlavní funkcí je ochlazování 

těla. Z potních žláz se také vyvinula mléčná (prsní) žláza, která je největší kožní žlázou 

v těle. Ve škáře se dále nachází mazové žlázy, jejichž podrobnější charakteristika bude 

uvedena níže. Ve škáře se nachází také mnoho receptorů. Najdeme zde například 

Meissnerova tělíska vnímající dotyk, Krauseova tělíska vnímající chlad a Ruffiniho tělíska 

fungující jako termoreceptory. Ze škáry vyrůstají chlupy, vlasy a nehty (Machová, 2016).  

Škára přechází v podkožní vazivo (hypodermis) tvořené řídkou vazivovou tkání a tukovými 

buňkami. Ty slouží jako zásobárna energie a také jako tepelně izolační vrstva. Nejvíce tuku 

se ukládá v podkožním vazivu na břiše. Ve škáře se dále nachází Vaterova – Paciniho tělíska 

pro vnímání tlaku a tahu (Novotný, 2010).  

Útvary vzniklé z kůže označujeme jako kožní deriváty. U člověka se jedná o nehty a chlupy.  

Jejich základ je tvořen keratinem. Z větší části jsou tvořeny mrtvou tkání, proto jejich 

poranění nebolí a nekrvácí. Nehty kryjí koncové články prstů a slouží tak k jejich ochraně. 

Uplatňují se také při hmatovém vnímání. Viditelnou částí nehtu je tělo nehtu tvořené 

nehtovou ploténkou. Nejspodnější vrstva nehtu se nazývá nehtové lůžko. Je tvořeno kožními 

buňkami, jež se intenzivně dělí, putují k povrchu a přitom se plní keratinem. Poté odumřou 

a stávají se součástí nehtu. Při vážném poškození lůžka dochází ke ztrátě celého nehtu. 

Chlupy se vyskytují téměř na celém povrchu těla s výjimkou dlaní a chodidel. Na hlavě 

rostou poměrně silné, pigmentované chlupy, které nazýváme vlasy. Podobnou stavbu jako 

vlasy má i obočí, vousy a ochlupení genitálu. Na ostatních částech těla rostou chloupky tenčí 

(Kočárek, 2010). 

Mazové žlázy 

Mazové žlázy se nacházejí ve škáře po celém těle s výjimkou míst, kde se nevyskytují ani 

vlasy a chlupy (dlaně a chodidla). Naopak jejich největší počet se nachází na obličeji 
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(zejména na bradě, čele a vlasaté části hlavy), na horní polovině zad a hrudníku. Jsou 

přidružené na vlasové folikuly, s nimiž vytvářejí tzv. pilosebaceózní jednotku. Velikost a 

hustota mazových žláz se liší podle lokace na těle. Jejich produktem je sebum neboli kožní 

maz, který je tvořen směsí lipidů (např. triglyceridy, vosky, skvalen, volné mastné kyseliny, 

cholesterol). Kožní maz se vlasovou pochvou dostává na povrch kůže, kde se smísí se 

sekretem potních žláz a dalšími látkami, a vytváří tak ochrannou bariéru kůže, Funkcí 

kožního mazu je zvláčnění pokožky, její promaštění a ochrana před vysycháním. Maz také 

zabraňuje vysušení a lámavosti vlasů. V dětství a stáří jsou mazové žlázy aktivní méně, 

zatímco v době pohlavního dospívání se jejich činnost zvyšuje. Nadměrná produkce mazu 

však může vést ke vzniku komedonů a dalších projevů akné (Savona, 2008).    

                             

                     Obrázek č. 1: Anatomie pilosebaceózní jednotky (převzato z: Manikavachakan et al, 

2018) 

1.2 Nejčastější mýty o akné 

Akné je velmi rozšířené onemocnění, se kterým se setká v průběhu života většina lidí. Tento 

fakt se jistě podílí na vzniku mnoha nepodložených tvrzení o tomto onemocnění. Jedná se 

například o teorie, jak akné vzniká a co je jeho příčinou a také o rady, jak akné léčit. Nicméně 

některé tyto mýty mohou místo vyléčení akné způsobit naopak jeho zhoršení či prodloužení 

doby léčby, případně způsobit následky ve formě jizev. Níže uvádím přehled 5 vybraných 

nejrozšířenějších mýtů o akné s krátkým odůvodněním jejich nepravdivosti. Podrobnější 

vysvětlení přinesou další kapitoly této práce (Ojainmaa, 2019).  

Mýtus č. 1: Akné je způsobeno špatnou hygienou 

Nesprávná hygiena může zhoršit projevy akné, nicméně na vzniku tohoto onemocnění se 

podílí více dalších faktorů. Časté mytí pleti akné nevyléčí, ale naopak způsobí narušení 

https://www.medaprex.cz/slovnik-pojmu/kuze-a1954
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ochranného kožního filmu a následné podráždění a vysušení pleti. Na obranu proti vysušení 

začne pleť produkovat ještě více mazu, který následně ucpe póry a vzniknou tak další 

projevy akné. Pleť bychom měli čistit 2x denně vhodně zvolenými přípravky (Ojainmaa, 

2019).   

Mýtus č. 2: Lidé trpící akné nesmí jíst čokoládu 

Strava s vysokým podílem mléka a mléčných výrobků a potravin s vysokým glykemickým 

indexem může zhoršovat projevy akné. Nicméně nakolik strava ovlivňuje pleť je 

individuální a proto neznamená, že každý, kdo trpí akné, nesmí konzumovat žádné množství 

těchto potravin. Lidé trpící akné by se měli zaměřit především na to, abych jejich strava byla 

pestrá a obsahovala dostatečné množstvím vitamínu. Co se týká konzumace čokolády, 

nejvhodnější je vysokoprocentní s nízkým obsahem cukru (Ojainmaa, 2019).  

Mýtus č. 3: Lidé trpící akné nesmí používat make-up  

V dnešní době je k dostání velká řada make-upů vhodných na aknózní pleť. Tyto make-upy 

by měly být nekomedogenní, což znamená, že by neměly obsahovat látky, jež způsobují 

ucpání pórů a zhoršení projevů akné. Při používán make-upu je důležité nezapomínat na 

čištění štětců či houbiček, abychom si jimi na obličej nenanášeli bakterie.  Samozřejmostí 

by mělo být také odlíčení make-upu před spaním (Ojainmaa, 2019).  

Mýtus č. 4: Černé tečky jsou nečistoty v pórech 

Černé tečky (komedony) nejsou nahromaděné nečistoty v pórech, jak se někteří lidé 

domnívají. Komedony jsou tvořeny nahromaděným kožním mazem v póru. Jejich černá 

barva je způsobena chemickými procesy (oxidací) probíhajícími na vzduchu. Prevencí proti 

černým tečkám je již zmíněné pravidelné čištění pleti vhodnými přípravky a také exfoliace 

pleti (odstranění odumřelých kožních buněk z povrchu pokožky) (Ojainmaa, 2019). 

Mýtus č. 5: Slunce zlepšuje akné 

UVA spektrum slunečního záření má opravdu protizánětlivé účinky a může tak krátkodobě 

zlepšit stav akné. Dlouhodobé vystavování slunci však pleti škodí. Způsobuje její 

podráždění, vysušení, předčasné stárnutí a vznik pigmentových skvrn. Proto je důležité při 

pobytu na slunci používat krém s SPF ochranným faktorem nejlépe určený pro aknózní pleť 

(Ojainmaa, 2019). 
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1.3 Patogeneze akné 

Zásadní roli při vzniku akné hraje genetická predispozice. Na vzniku akné se podílí více 

patogenetických faktorů, které se navzájem ovlivňují. Mezi základní faktory patří zvýšená 

tvorba mazu, jež se označuje jako seborea. Kvalitativní a kvantitativní změny mazu jsou 

ovlivňovány především hormony – androgeny. Pro zvýšenou tvorbu mazu a vznik aknózních 

projevů však není vždy nutná vysoká koncentrace androgenů v krvi. U některých jedinců 

může stačit zvýšená citlivost receptorů sebocytů (buněk tvořících maz) vůči těmto 

hormonům či jen lehká hormonální dysbalance. Dalším významným faktorem podílejícím 

se na vzniku akné je folikulární hyperkeratóza. Jedná se o nadměrnou produkci keratinu ve 

vlasových váčcích, která způsobuje nadměrné rohovatění (ztluštění) svrchní vrstvy kůže. Při 

vzniku akné hraje také velkou roli kožní mikrobiom. Termín mikrobiom označuje soubor 

všech mikroorganismů osídlujících lidské tělo - bakterie, viry, kvasinky, houby a prvoci 

vyskytující se na lidském těle i v něm. Velká pozornost je v posledních letech věnována 

střevnímu mikrobiomu, který je dokonce někdy označován jako tzv. druhý mozek. Každý 

jedinec má unikátní mikrobiom a mikrobiální rovnováha je zásadní pro správné fungování 

organismu. Seborea spolu se zvýšenou keratinizací folikulárního epitelu vytváří příznivé 

prostředí pro přemnožení bakteriální flóry, která za normálních okolností není patogenní. 

Jedná se především o přemnožení Propionibacterium acne (později přejmenováno na 

Cutibacterium acnes) a Staphylococcus epidermidis. P. acnes napomáhá udržovat 

vyrovnaný mikrobiom, inhibuje osídlení a množení Staphylococcus aureus a Staphyloccocus 

pyogenes a také udržuje kyselé pH ve vlasových folikulech. Při jejím přemnožení však 

dochází ke změně kožního mikrobiomu, která následně způsobí přemnožení dalších bakterií 

a prostřednictvím interakce s imunitním systémem dojde ke vzniku zánětu. (Nevoralová, 

2018). 

1.3.1 Spouštěcí faktory 

Přestože je dnes již zcela zřejmá role genetické predispozice k akné, neznamená to, že se 

člověku s touto predispozicí akné opravdu projeví, či že nemůže zmírnit jeho projevy. 

Existuje totiž mnoho dalších faktorů, které ovlivňují průběh, trvání a závažnost akné. Tyto 

faktory jsou velmi individuální. V posledních letech se ukazuje jako významný faktor 

například životní styl a způsob stravování. Otázku, jaký je výskyt akné ve společnostech, 

které nežijí moderním životním stylem, se pokusili zodpovědět odborníci v různých studiích. 

Zajímavé výsledky přineslo zkoumání zdraví a výživy izolovaných obyvatel nejsevernější 
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části Ameriky - Inuitů, kteří v době výzkumu teprve přijímali moderní zvyky. Inuité žijící 

moderním způsobem života rostli do výšky asi o tři až pět centimetrů vyšší než jejich předci. 

Docházelo u nich však také k vzrůstajícímu výskytu akné. Ještě překvapivější výsledky 

přinesl výzkum na ostrově Kitava v Šalamounově moři. Zde byla provedena fyzická 

prohlídka 1200 obyvatel starších deseti let s cílem popsat míru výskytu akné. V celé populaci 

však nebyly pozorovány žádné projevy akné. Tyto skutečnosti jsou vysvětlovány především 

odlišnou stravou těchto izolovaných společností. Strava Inuitů i Kitavanů se skládá 

z průmyslově nezpracovaných potravin s malým podílem sacharidů. Naproti tomu pro 

moderní společnost je typická strava s hojně zastoupenými průmyslově zpracovanými 

potraviny s vysokým podílem sacharidů. Jídelníček však není jediným faktorem, který může 

mít na akné vliv. Mezi další významné spouštěcí faktory patří také stres, nedostatek spánku, 

kouření, nevhodná kosmetika a péče o pleť či některé léky (Skotnicki, 2018).  

A) Strava 

V současné době není oficiálně prokázána souvislost mezi konkrétními potravinami a akné. 

Nicméně některé skupiny potravin jsou ve spojitosti s akné velmi diskutovány. Jedná se 

především o mléko a mléčné produkty a potraviny s vysokým glykemickým indexem. 

Z hlediska omezení tuků v jídle je naopak dokázáno, že lipidy cirkulující v krvi neprocházejí 

do mazových žláz a neovlivňují tedy množství tvorby mazu. Byl však prokázán prozánětlivý 

efekt omega-6 mastných kyselin v kontrastu s protizánětlivým účinkem omega-3 mastných 

kyselin. Ideální poměr omega – 6 k omega – 3 mastným kyselinám je stanoven přibližně 3:1. 

V západních zemích je však tento poměr až 10:1 (Langerová, 2013).  

O vlivu konzumace již zmíněného mléka na akné bylo napsáno mnoho článků a studií. 

Například studie Harvardské univerzity zkoumala vztah mezi akné a pitím mléka u přibližně 

47 000 žen, kterým bylo onemocnění akné diagnostikováno. Závěr studie uvádí pozitivní 

souvislost mezi akné a celkovým příjmem mléka. Studii týkající se vlivu mléka a mléčných 

výrobků na akné také provedla firma Nestlé. Přestože tato firma vyrábí mléčné výrobky, 

v závěru své studie uvedla, že omezení spotřeby mléka by mělo obrovský dopad na prevenci 

západních onemocnění jako je například obezita, Diabetes mellitus a akné. Mléko totiž 

ovlivňuje hormonální hladinu těla. Konkrétně zvyšuje tvorbu inzulinu a dále také IGF-1 

(inzulinu podobný růstový faktor 1). Inzulin následně stimuluje androgeny, které jsou 

zodpovědné mimo jiné za zvýšenou tvorbu mazu, jež může vést ke vzniku projevů akné 

(Adebamowo, 2004; Melnik, 2011). 
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 Druhou skupinou potravin, která může být spouštěčem či zhoršovat průběh akné, jsou 

potraviny s vysokým glykemickým indexem. Glykemický index je bezrozměrná veličina, 

která udává, jak rychle přestupuje glukóza z jednotlivých potravin do krve. Po konzumaci 

potravin s vysokým glykemickým indexem dochází k okamžitému prudkému vzestupu 

hladiny glukózy v krvi. Slinivka břišní následně začne vylučovat inzulin, jehož hlavní funkcí 

je regulace hladiny glukózy v krvi. Při konzumaci potravin s vysokým glykemickým 

indexem se hladina glukózy neustále prudce zvyšuje a snižuje a tělo tak musí produkovat 

velké množství inzulinu. Jak jsem již uvedla na začátku této kapitoly, inzulin ovlivňuje také 

androgeny, které jsou zodpovědné za zvýšenou tvorbu mazu, jež je při vzniku akné zásadní. 

Při léčbě akné by se tedy pacienti měli snažit udržet stabilní hladinu krevního cukru a 

vyhnout se jejím nadměrným výkyvům. (Savona, 2008).  

Z hlediska životosprávy nelze opomenout ani vliv pitného režimu na akné. Výzkumy 

neprokázaly přímou souvislost mezi pitím alkoholu a vznikem akné. Konzumace alkoholu 

však ovlivňuje naše tělo tak, že může dojít ke zhoršení kožních problémů. Jedním z účinků 

alkoholu, který může akné nepřímo způsobit či zhoršit, je dehydratace organismu. Alkohol 

totiž působí jako diuretikum. To znamená, že zvyšuje produkci moči, což může vést až 

k dehydrataci organismu. Dehydrataci může mít na svědomí kromě alkoholu také 

nedostatečný pitný režim. Mazové žlázy na obranu proti dehydrataci mohou zvýšit produkci 

mazu, který následně způsobí ucpání vývodu mazové žlázy a vyvolání zánětu. 

Dehydratovaná pleť navíc často působí zašedlým a mdlým dojmem. Odborníci se domnívají, 

že alkohol může také snížit funkci imunitního systému a člověk je tak náchylnější k infekci 

bakteriemi P. acnes, které se podílejí na vzniku zánětlivých projevů akné. Některé výzkumy 

dále naznačují, že alkohol ovlivňuje hladiny hormonů v těle a to i hladiny hormonů 

androgenních, jež hrají významnou roli při vzniku akné. Zmiňované diuretické účinky mají 

také nápoje obsahující kofein, jako je například káva. Káva a její účinky na zdraví jsou 

v dnešní době velmi diskutovaným tématem. Káva na straně jedné obsahuje tělu prospěšné 

antioxidanty, na straně druhé však také zvyšuje hladinu stresového hormonu kortizolu a 

hormonu insulinu. Oba tyto hormony ovlivňují tvorbu mazu. Nicméně zhoršení projevů akné 

spojené s konzumací kávy obvykle souvisí především s její nadměrnou konzumací a dále 

také s přidáváním cukru a mléka do tohoto nápoje (Berry, 2020; Johnson, 2020).  

Na vzniku akné se mohou podílet i určité léky. Jedná se především o léky, které ovlivňují 

hladiny hormonů v těle. Příkladem jsou anabolické steroidy, jež podporují syntézu 
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aminokyselin v těle a tím nárůst svalové hmoty. Tyto účinky vedou k zneužívání těchto léků 

některými sportovci k zakázanému dopingu. Dalším příkladem léků podílejících se na 

vzniku akné jsou kortikosteroidy, které se používají například k léčbě astmatu, atopického 

ekzému nebo lupénky. U některých jedinců může mít na akné negativní vliv vitamin B12, 

který podle nových poznatků ovlivňuje kožní mikrobiom a jeho vysoké dávky zvyšují výskyt 

bakterie P. acnes, která patří mezi základní faktory podílející se na vzniku akné (Nevoralová, 

2018).  

B) Psychosociální faktory a životní styl  

Emoce a stres ovlivňují lidské tělo víc, než si mnozí z nás myslí. Akutní (krátkodobý) stres 

může být prospěšný, protože zlepšuje soustředěnost a pomáhá zvyšovat výkon. V dnešní 

uspěchané době je však člověk vystaven dlouhodobému stresu, který se stává chronickým, 

má na lidský organismus nepříznivý vliv a může být dokonce příčinou některých 

onemocnění. Příkladem onemocnění, jež může být důsledkem chronického stresu je právě 

akné. V dnešní době existuje dokonce samostatná lékařská specializace – 

psychodermatologie zabývající se souvislostí mezi psychikou a akné. Pokud se člověk ocitne 

ve stresu, jeho organismus zahájí stresovou reakci - „útok“ nebo „útěk“, která má tělo 

připravit na akci. Dojde k uvolnění určitých hormonů, chemických látek a také k potlačení 

některých tělních funkcí. Stresové hormony glukokortikoidy (kortizol) podporují 

uvolňování glukózy z jater do krve a tím je zvyšována produkce hormonu inzulinu, který jak 

jsem již zmínila, zvyšuje tvorbu mazu. Spolu se stresovými hormony se při stresu zvyšuje i 

produkce androgenních hormonů, jež opět ovlivňují tvorbu kožního mazu. Při zvýšené 

tvorbě mazu se maz začne hromadit v mazových žlázách a spolu s bakterií P. acnes 

následně vyvolá zánět. Při stresu dochází k potlačení trávení a ke změnám střevní 

mikroflóry. Zdravá střevní mikroflóra napomáhá k optimální funkci střev, podílí se na 

trávení potravy, vstřebávání živin, chrání proti některým infekcím a toxinům. Změny ve 

střevní mikroflóře mohou způsobit lokální i celkový zánět, který se může projevit na kůži. 

Při studiu vlivu stresu na průběh akné bylo zjištěno, že při zařazení relaxačních technik jako 

doplňku k medikamentózní terapii došlo k výraznému zlepšení akné ve srovnání s případy, 

které byly léčeny pouze léky. Přerušení těchto technik vedlo ke zhoršení projevů akné. 

Průměrný interval mezi emočním stresem a viditelnými změnami je odhadován na přibližně 

dva dny. Nelze opomenout ani fakt, že lidé ve stresu mají tendenci si více sahat na obličej, 

čímž si na něj přenáší nové bakterie (Ghahremani, 2021; Nevoralová, 2012).  
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Stres je také jednou z nejčastějších příčin poruch spánku. Pro zdravou pleť je však kvalitní 

a dostatečně dlouhý spánek nezbytný. Jeho nedostatek se na pleti projevuje nejčastěji 

tmavými kruhy pod očima, mdlou pokožkou s hlubšími vráskami i problémy s akné.  

Nedostatek spánku způsobuje narušení funkce bariéry pleti a pokožka je tak více náchylná 

k infekcím, je hůře chráněná před UV zářením a má sklony k dehydrataci. Při spánku se 

uvolňuje hormon melatonin, který kromě navozování spánku podporuje regenerační procesy 

v těle. Při nedostatku spánku také roste v krvi hladina stresového hormonu kortizolu, který 

může podmínit vznik akné (Aswell, 2020).  

Mezi rizikové faktory životního stylu patří kouření cigaret.  Škodlivé účinky cigaret jsou 

uváděny nejčastěji v souvislosti se závažnými onemocněními jako je například rakovina 

plic, onemocnění srdce a cév či chronická obstrukční plicní nemoc. Kouření má však vliv i 

na kvalitu naší kůže a může být spouštěcím faktorem akné. Potvrdila to studie zkoumající 

kuřácké návyky u 126 mužů s akné ve věkové skupině 15 – 45 let. Studie zjistila pozitivní 

korelaci mezi počtem vykouřených cigaret a stupněm akné. Riziko akné bylo u kuřáků 

2,12krát vyšší než u nekuřáků. Kouření cigaret narušuje hormonální rovnováhu – zvyšuje 

hladinu hormonů nadledvin včetně androgenů a kortizolu. Kouření má také vliv na imunitní 

systém a zpomaluje hojení ran. Protože kouření způsobuje pokles kyslíku v kožních 

buňkách, dochází ke snížené syntéze kolagenu, což vede opět k horšímu hojení pokožky a 

k většímu riziku vzniku jizev po akné. Kouření cigaret může snížit množství vitaminu E v 

těle, který je pro naše tělo nezbytným antioxidantem. Všechny tyto skutečnosti mohou vést 

ke zhoršení projevů akné (Hosthota, 2017). 

C) Nevhodná kosmetika a péče 

Jednou z největších chyb, která může vést ke vzniku akné, je neodličování pleti před spaním. 

Většina běžných make-upů, očních stínů i rtěnek obsahuje silikony, které spolu s 

každodenními nečistotami (smog, prach…) mohou zablokovat potní a mazové žlázy a vést 

k ucpaní pórů. Pleť tak během noci nemůže dostatečně zregenerovat. Pleť bude kromě 

aknózní projevů hrubší a získá šedý nádech. Při neodlíčení očního make-upu hrozí riziko 

podráždění očí a vzniku zánětu spojivek. Někteří pacienti naopak předpokládají, že své akné 

vyléčí co nejčastějším mytím pleti. Příliš časté mytí však způsobuje její podráždění, narušení 

kožní bariéry a podporuje produkci mazu, která může následně vést k ucpání pórů. Stejně 

tak i příliš častá exfoliace pleti vede ke ztrátě její přirozené ochranné vrstvy a k následnému 

zhoršení akné (Skotnicki, 2018).  
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Za výskytem akné může stát i nevhodně zvolená kosmetika k péči o pleť. Snaha vysušovat 

pleť používáním přípravků s alkoholem může způsobit nadměrnou produkci kožního mazu, 

protože čím více pleť vysušujeme, tím více mazu bude na obranu produkovat. Pacienti trpící 

akné by však neměli používat ani příliš hutné krémy, které by mohly způsobit ucpání pórů. 

Kosmetika používaná na pleť se sklonem k akné by měla být nekomedogenní. To znamená, 

že daný produkt neobsahuje látky, které způsobují ucpání pórů. Problémem však je, že 

v dnešní době neexistují žádná pravidla pro užívání tohoto termínu a někteří výrobci 

kosmetických produktů toho mohou zneužívat pro zvýšení prodeje. Na kosmetických 

produktech však lze najít přesné složení označené zkratkou INCI (Mezinárodní názvosloví 

kosmetických přísad). Přísady užívané v kosmetice mají komedogenní hodnocení, které 

udává, jak je pravděpodobné, že daná ingredience způsobí ucpání pórů. Komedogenní škála 

se pohybuje od 0 do 5, přičemž číslo 0 značí nekomedogenní látku a stupeň 5 pak vysoce 

komedogenní látku. Přestože tato stupnice může být při vybírání vhodných produktů k péči 

o pleť velmi užitečná, je důležité si uvědomit, že by měla být pouhým vodítkem. Každá pleť 

reaguje jinak.  Pro někoho může být určitá látka silně komedogenní, zatímco někomu jinému 

nemusí způsobovat žádné problémy. Obecně se však uvádí, že lidé s aknózní pletí by se měli 

vyhnout látkám s hodnocením 3, 4 a 5. Naopak lidé trpící suchou a popraskanou pokožkou 

mohou využít hydratačních účinků některých olejů s hodnocením 4 i 5 (např. olej 

z pšeničných klíčků). V tabulce č. 1 uvádím příklady některých olejů a jejich hodnocení 

z hlediska míry komedogenity (Lane, 2020; Skotnicki, 2018). 

Tabulka č.1: Míra komedogenity vybraných olejů (modifikováno z: Lane, 2020) 

Olej Míra komedogenity 

Arganový olej 0 

Bambucké máslo 2 

Kokosový olej 4 

Jojobový olej 2 

Olej z pšeničných klíčků 5 

Olivový olej 2 

Rakytníkový olej 1 

Slunečnicový olej 0 
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Zhoršení akné může být důsledkem neodborného mechanického čištění pleti, kterým mohou 

být bakterie zatlačeny hlouběji do pórů a způsobit tak vznik závažnějších forem akné (cyst). 

Dále hrozí roznesení bakterií do okolních oblastí kůže a rozšíření infekce. Neodborným 

mechanickým čištěním pleti také dochází k poškození kůže a ke vzniku jizev po akné. Je 

vhodné vyvarovat se i častého dotýkání obličeje rukama během dne, protože na rukou se 

vyskytuje nejvíce bakterií a jsou nejčastějším přenašečem infekcí. Někdy však neustálé 

čistění a dotýkání se pleti není pouhým zlozvykem, ale může být dokonce i psychickým 

onemocněním (Skotnicki, 2018). 

Dermatilománie 

Dermatilománie (acne excoriée) je onemocnění, které se projevuje chronickým nutkavým 

škrábáním, trháním či mačkáním kůže, které má za následek vznik kožních lézí. Léze jsou 

často doprovázeny infekcí a následným vznikem jizev. Vzhledem ke společným známkám 

a symptomům je dermatilománie řazena do širokého spektra obsedantně‑kompulzivních 

poruch. Nejčastějšími lokalizacemi poškozování kůže bývá obličej, krk, dekolt, paže a ruce. 

Spouštěčem dermatilománie může být kožní onemocnění. Často se proto projevuje společně 

s akné v období dospívání. Poškozování kůže však může být prováděno i na kůži zdravé. 

Výše popsané symptomy mohou být u některých lidí pouhými zlozvyky. Při diagnostice 

dermatilománie je směrodatný zejména nutkavý charakter (neschopnost ovládnout se) a dále 

také intenzita, doba trvání a následky poškozování kůže. Pacienti s dermatilománií trpí často 

chronickým stresem, úzkostmi, depresemi či dalším onemocněním ze skupiny obsedantně - 

kompulzivních a souvisejících poruch. Léčba dermatilománie je nejčastěji kombinací 

psychoterapie a medikamentosní léčby. V některých případech může při léčbě 

dermatilománie významně pomoci potlačení projevů akné, jež mohly být pro pacienty 

spouštěčem této nemoci (Hubeňák, 2016).  

1.4 Klinický obraz a klasifikace akné 

Pro akné je typický výskyt v oblastech, kde je kůže bohatá na mazové žlázy. Nejčastěji tedy 

postihuje obličej, méně často pak záda včetně ramen a hrudník. Prekurzorem zánětlivých i 

nezánětlivých forem je tzv. mikrokomedo, které není viditelné pouhým okem, ale je patrné 

při histologickém vyšetření. Mikrokomedo dává vzniku uzavřeným (bílým) a otevřeným 

(černým) komedonům. Komedony se objevují nejčastěji v tzv. T-zóně – na bradě, nose a 

čele. V klinickém obraze můžeme dále pozorovat povrchové zánětlivé léze zahrnující 
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papuly, pustuly, noduly a cysty. Jako papula je označována vyvýšená změna na kůži 

(hrbolek), která je menší než 1 cm v průměru.  Papuly jsou obvykle červené, růžové nebo 

hnědé barvy a jsou tvořeny zesílenou epidermis, dermis nebo jejich kombinací. Větší léze 

podobné papulám se nazývají noduly. Dalším typem zánětlivých lézí jsou pustuly, které jsou 

tvořeny dutinami vyplněnými hnisem. Papuly a pustuly se mohou rozvinout do hlubokých 

nodulů a cyst. Cysta je léze naplněná hnisem, která je uložena hluboko v kůži a může 

dosahovat rozměrů až 2 – 5 cm. Běžným projevem u pacientů s akné jsou také pozánětlivé 

hyperpigmentace. Typické jsou především u pacientů s tmavou pletí. Jedná se o zbarvené 

skvrny na místech původních lézí akné, které vznikají jako reakce na kožní zánět. Při 

hlubším poškození kůže vznikají jizvy. Největší roli při vzniku jizev hraje rozsah a doba 

trvání akné (Nevoralová, 2018; Röcken, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 2: Progrese lézí u akné (modifikováno z: Rulcová, 2018) 

Existuje řada klasifikačních systémů akné, které akné dělí podle závažnosti. V České 

republice je nejvíce užívané dělení podle Plewiga a Kligmana. Ti acne vulgaris rozdělují na 

4 základní formy: 

o komedonické akné je nejlehčí formou akné projevující se výskytem uzavřených a 

otevřených komedonů, počet zánětlivých projevů je na polovině obličeje menší než 

5; 

o při papulopustulózním akné v klinickém obraze dominují papuly a papulopustuly;  

o v případě nodulocystického akné jsou kromě komedonů, papul a papulopustul 

přítomny i noduly a cysty, které se však vyskytují do počtu 5 na polovině obličeje; 

o pro konglobátní akné je typická převaha rozsáhlých hnisajících nodul a cyst a tento 

typ představuje velké riziko vzniku jizev (Nevoralová, 2012). 
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Kromě výše uvedeného dělení, bývá akné také velmi často kategorizováno podle zánětlivých 

projevů a výskytu nodulocystických útvarů na lehkou, středně těžkou a těžkou formu. Lehká 

forma je charakterizována především papulami a komedony do počtu 30 na celém obličeji. 

Při středně těžké formě akné převažují papuly a pustuly s komedony v počtu od 30 do 125 

na obličeji. Ojediněle se také může objevit cysta. Pro těžkou formu akné jsou typické papuly, 

pustuly, komedony, noduly i cysty s celkovým počtem všech lézí více než 125 na obličeji 

(Nevorlalová, 2012).  

Jako akné mohou být někdy nesprávně označovány také tzv. milia. Jedná se o drobné ucpané 

cysty, které vznikají přímo pod epidermis. Milia však na rozdíl od akné nejsou vyplněna 

hnisem, ale keratinem. Vyskytují se na obličeji (tváře, nos, oční víčka) a postihují osoby 

každého věku. Velmi časté jsou u novorozenců, u nichž obvykle do několika týdnů 

spontánně zmizí. U dětí vyššího věku a dospělých se milia dají eliminovat například 

topickou aplikací retinolu, chemickým peelingem či laserovou terapií (Kinman, 2018). 

1.5 Diagnostika akné 

Diagnostika akné obvykle není obtížná, protože toto onemocnění je typické svým vzhledem, 

lokalizací, věkem postižených i genetickou predispozicí. K obecné diagnostice pleti a 

doporučení vhodné péče lze využít speciální přístroje, kterými provádí diagnostiku odborný 

personál v dermocentrech. Přístroj zhodnotí aktuální stav pleti – míru hydratace pleti, její 

elasticitu, velikost pórů, výskyt akné, hloubku vrásek a odborný personál může následně 

poradit, jak o pleť správně pečovat. V případě těžších forem akné je nutné navštívit 

dermatologa, který stanoví vhodnou léčbu. Diagnostika akné může být náročnější po 30. 

roce, kdy může činit určité problémy odlišit akné od růžovky a výjimečně také od 

demodikózy či perorální dermatitidy. Tato onemocnění budou samostatně charakterizována 

v následujících kapitolách. Níže uvádím tabulku č. 2 s hlavními rozdíly mezi akné a 

růžovkou. (Nevoralová, 2018). 

Tabulka č. 2: Hlavní rozdíly mezi akné a růžovkou (modifikováno z: Rulcová, 2018) 

 Akné Růžovka 

Věk (nejčastěji) 15 - 25 30 – 60 

Pohlaví M : Ž 1 : 1 1 : 2 

Seborea + - 
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Komedony + - 

Papuly, noduly, pustuly + + 

Cysty + - 

Rozšířené žilky - + 

Erytém - + 

Jizvy + - 

Oční příznaky - + / - 

Červené zduření nosu - + / - 

 

1.6 Léčba akné 

Mezi základní cíle léčby akné patří zhojení existujících lézí, prevence vzniku jizev a 

potlačení tvorby nových lézí. Strategie léčby by měla vycházet ze závažnosti projevů, věku 

pacientů a také z psychického dopadu choroby na pacienta. Choroby obličeje, zejména akné, 

jsou totiž pro pacienty často velkou psychickou zátěží. Při vyšetření by měl lékař položit 

několik otázek na pacientův názor na sebehodnocení jeho akné, protože část pacientů vnímá 

své akné jako mnohem závažnější, než jak je objektivně posuzuje lékař. Vlivu akné na 

psychiku a kvalitu života se budu podrobněji věnovat v jedné z dalších dílčích kapitol. Při 

léčbě je kromě správně zvoleného postupu lékařem důležitá také trpělivost a spolupráce ze 

strany pacienta. Proto je velmi důležité poučit pacienty před zahájením léčby o příčinách 

vzniku akné, principech působení léků, které jim byly doporučeny a také o nutnosti 

dlouhodobé léčby, jež by měla pokračovat určitou dobu i po zhojení zevních projevů. Pacient 

by měl být připraven na to, že první výsledky terapie jsou obvykle viditelné nejdříve po 

měsíci od zahájení léčby. Pacient by měl docházet na pravidelné kontroly, aby lékař mohl 

sledovat účinnost zvolené terapie a eventuelně ji dále upravit.  

Doporučený postup by měl zahrnovat fázi intervenční následovanou fází udržovací. Terapie 

by měla být vždy podporována doplňkovou léčbou. Vzhledem k multifaktoriálnímu 

charakteru tohoto onemocnění a časté přítomnosti několika různých forem projevů akné je 

základem léčba kombinovaná. U lehké komedonické formy může být výjimečně užita také 

monoterapie. Léčba akné se dělí na léčbu lokální, systémovou a fyzikální. Důležitá je také 

již zmíněná léčba doplňující. 
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1.6.1 Lokální terapie 

Lokální (místní) léčba se užívá v počátečních fázích onemocnění a také v případě lehké a 

středně těžké formy akné. Dále je využívána jako doplněk celkové léčby akné a v neposlední 

řadě je důležitá i ve fázi udržovací a preventivní. Mezi nejužívanější lokální léky patří 

zejména retinoidy, kyselina azelaová, lokální antibiotika a benzoylperoxid. Tyto léky působí 

na pleť několika různými způsoby. Komedolytickým účinkem se uvolní ucpané póry. 

Keratolytické účinky napomáhají přirozenému procesu odlupování odumřelých kožních 

buněk a změkčují vrchní vrstvy pokožky. Účinky antikomedogenní zamezují ucpávání 

mazových žláz. Některé novější léky mají také účinek sebostatický, který snižuje tvorbu 

kožního mazu. Mezi další účinky lokálních léků patří účinky protizánětlivé. (Nevoralová, 

2012). 

Prvním typem běžně využívaných léků k lokální terapii patří již zmíněné retinoidy. 

Vzhledem k jejich působení na mikrokomedon je jejich užívání doporučováno již při prvních 

projevech akné, aby se zabránilo rozvoji dalších aknózních projevů. Při topické aplikaci 

mohou retinoidy pleť podráždit a může se objevit lehké začervenání, pálení a olupování 

pokožky. Tyto příznaky by však měli po přivyknutí pleti vymizet. Léčba retinoidy je 

nevhodná v případě gravidity a kojení. Příkladem přípravku s obsahem retinoidů na trhu 

v ČR je Differine gel. K léčbě zánětlivých forem akné lze využít kyselinu azelaovou, která 

má antibakteriální účinky, jež snižují počet P. acnes. Oproti retinoidům je léčba kyselinou 

azelaovou obvykle velmi dobře tolerována a je vhodná i pro citlivou pokožku. Gravidita ani 

kojení není kontraindikací. Výhodou je i její účinek na pigmentové skvrny, které jsou 

běžným projevem u pacientů s akné.  Přípravek s kyselinou azelaovou je v ČR volně 

prodejný ve formě krému s názvem Skinoren. Zánětlivé formy akné lze také léčit pomocí 

lokálních antibiotik, jejichž užívání vede ke snížení počtu P. acnes.a dalších bakterií 

podílejících se na vzniku akné. Nevýhodou je možnost vzniku bakteriální rezistence vůči 

antibiotikům, která celosvětově narůstá. Příkladem antibiotik používaných k lokální léčbě 

akné patří erytromycin, který můžeme v ČR zakoupit na předpis ve formě roztoku s názvem 

Aknemycin. Uvedené topické léky lze kombinovat s benzoylperoxidem pro jeho 

antibakteriální účinky. Nevzniká na něj rezistence jako v případě lokálních antibiotik, ale při 

jeho užívání se může objevit podráždění kůže a její vysušení. V ČR ho můžeme volně 

zakoupit pod názvem Akneroxid 5 (Nevoralová, 2018). 
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1.6.2 Systémová terapie 

U středně těžkého akné, kde topická léčba nevedla ke zlepšení projevů, je nutné zahájit léčbu 

systémovou (celkovou). Systémová léčba je dále indikována u těžkých a velmi těžkých 

forem akné. Mezi hlavní zástupce systémové terapie patří perorální antibiotika, izotretinoin 

a u žen také kombinovaná hormonální antikoncepce. Systémová léčba je dlouhodobá. 

V případě antibiotik a izotretinoinu může trvat několika měsíců a v případě hormonální 

antikoncepce až několik let. Nástup účinků těchto léčiv lze očekávat nejdříve po jednom 

měsíci. Při systémové terapii se mohou objevit nežádoucí účinky, na které je potřeba 

pacienty předem upozornit (Nevoralová, 2012). 

Perorální antibiotika se užívají v případě středně těžkého a těžkého akné s velkým počtem 

zánětlivých projevů. Příkladem perorálních antibiotik využívaných k léčbě akné jsou 

antibiotika tetracyklinová. Jak jsem se již zmínila v přechozí kapitole, znepokojující je 

celosvětově pozorovaná narůstající rezistence P. acnes a S. epidermidis vůči antibiotikům. 

K zabránění nárůstu bakteriální rezistence je doporučeno dodržovat níže uvedená 

preventivní opatření (Nevoralová, 2012). 

Preventivní opatření: 

o užívat antibiotika jen v nezbytných případech 

o minimalizovat trvání léčby antibiotiky 

o antibiotika v průběhu zavedené léčby nestřídat 

o nekombinovat lokální a systémová antibiotika  

o při léčbě kombinovat antibiotika s lokální aplikací retinoidu, benzoylperoxidu nebo 

kyseliny azelaové (Nevoralová, 2012).  

Užívání kombinované orální antikoncepce je velmi oblíbenou antikoncepční metodou v 

České republice. Její výhodou je, že kromě účinné ochrany před nežádoucí graviditou má 

také příznivý efekt na akné. Účinnost kombinované orální antikoncepce v léčbě akné lze 

vysvětlit předpokládanými etiopatogenetickými faktory onemocnění. Mezi tyto faktory 

řadíme hladiny hormonů androgenů, které právě kombinovaná orální antikoncepce 

ovlivňuje.  Při jejím užívání dochází ke snížení celkové syntézy androgenů a díky tomu ke 

zmírnění až vymizení projevů akné. Před zahájením léčby kombinovanou hormonální 

antikoncepcí je potřeba provést komplexní vyšetření pacientky. Medikace by měla být 

dlouhodobá, jinak by mohlo dojít k recidivě akné. Léčba by měla probíhat ve spolupráci 

s gynekologem. V dnešní době se však od léčby hormonální antikoncepcí ustupuje. Často 
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totiž dochází pouze k potlačení problému na určitou dobu a po vysazení antikoncepce dojde 

k opětovnému, v některých případech dokonce závažnějšímu, propuknutí akné (Křepelka, 

2011). 

Nejúčinnějším lékem pro léčbu akné je v současné době perorální izotretinoin. Je proto 

indikován k terapii těžkých a rezistentních forem akné. Léčbu perorálním izotretinoinem by 

měl provádět pouze dermatolog se zkušenostmi s terapií tímto lékem. Izotretinoin jako 

jediný lék působí na všechny etiopatogenetické faktory - snižuje sekreci kožního mazu, 

snižuje keratinizaci, působí protizánětlivě a v neposlední řadě také redukuje mikrobiální 

mikroflóru. Před zahájením léčby je nutné získat podrobnou anamnézu pacienta, provést 

důkladné vyšetření a poučit ho o léčbě. K léčbě je nutný podpis pacienta potvrzující poučení 

o léčbě a souhlas s léčbou. Mezi kontraindikace léčby izotretinoinem patří gravidita a kojení, 

hypervitaminóza vitaminu A, těžké poruchy jater, deprese a další. Protože perorální 

iztretinoin působí jako teratogen a mohl by narušit vývoj orgánů plodu nebo poruchy funkce 

orgánů během embryonálního či fetálního vývoje, pacientky musí po dobu léčby užívat 

hormonální antikoncepci.  Pacienti by měli chodit po dobu léčby na kontroly pravidelně 

každý měsíc. Nežádoucí účinky při léčbě perorálním izotretinoinem se projevují nejčastěji 

na kůži a sliznicích. Suchost rtů se objeví téměř u 100 % pacientů. Dále je běžná suchost 

kůže a nosní sliznice, pálení očí a zvýšená citlivost ke slunečnímu záření. Mezi další vedlejší 

účinky patří bolesti svalů a kloubů, únava, zvýšení jaterních enzymů a v neposlední řadě 

také deprese (Nevoralová, 2012).  

1.6.3 Fyzikální léčba akné 

Do fyzikální léčby akné řadíme fototerapii prováděnou především prostřednictvím laserů. 

Lasery lze využít nejen k ošetření aktivních forem akné, ale také k ošetření pokožky s 

výskytem hyperpigmentací a jizev. Při fototerapii je využíváno účinků neionizujícího 

elektromagnetického záření. K ošetření aknózní pleti se používá zejména modré a červené 

světlo. Účinek modrého světla spočívá především v potlačení P. acnes. Červené světlo 

pozitivně ovlivňuje reparační děje. V případě léčby jizev mohou pomoci i drobné 

chirurgické zákroky. Jako příklad lze uvést ošetření pomocí kyseliny hyaluronové, která se 

jehlou aplikuje do kůže a šetrně vyplní vpadlé jizvy po akné (Nevoralová, 2018).  
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1.6.4 Doplňující léčba akné  

Aby byla zvolená léčba akné účinná, je nutné u každého pacienta identifikovat spouštěcí 

faktory akné a ty dle možností odstranit. Dodržování zásad zdravého životního stylu 

(nekouřit, dostatek spánku...) napomáhá k úspěšné léčbě akné. Z hlediska životosprávy je 

obecně doporučována pestrá strava a optimální pitný režim. U některých pacientů může akné 

zhoršovat konzumace mléka a mléčných výrobků. Doporučuje se tedy vyřadit tyto produkty 

z jídelníčku alespoň na jeden měsíc a pozorovat, zda dojde ke zlepšení stavu. Protože 

nadměrná konzumace cukru podněcuje hormonální výkyvy, v jídelníčku pacientů by měly 

převažovat složené sacharidy, které mají nižší glykemický index než sacharidy jednoduché.  

Lidé s kožními problémy mají často potíže s trávením. Pro podporu trávení a udržení správné 

střevní mikroflóry je vhodné začít užívat doplňky stravy s probiotiky. K redukci akné mohou 

pomoci i některé vitaminy. Na kvalitu pleti má velký vliv vitamin A. Stimuluje exfoliaci 

svrchní vrstvy pleti, snižuje produkci kožního mazu, působí protizánětlivě a podporuje 

hormonální rovnováhu. K redukci akné může dále pomoci vitamin E, který je významným 

antioxidantem, snižuje zánět a preventivně působí proti vzniku komedonů. Také vitamin C 

je důležitým antioxidantem. Podporuje produkci kolagenu a napomáhá tak k ochraně kožní 

bariéry. Při topické aplikaci zlepšuje vzhled pokožky s hyperpigmentacemi a jizvami po 

akné. Vitamin D snižuje produkci kožního mazu a působí tak proti vzniku komedonů, navíc 

má protizánětlivé a antibakteriální účinky. Za zhoršením akné může stát i nedostatek 

vitaminů skupiny B, a proto bychom se při léčbě akné měli zaměřit na jejich dostatečný 

příjem. Kromě vitaminů mají na akné vliv některé minerální látky. Konkrétně se jedná o 

selen a zinek. Vitamíny i minerály bychom se měli snažit získat především pestrou stravou 

s dostatečným množstvím ovoce a zeleniny. V případě potřeby je však vhodné zařadit 

vitaminy ve formě doplňků stravy. 

Jak jsem již zmínila v kapitole pojednávající o spouštěcích faktorech akné, vyvolat či zhoršit 

projevy akné může stres a emoce. Chronický stres může být způsoben jak vlivy okolí a 

životním stylem, tak samotným onemocněním. Mnoho pacientů zažívá z důvodu akné 

úzkosti, pocity beznaděje, deprese a další psychické obtíže. Chronický stres však projevy 

akné následně ještě zhoršuje. Prevencí proti stresu je zdravý životní styl s dostatkem spánku, 

pohybu a vyváženou stravou. Při závažnějších psychických obtížích je vhodné zahájit léčbu 

psychoterapií. Podrobněji se budu spojitosti psychiky a akné věnovat v následující kapitole.  
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Důležitým doplňkem léčby akné je vhodně zvolená kosmetika, která by měla působit 

s léčbou synergicky. Její užívání může kromě podpory redukce akné snižovat nežádoucí 

účinky léků jako je suchost, pálení, citlivost, svědění. Čištění pleti by mělo být šetrné s 

optimální frekvencí 2x denně. Produkty k péči o aknózní pleť by měly být nekomedogenní, 

nevysušující, neiritující a nealergizující. 

1.7 Vztah akné a psychiky 

Vztah akné a psychiky je stále velmi podceňovaný. Přitom psychologické faktory a akné na 

sebe mohou působit v několika směrech. Většina pacientů pozoruje zhoršení akné při 

úzkosti, stresu nebo frustraci s průměrným intervalem dva dny mezi emočním stresem a 

viditelnými změnami. Tato skutečnost je vysvětlována zvýšením stresových hormonů, jež 

zvyšují produkci mazu, což může zapříčinit zhoršení projevů akné. U žen mohou být při 

emočním stresu ve vyšší míře produkovány také adrenální androgeny, které se opět podílejí 

na zhoršení akné. Emoční stres tedy zhoršuje akné. Zároveň však samotné onemocnění akné 

je pro mnoho pacientů velkou psychickou zátěží. Pacienti velmi často trpí úzkostmi, 

sníženým sebevědomím a pocity méněcennosti, jsou uzavřeni do sebe a častěji se u nich 

vyskytují neurotické rysy. Akné může mít vliv na psychosociální vztahy pacienta a může 

komplikovat pracovní kariéru. Někteří pacienti mají z důvodu akné obavu ze sociálního 

kontaktu a je pro ně obtížné navazovat vztahy, což může vést až k sociální fobii.  Nejvíce je 

postižena psychika dospívajících. V tomto období narůstá zájem o vzhled, adolescenti mají 

také zranitelnější sebehodnocení, jsou vztahovační a více citliví. Zároveň je však prevalence 

akné u adolescentů v západních průmyslově vyspělých zemích odhadována až na 95 %. 

Vysoký výskyt akné je u dospívajících způsoben převážně hormonálními změnami, které 

jsou pro toto období typické. Včasné zahájení vhodné léčby však může zmírnit projevy akné 

a zabránit tak negativním emočním a psychologickým dopadům na dospívající. Chtěla bych 

také zmínit, že neexistuje vztah mezi závažností akné a psychickým dopadem na pacienta, a 

proto by při léčbě akné mělo být bráno v potaz i subjektivního hledisko pacienta. Ani při 

zlepšení objektivního stavu však nemusí automaticky dojít ke zlepšení kvality života. 

V takovém případě by se součástí léčby měla stát i léčba pomocí psychologa (Nevoralová, 

2012). 
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1.8 Další vybrané obličejové dermatózy 

Acne vulgaris však není jediným onemocněním postihující oblast obličeje. Výskyt dermatóz 

na obličeji je podpořen velkým množstvím mazových a potních žláz, drobných kapilár a také 

faktory vnějšího prostředí – pokožka obličeje je neustále vystavena různým nepříznivým 

vnějším vlivům. Patologické projevy na obličeji mohou být také projevem některých 

vnitřních onemocnění a syndromů. Diagnostika chorob postihující kůži obličeje může být 

v některých případech náročná a musí být doplněna laboratorním, histopatologickým a 

imunopatologickým vyšetřením. Pro většinu kožních chorob obličeje je typický chronický 

průběh, na kterém se podílí multifaktoriální patogeneze této nemoci a mnoho spouštěcích 

faktorů. V následující kapitolách ve stručnosti charakterizuji dvě nejčastější obličejové 

dermatózy, které mají určité klinické projevy obdobné s akné. Jedná se o rozaceu (růžovka) 

a demodikózu (Nevoralová, 2018). 

1.8.1 Rozacea 

Růžovka je zánětlivé onemocnění pilosebaceózní jednotky se sklonem k chronickému 

průběhu. Objevuje se především ve střední části obličeje (brada, tváře, nos a čelo). Výskyt 

růžovky v populaci se pohybuje mezi 5 – 22 %. Nejčastěji tímto onemocněním trpí osoby 

mezi 30. – 60. rokem věku. I přes relativně častý výskyt tohoto onemocnění není příčina 

jeho vzniku stále plně objasněna. Významným faktorem při vzniku růžovky je genetická 

predispozice týkající se abnormální vrozené imunitní odpovědi, která se projevuje mimo jiné 

nadměrnou cévní reaktivitou. Dalším patogenetickým faktorem této nemoci je porucha 

kožní bariéry, jejímž následkem je zvýšená citlivost a reaktivita kůže pacientů. Mezi důležité 

faktory patogeneze onemocnění dále patří chronická expozice UV zářením a přemnožení 

roztoče Demodex v pilosebaceózní jednotce i mimo ni. Mezi spouštěcí faktory, které mohou 

zhoršovat příznaky nemoci, řadíme stres, pikantní a kořeněná jídla, horké koupele, potraviny 

s vysokým obsahem histaminu i některé vitaminy (např. vitamin B3 a B6). Výzkum 

zabývající se vztahem mezi kouřením cigaret a růžovkou přinesl zajímavé poznatky, protože 

autoři výzkumu zjistili, že růžovka je onemocněním především nekuřáků. Důvodem mohou 

být protizánětlivé účinky cigaretového kouře. Jak jsem již zmínila, růžovka se objevuje 

převážně ve střední části obličeje a je pro ni typická řada klinických projevů. Mezi nejčastější 

projevy patří začervenání pleti různé intenzity (erytém), zánětlivé projevy ve formě papul a 

pustul, pocity pálení, návaly horka, vznik otoků a suchý vzhled kůže. U některých pacientů 

může dojít k očnímu postižení a vzniku otoků. Těžší projevy růžovky bývají spojeny 
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s dalšími systémovými onemocněními jako je diabetes, obezita, onemocnění štítné žlázy a 

další. Na základě klinického obrazu a subjektivních obtíží je růžovka rozdělena do několika 

subtypů. Růžovka je chronické onemocnění a vyžaduje dlouhodobou terapii. K lokální 

terapii je využíván například ivermektin, který má antiparazitární a protizánětlivé účinky. 

K lokální léčbě lze také využít kyselinu azealovou či benzoylperoxid, jež se používají i na 

léčbu akné. Při intenzivních zánětlivých projevech je nutné zahájit léčbu systémovou 

s využitím antibiotik, kortikoidů či izotretinoinu. K léčebnému ošetření růžovky jsou 

využívány také lasery a v některých případech je nutná i chirurgická léčba. Součásti terapie 

jsou preventivní opatření, která zahrnují používání vhodné dermokosmetiky, vyhýbání se 

slunečnímu záření a dietní opatření (Nevoralová, 2018).  

1.8.2 Demodikóza 

Parazitární onemocnění demodikóza je způsobené roztoči rodu Demodex, kteří jsou nedílnou 

součástí lidského mikrobiomu. Vyskytují se ve vlasových folikulech a v mazových žlázách 

a u většiny osob nepůsobí žádné obtíže. Za určitých okolností však mohou být příčinou 

nepříjemných kožních projevů s lokalizací nejčastěji na obličeji, na očních víčkách a ve 

zvukovodech. Mezi projevy demodikózy patří zarudnutí kůže, svědění obličeje, mastnější 

pokožka s rozšířenými póry, vznik šupinek a v některých případech i vznik zánětlivých lézí.  

Příčinou zvýšené kolonizace roztoči Demodex může být například stres, teplé a vlhké 

podnebí, horečka, alkohol, kořeněná jídla, káva a některé léky. Demodikóza se může 

vyskytovat současně s některými dalšími zánětlivými dermatózami a proto vznikla 

klasifikace, která demodikózu dělí na formu primární a formu sekundární. Pro primární 

formu onemocnění je klíčové, že pacient má abnormální počet roztočů v aktivních lézích, 

ale netrpí žádným souběžným zánětlivým onemocněním jako je akné, růžovka či periorální 

dermatitida. Pokud jsou kožní léze spojené s abnormálním počtem roztočů u pacientů, kteří 

trpí jinými kožními onemocněními, jedná se o sekundární demodikózu. Přemnožení roztočů 

Demodex zhoršuje nejčastěji růžovku, akné, periorální dermatitidu a seboroickou 

dermatitidu. Diagnóza je stanovena obvykle pouze na základě anamnézy a klinického 

obrazu. V případě mírnějších projevů demodikózy je dostačující lokální léčba přípravky 

s antiparazitárními a protizánětlivými účinky (např. ivermektin). Při závažnějších projevech 

je potřeba lokální léčbu doplnit také užíváním perorálních léčiv (např. metronidazol, 

antibiotika) (Nevoralová, 2018).  
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2 Výzkum 

Praktická část diplomové práce je rozdělena na dvě části. V první části se zabývám vlastním 

výzkumem, který zahrnuje dotazníkové šetření určené žákům vybrané střední školy a jeho 

vyhodnocení. Pomocí jeho výsledků se také pokusím odpovědět výzkumné otázky, které 

jsem si stanovila na začátku práce. Druhou část tvoří příprava na vyučovací hodinu výchovy 

ke zdraví a informační brožura, jež jsem vypracovala na základě výsledků dotazníkového 

šetření a jsou prostředkem ke splnění cíle mé diplomové práce.   

2.1 Cíle práce a výzkumné otázky 

Cíle výzkumu 

Hlavní cíl výzkumu: Zjistit, jak akné ovlivňuje žáky vybrané střední školy trpící tímto 

onemocněním ve vybraných aspektech každodenního života. 

Dílčí cíl výzkumu 1: Zjistit, jaké mají žáci vybrané střední školy znalosti (posuzované 

počtem správných odpovědí) o onemocnění akné. 

Dílčí cíl výzkumu 2: Zjistit, zda má akné vliv na psychický stav žáků vybrané střední školy 

trpících tímto onemocněním. 

Dílčí cíl výzkumu 3: Zjistit, zda a jakým způsobem se žáci vybrané střední školy trpící akné 

pokusili toto onemocnění léčit. 

Výzkumné otázky 

Hlavní výzkumná otázka: Jak akné ovlivňuje žáky vybrané střední školy trpící tímto 

onemocněním ve vybraných aspektech každodenního života? 

Dílčí výzkumná otázka 1: Jaké mají žáci vybrané střední školy znalosti (posuzované počtem 

správných odpovědí) o onemocnění akné? 

Dílčí výzkumná otázka 2: Má akné vliv na psychický stav žáků vybrané střední školy 

trpících tímto onemocněním? 

Dílčí výzkumná otázka 3: Pokusili se žáci vybrané střední školy trpící akné toto onemocnění 

léčit a jakým způsobem?  
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2.2 Metodika výzkumu 

Ve svém výzkumu jsem použila metodu kvantitativního výzkumu pomocí online dotazníku, 

který jsem vytvořila prostřednictvím Google a žákům zaslala přes Microsoft Teams.  

2.2.1 Výzkumný nástroj 

Výzkumným nástrojem diplomové práce je anonymní dotazník. Dotazník obsahuje 29 

otázek a je rozdělen na tři části. Část A) se skládá ze tří otázek týkajících se identifikace 

respondentů. Část B) zkoumá znalosti žáků o onemocnění akné. Část C) je zaměřena na vliv 

akné na každodenní život žáků a vyplňují ji pouze ti žáci, kteří mají s akné osobní zkušenost. 

Dotazník obsahuje otázky otevřené, polouzavřené a uzavřené. V závěru dotazníku měli 

respondenti prostor pro své náměty a komentáře. Nevyplněný dotazník je uveden v příloze 

č. 1. 

2.2.2 Charakteristika respondentů 

Cílovou skupinou mého dotazníkového šetření jsou žáci 3. ročníků navštěvující Gymnázium 

Zikmunda Wintra v Rakovníku. Tuto školu jsem sama absolvovala a moje bývalá učitelka 

biologie mi pomohla s uskutečněním dotazníkového šetření.  Jedná se o všeobecně 

zaměřenou školu, která nabízí žákům dva studijní obory: gymnázium všeobecné čtyřleté pro 

žáky devátých ročníků ZŠ a gymnázium všeobecné víceleté pro žáky pátých ročníků ZŠ. Jak 

jsem již uvedla, pro svůj výzkum jsem vybrala žáky navštěvující 3. ročník gymnázia. 

Zamýšlený počet respondentů byl 60, a proto jsem vybrala tuto školu se třemi paralelními 

třídami 3. ročníku, jež v tomto roce 2021 navštěvuje dohromady 62 žáků. Konkrétně se jedná 

o jednu třídu všeobecného víceletého studia (třída O7) a dvě třídy všeobecného čtyřletého 

studia (třídy C3A a C3B). Odkaz na online dotazník jsem vložila do tzv. týmů (online skupin 

jednotlivých tříd), jež byly vytvořeny v prostřední Microsoft Teams pro výuku při 

distančním vzdělávání. Žáci byli následně několikrát opakovaně požádáni jejich učitelkou 

biologie, aby dotazníky vyplnili ve svém volném čase.   

2.3 Výsledky dotazníkové šetření 

Výsledky dotazníkového šetření jsem zpracovala na základě získaných odpovědí 

z dotazníků. První třídou, kde jsem provedla dotazníkové šetření, je třída O7. Tuto třídu 

navštěvuje 28 žáků a všichni jsou do týmů v MS Teams zařazeni. Dotazník vyplnilo 24 žáků 

(85,7 %) z 28 (100 %). Dále jsem odkaz na dotazník vložila do týmu třídy C3A, jež 
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navštěvuje 18 žáků a všichni jsou v týmu zařazeni. Dotazník vyplnilo 12 žáků (66,7 %) z 18 

(100 %). Poslední třídou, kde jsem provedla dotazníkové šetření, je třída C3B, kterou 

navštěvuje pouze 16 žáků. Opět všichni žáci této třídy jsou zařazeni do týmu v MS Teams, 

kam jsem vložila odkaz na dotazník. V této třídě dotazník vyplnili všichni žáci kromě 

jednoho. Do dotazníkové šetření tedy bylo zařazeno celkem 62 žáků a vyplnilo jej 51 z nich 

(82 %). Nižší návratnost dotazníků mohla být způsobena tím, že žáci dotazník vyplňovali ve 

svém volném čase a jeho vyplnění nebylo nikým ze strany školy kontrolováno.  

A) Identifikace respondentů 

Otázka č. 1 a č. 2: Pohlaví a třída. 

N= 51  

Tabulka č. 3: Celkový počet respondentů a genderové složení 

Pohlaví a celkový 

počet respondentů 

Muž Žena Celkový součet 

O7 8 16 24  

C3A 6 6 12 

C3B 6 9 15 

Celkový součet 20 31 51 

 

Dotazníkového šetření se zúčastnilo 51 respondentů (100 %) studujících Gymnázium 

Zikmunda Wintra v Rakovníku. Dotazník vyplnilo celkem 31 žen (60,8 %) a 20 mužů (39,2 

%). Ve třídě O7 jsem získala nejvíce respondentů. Dotazník vyplnilo 24 žáků (47,1 %) 

z celkového počtu respondentů. V této třídě se výzkumu zúčastnilo 16 žen (66,7 %) a 8 mužů 

(33,3 %). Ve třídě C3A se do dotazníkového šetření zapojilo pouze 12 žáků (23,5 %) 

z celkového počtu respondentů. Ženy a muži se zúčastnili ve stejném počtu po 6 (50 % žen 

a 50 % mužů). Ve třídě C3B jsem získala odpovědi od 15 žáků (29,4 %). Dotazníky vyplnilo 

9 žen (60 %) a 6 mužů (40 %). 
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Otázka č. 3: Věk. 

N= 51 

 

Graf č. 1: Věk respondentů 

 

Věkové rozmezí žáků účastnících se dotazníkového šetření bylo 17 - 19 let. V dotazníku 

uvedlo věk 17 let 6 žáků (11,8 %), věk 18 let 35 žáků (68,6 %) a věk 19 let 10 žáků (19,6 

%).  
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B) Znalosti a informovanost respondentů o akné 

Otázka č. 4: Co je acne vulgaris? 

N= 51 

 

Graf č. 2: Charakteristika onemocnění 

V otázce č. 4 jsem zjišťovala, zda žáci znají základní charakteristiku onemocnění. Žáci ze 

tří nabízených možností volili pouze dvě z nich. Správnou odpověď (zánětlivé onemocnění 

kůže se sklonem k chronickému průběhu) zvolilo 40 žáků (78,4 %). Chybnou odpověď 

(zánětlivé onemocnění kůže vznikající primárně v důsledku nedostatečné hygieny) zvolilo 

11 žáků (21,6 %). Další z nabízených možností, jež byla chybná (infekční onemocnění kůže, 

které lze přenést na jinou osobu přímým kontaktem), nezvolil nikdo.  

Na tuto otázku vědělo správnou odpověď 25 žen (80,6 % z celkového počtu žen) a 15 mužů 

(75 % z celkového počtu mužů).  
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Otázka č. 5: Co patří mezi základní faktory, které hrají roli při vzniku akné? 

N= 51 

 

Graf č. 3: Základní faktory vzniku akné 

Jaké faktory hrají roli při vzniku akné (zvýšená tvorba mazu a keratinu, hormony a bakterie) 

vědělo 37 žáků (72,5 %). První chybnou odpověď (nedostatečná hygiena, zvýšená 

konzumace čokolády a alkoholu, kouření) zvolilo 12 žáků (23,6 %). Druhou chybnou 

odpověď (nadměrný pobyt na slunci) zvolili 2 žáci (3,9 %). 

Z hlediska pohlaví odpovídaly lépe ženy, kdy správnou odpověď zvolilo 25 žen (80,6 % 

z celkového počtu žen) a 12 mužů (60 % z celkového počtu mužů). 
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Otázka č. 6: Jsou predispozice (náchylnosti) k akné dědičné? 

N= 51 

 

Graf č. 4: Dědičnost akné 

Více jak tři čtvrtiny žáků vědělo, že predispozice k akné jsou dědičné. Správnou odpověď 

zvolilo 39 žáků (76,5 %), špatnou odpověď pak 12 žáků (23,5 %).  

Na tu to otázku odpovědělo správně 23 žen (74,2 % z celkového počtu žen) a 16 mužů (80 

% z celkového počtu mužů). 
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Otázka č. 7: Vyber nejběžnější spouštěcí faktory, které mohou ovlivnit průběh, trvání 

a závažnost akné: 

N= 256 (celkový počet označených odpovědí) 

 

Graf č. 5: Spouštěcí faktory akné 

 

V otázce č. 7 žáci jako nejběžnější spouštěcí faktor akné označovali stres a alkohol. Každý 

tento spouštěcí faktor žáci označili 42x (16,4 % označených odpovědí) z celkového počtu 

256 označených odpovědí. Z dalších správných možností dále často označovali kouření, 

které vybrali celkem 41x (16 %), dále označili 40x stravu (15,6 %), 35x nedostatek spánku 

(13,7 %) a 31x léky (12,1 %). Překvapivě častým faktorem, který žáci chybně označovali za 

správný, byl sport, který byl vybrán 10x (3,9 %). Méně pak z nesprávných odpovědí volili 

virové onemocnění, které bylo vybráno 6x (2,3 %), jídlo z mikrovlnné trouby 5x (2,0 %) a 

pití minerálních vod 4x (1,6 %).  

Všechny správné odpovědi zvolilo 11 žáků, z toho 7 žen (22,6 % z celkového počtu žen) a 

4 muži (20 % z celkového počtu mužů). 
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Otázka č. 8: Které potraviny jsou nejčastěji diskutovány ve spojitosti s akné? 

N= 51 

 

Graf č. 6: Potraviny a akné 

Otázka týkající se potravin, které jsou často spojovány s projevy akné, nebyla pro žáky 

lehká. Téměř polovina z nich odpověděla špatně. První chybnou odpověď (potraviny 

s vysokým obsahem tuků) zvolilo 11 žáků (21,6 %). Druhou chybnou odpověď (pečivo) 

zvolilo 10 žáků (19,6 %). 1 žák (2 %) zvolil možnost vlastní odpovědi (ocet, čokoláda), která 

je však také nesprávná. Správnou odpověď na tuto otázku (mléčné výrobky a potraviny 

s vysokým glykemickým indexem) vědělo 29 žáků (56,8 %). 

Z hlediska pohlaví v této otázce chybovali více muži. Správně odpovědělo 19 žen (61,3 % 

z celkového počtu žen) a 10 mužů (50 % z celkového počtu mužů). 
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Otázka č. 9: Jaký lékař – specialista se zabývá léčbou akné? 

N= 51 

 

Graf č. 7: Specialista na akné 

Vybrat lékaře – specialistu zabývajícího se léčbou akné nebylo pro většinu žáků těžké. 45 

žáků (88,2 %) správně zvolilo specialistu dermatologa. Pouze 6 žáků (11,8 %) vybralo 

špatně specialistu endokrinologa, přičemž specialistu gastroeneterologa nezvolil nikdo. 

Vyjma jedné ženy na tuto otázku odpověděly všechny ženy správně (96,8 % z celkového 

počtu žen).   Muži si v této otázce vedli o něco hůře, kdy správnou odpověď vědělo 15 mužů 

(75 % z celkového počtu mužů).  
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Otázka č. 10: Vyber pravdivé tvrzení: 

N= 51 

Graf č. 8: Péče o aknózní pleť 

V otázce č. 10 měli žáci vybrat pravdivé tvrzení týkající se péče o pleť ze tří nabízených 

možností. Správné tvrzení (aknózní pleť by se měla čistit vhodně zvolenou 

dermokosmetikou a následně hydratovat nekomedogenním krémem) označilo 33 žáků (64,7 

%). První chybnou odpověď (lidé s aknózní pletí by se měli vyvarovat používání make-upu, 

protože ucpává póry) označilo nesprávně 13 žáků (25,5 %) a 5 žáků (9,8 %) označilo 

nesprávně druhou chybnou odpověď (aknózní pleť by se měla několikrát denně čistit, aby 

se zmírnily projevy akné). 

V této otázce byl podíl správných odpovědí z hlediska pohlaví téměř vyrovnaný. Správné 

tvrzení označilo 20 žen (64,5 % z celkového počtu žen) a 13 mužů (65 % z celkového počtu 

mužů).  
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Otázka č. 11: K léčbě akné je možné využít: 

N= 51 

 

Graf č. 9: Léčba akné 

Otázka č. 11 byla zaměřena na léčbu akné. Jako správnou možnost léčby (lokální i perorální 

antibiotika) zvolilo 31 žáků (60,8 %). Za chybné bylo v této otázce považováno označení 

odpovědi, ve které byla uvedena pouze jedna možnost léčby. První chybnou odpověď 

(lokální antibiotika) zvolilo 18 žáků (35,3 %). Druhou chybnou odpověď (perorální 

antibiotika) zvolili 2 žáci (3,9 %). 

Na tuto otázku odpovědělo správně 20 žen (64,5 % z celkového počtu žen) a 11 mužů (55 

% z celkového počtu mužů).  
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Otázka č. 12: Co znamená pojem nekomedogenní? 

N= 51 

 

Graf č. 10: Definice pojmu nekomedogenní 

V otázce č. 12 měli žáci vysvětlit vybraný pojem. Správnou definici pojmu (neucpávající 

póry) vybralo 27 žáků (52,9 %). První chybnou odpověď (nevysušující) zvolilo 13 žáků 

(25,5 %) a druhou chybnou odpověď (neparfémovaný) zvolilo11 žáků (21,6 %).  

Správný význam slova nekomedogenní vybralo 20 žen (64, 5 % z celkového počtu žen). Pro 

muže tato otázka nebyla lehká. Správně odpovědělo pouze 7 mužů (35 % z celkového počtu 

mužů).  
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Otázka č. 13: Odkud jsi získal/a informace o akné (příčiny vzniku, léčba…)? 

N= 93 (celkový počet označených odpovědí) 

 

Graf č. 11: Získání informací o akné 

Cílem otázky č. 13 bylo zjistit, kde žáci získali informace o akné. Nejčastější označovanou 

odpovědí na tuto otázku byli kamarádi, kterou žáci označili 27x (29 % označených 

odpovědí) z celkového počtu 93 označených odpovědí. Dalším častým zdrojem informací 

jsou také články na internetu. Tato odpověď byla označena 25x (26,9 % označených 

odpovědí). Videa na YouTube byla označena jako zdroj informací o akné 18x (19,3 % 

označených odpovědí) a škola 13x (13,9 % označených odpovědí). Dále žáci uvedli 5x (5,4 

% označených odpovědí) TikTok. K méně častým odpovědím, jež byly uvedeny každá 

pouze 1x (1,1 % označených odpovědí) patří informace od dermatoložky, rodičů a z 

Instagramu. 2x (2,2 % označených odpovědí) byla uvedena možnost nevím.  
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Otázka č. 14: Máš osobní zkušenost s akné? 

N= 51 

 

Graf č. 12: Osobní zkušenost s akné 

Otázkou č. 11 jsem zjišťovala, kolik respondentů má osobní zkušenost s akné. Osobní 

zkušenost uvedlo 32 žáků (62,7 %). 

Z hlediska pohlaví se jedná o 22 žen (71 % z celkového počtu žen) a 10 mužů (50 % 

z celkového počtu mužů).  
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C) Vliv akné na každodenní život žáků trpících tímto onemocněním 

Otázka č. 15: Za jak závažné bys u sebe projevy akné označil/a? 

N= 32  

 

Graf č. 13: Závažnost projevů akné 

Na otázku č. 15 odpovídali pouze ti respondenti, kteří v otázce č. 14 potvrdili svou osobní 

zkušenost s akné. Jedná se o 32 žáků, kteří pro tuto otázku tvoří 100 %. Žáci určovali 

závažnost projevů akné, jímž trpí. Za lehkou formu ho považuje polovina z nich, tedy 16 

žáků (50 %). Středně těžkou formou trpí 15 žáků (46, 9 %) a těžkou formu pouze 1 žák (3,1 

%). 

Těžkou formou akné trpí z dotazovaných respondentů pouze 1 žena (4,5 % z celkového 

počtu žen trpících akné). Středně těžkou formou trpí podle výsledků dotazníkového šetření 

11 žen (50 % z celkového počtu žen trpících akné) a lehkou formou 10 žen (45,5 % 

z celkového počtu žen trpících akné). Co se týká mužů, 6 z nich (60 % z celkového počtu 

mužů trpících akné) označilo své projevy akné za lehkou formu a 4 muži (40 % z celkového 

počtu mužů trpících akné) za středně těžkou formu.  
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Otázka č. 16: Zkoušel/a jsi léčit akné pomocí volně dostupných přípravků určených na 

aknózní pleť? 

N= 32  

 

Graf č. 14: Léčba akné volně dostupnými přípravky 

Na tuto otázku odpovídalo stejně jako v předchozí otázce 32 respondentů (100 %), kteří 

v otázce č. 14 potvrdili svou osobní zkušenost s akné. Volně dostupnými přípravky se akné 

pokusilo léčit 28 žáků (87,5 %) trpících akné. Pouze 4 žáci trpící akné (12,5 %) na tuto 

otázku odpověděli záporně. 

Z hlediska pohlaví nevyužila možnost léčby akné volně dostupnými přípravky pouze 1 žena 

(4,5 % z celkového počtu žen trpících akné) a 3 muži (30 % z celkového počtu mužů trpících 

akné).  
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Otázka č. 17: Pomohly ti v léčbě akné volně dostupné přípravky určené k léčbě akné? 

N= 28 

 

Graf č. 15: Účinnost léčby akné volně dostupnými přípravky  

Na otázku týkající se účinnosti léčby akné volně dostupnými přípravky odpovídalo 28 

respondentů (100 %). Jedná se o respondenty, kteří v otázce č. 14 potvrdili svou osobní 

zkušenost s akné a současně v otázce č. 16 uvedli, že se pokusili léčit akné volně dostupnými 

přípravky. Pouze 6 žákům (21,4 %) z celkového počtu žáků, jež se pokusili léčit akné volně 

dostupnými přípravky, tato léčba opravdu pomohla. Většině žáků, konkrétně tedy 22 (78,6 

%), volně dostupné přípravky určené k léčbě akné nepomohly.  

Tento způsob léčby pomohl pouze 5 ženám (23,8 % z celkového počtu žen trpících akné) a 

1 muži (14,3 % z celkového počtu mužů trpících akné). 

 

 

 

 

 

 

 

21,4 %

78,6 %

ano

ne



48 
 

Otázka č. 18: Navštívil/a jsi kvůli léčbě akné odborníka? 

N= 32 

 

Graf č. 16: Léčba akné odborníkem 

Na otázku týkající se léčby akné odborníkem odpovídalo 32 respondentů (100 %), kteří 

v otázce č. 14 potvrdili svou osobní zkušenost s akné. Odborníka navštívilo kvůli léčbě akné 

16 žáků (50 %), což je polovina z respondentů trpících akné.  

Nepoměr byl mezi ženami a muži, kdy léčbu akné pomocí odborníka podstoupili pouze 2 

muži (20 % mužů z celkového počtu mužů trpících akné) a 14 žen (63,6 % z celkového počtu 

žen trpících akné). 
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Otázka č. 19: Lékař ti na léčbu akné doporučil: 

N= 24 (celkový počet označených odpovědí) 

 

Graf č. 17: Doporučená léčba odborníkem 

Na otázku č. 19 odpovídalo pouze 16 respondentů (100 %). Jedná se o žáky, kteří v otázce 

č. 14 potvrdili svou osobní zkušenost s akné a současně v otázce č. 18 uvedli, že kvůli léčbě 

akné navštívili odborníka. V této otázce jsem zjišťovala, jakou léčbu žákům lékař doporučil. 

Nejčastěji označovanou možností byl lokální přípravek, jež byl označen 18x (75 % 

označených odpovědí) z celkového počtu 24 označených odpovědí. Dále žáci označili 4x 

hormonální antikoncepci (16,7 % označených odpovědí) a 2x perorální antibiotika (8,3 % 

označených odpovědí). Nabízenou možnost „jiné“ nikdo z žáků nevyužil.  

Podle výsledků dotazníkové šetření lékař k léčbě akné doporučil 4 ženám (28,6 % 

z celkového počtu žen trpících akné, jež navštívily odborníka) kombinaci hormonální 

antikoncepce a lokálního přípravku. 2 ženám (14,3 % z celkového počtu žen trpících akné, 

jež navštívily odborníka) lékař doporučil kombinaci perorálních antibiotik a lokálního 

přípravku a 8 ženám (57,1 % % z celkového počtu žen trpících akné, jež navštívily 

odborníka) pouze lokální přípravek. Oběma mužům (100 %), kteří navštívili lékaře, byl 

doporučen pouze lokální přípravek na akné.  
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Otázka č. 20: Pomohly ti přípravky k léčbě akné předepsané lékařem? 

N= 16 

 

Graf č. 18: Účinnost léčby akné doporučené odborníkem 

Na tuto otázku opět odpovídalo 16 respondentů (100 %), kteří v otázce č. 14 potvrdili svou 

osobní zkušenost s akné a současně v otázce č. 18 uvedli, že kvůli léčbě akné navštívili 

odborného lékaře. Za účinné považuje přípravky na léčbu akné předepsané lékařem 12 žáků 

trpících akné (75 %). 4 žákům trpícím akné (25 %) přípravky od lékaře nepomohly.  

Ze dvou mužů, kteří navštívili odborníka k léčbě akné, pomohly předepsané přípravky 1 

z nich (50 % z celkového počtu mužů trpících akné). Ze 14 žen, které podstoupily léčbu akné 

pomocí odborníka, byla léčba úspěšná u 11 z nich (78,6 % z celkového počtu žen trpících 

akné).   
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Otázka č. 21: Snažil/a ses zakrýt akné pomocí make-upu? 

N= 32 

 

Graf č. 19: Zakrývání akné make-upem  

Na tuto otázku odpovídalo 32 respondentů (100 %), kteří v otázce č. 14 potvrdili svou osobní 

zkušenost s akné. K zakrytí akné používá make-up 19 z nich (59,4 %). Ostatních 13 žáků 

(40,6 %) trpících akné make-up nepoužívá. 

Respondenty, kteří uvedli, že používají make-up k zakrytí akné, byly pouze ženy, kdy 

z celkového počtu 22 žen, které trpí akné, make-up používá 19 z nich (86,4 % z celkového 

počtu žen trpících akné). 
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Otázka č. 22: Je pro tebe péče o pleť finančně nákladná? 

N= 32 

 

Graf č. 20: Finanční náročnost péče o pleť 

Na otázku týkající se finanční náročnosti péče o pleť odpovídalo 32 respondentů (100 %), 

kteří v otázce č. 14 potvrdili svou osobní zkušenost s akné. Za finančně náročnou považuje 

péči o pleť 15 z nich (46,9 %). Naopak pro 12 žáků trpících akné (37,5 %) péče o pleť 

finančně náročná není. 5 žáků trpících akné (15,6 %) si není jisto, zda je pro ně péče o pleť 

náročná či ne. 

Z hlediska pohlaví považují péči o pleť za finančně náročnou pouze ženy a to konkrétně 15 

žen z celkového počtu 22 žen trpících akné (68,2 % z celkového počtu žen trpících akné). 

Pro 7 žen (31,8 % z celkového počtu žen trpících akné) péče o pleť není finančně náročná. 

Možnost „nevím“ volili pouze muži. 5 mužů (50 % z celkového počtu mužů trpících akné) 

neví, zda je pro ně péče o pleť finančně náročná a pro 5 mužů (50 % z celkového počtu mužů 

trpících akné) finančně náročná není.  
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Otázka č. 23: Myslíš si, že ti péče o pleť zabere více času než ostatním, kteří akné 

nemají? 

N= 32 

 

Graf č. 21: Časová náročnost péče o pleť 

Na otázku č. 23 odpovídalo 32 respondentů (100 %), kteří v otázce č. 14 potvrdili svou 

osobní zkušenost s akné. Za časově náročnou považuje péči o pleť 11 žáků trpících akné 

(34,4 %). Pro 13 žáků trpících akné (40,6 %) péče o pleť náročná není a 8 žáků trpících akné 

(25 %) si odpovědí na tuto otázku není jisto.  

Větší časovou náročnost péče o pleť volily pouze ženy. Polovina žen z celkového počtu 22 

žen trpících akné si myslí, že jim péče o pleť zabere více času než ostatním, kteří akné 

nemají. 8 žen (36,4 % z celkového počtu žen trpících akné) má odlišný názor a nemyslí si, 

že by pro ně byla péče o pleť časově náročnější. 3 ženy (13,6 % z celkového počtu žen 

trpících akné) si odpovědí na tuto otázku nebylo jisto. Odpovědi mužů byly vyrovnané, kdy 

5 mužů (50 % z celkového počtu mužů trpících akné) si nemyslí, že jim péče o pleť zabere 

více času a 5 mužů (50 % z celkového počtu mužů trpících akné) si tím není jisto.  
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Otázka č. 24: Vynechal/a jsi někdy společenskou akci (rande, ples…) z důvodu akné? 

N= 32 

 

Graf č. 22: Akné jako důvod vynechání společenské akce 

Na otázku neúčasti na společenské akci z důvodu akné odpovídalo 32 respondentů (100 %), 

kteří v otázce č. 14 potvrdili svou osobní zkušenost s akné. V této otázce převažovaly 

záporné odpovědi respondentů. Pouze pro 9 žáků (28,1 %) je akné důvodem k vynechání 

společenské události, zatímco 23 žáků (71,9 %) by z tohoto důvodu společenskou akci 

nevynechalo. 

Odpovědi na tuto otázku se lišily z hlediska pohlaví, kdy společenskou akci z důvodu akné 

vynechalo 9 žen (40,9 % z celkového počtu žen trpících akné), ale žádný muž.  
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Otázka č. 25: Omezuje tě akné ve sportu? 

N= 32 

 

Graf č. 23: Omezení ve sportu  

Na tuto otázku odpovídalo 32 respondentů (100 %), kteří v otázce č. 14 potvrdili svou osobní 

zkušenost s akné. Za omezující při sportu akné považují pouze 4 žáci trpící tímto 

onemocněním (12,5 %). Pro většinu, tedy 28 žáků trpících akné (87,5 %), toto onemocnění 

při sportu není překážkou.  

Z hlediska pohlaví byly odpovědi na otázku týkající se akné a sportu opět nevyrovnané. 

Kladnou odpověď zvolily 4 ženy (18,2 % z celkového počtu žen trpících akné) a žádný muž.   
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Otázka č. 26: Mělo akné dopad na tvou psychiku? 

N= 32 

 

Graf č. 24: Vliv akné na psychiku 

Otázka č. 26 se týkala vlivu akné na psychiku a odpovídalo na ni 32 respondentů (100 %), 

kteří v otázce č. 14 potvrdili svou osobní zkušenost s akné. Více než polovina žáků trpících 

akné má pocit, že toto onemocnění ovlivňuje jejich psychiku. 19 žáků (59,3 %) odpovědělo 

kladně, zatímco pouze 3 žáci (9,4 %) uvedli, že akné jejich psychiku neovlivňuje. Pro 

odpověď „nevím“ se rozhodlo 10 žáků (31,3 %).  

Odpovědi se lišily dle pohlaví. Vliv akné na psychiku uvedlo 16 žen (72,7 % z celkového 

počtu žen trpících akné) a pouze 3 muži (30 % mužů z celkového počtu mužů trpících akné). 

Muži častěji volili možnost „nevím“. Odpovědí se nebylo jisto 6 mužů (60 % z celkového 

počtu mužů trpících akné) a 4 ženy (18,2 % žen z celkového počtu žen trpících akné). Pouze 

1 muž (10 % mužů z celkového počtu mužů trpících akné) a dvě ženy (9,1 % z celkového 

počtu žen trpících akné) odpověděli, že akné, jímž trpí, na jejich psychický stav vliv nemá.  
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Otázka č. 27: Mělo akné vliv na tvé sebevědomí? 

N= 32 

 

Graf č. 25: Vliv akné na sebevědomí 

V otázce zkoumající vliv akné na sebevědomí stejně jako v přechozí otázce odpovídalo 32 

respondentů (100 %), kteří v otázce č. 14 potvrdili svou osobní zkušenost s akné. Na tuto 

otázku převažovaly kladné odpovědi. Vliv akné na sebevědomí uvedlo 28 žáků trpících akné 

(87,5 %). Pouze 3 žáci trpící akné (9,4 %) nemají pocit, že by toto onemocnění mělo na 

jejich sebevědomí vliv. 1 žák trpící akné (3,1 %) si odpovědí na tuto otázku není jist.  

Z hlediska pohlaví byly odpovědi procentuálně podobné. Že má akné vliv na sebevědomí 

uvedlo 20 žen (90, 9 % z celkového počtu žen trpících akné) a 8 mužů (80 % z celkového 

počtu mužů trpících akné). Záporně odpověděl pouze 1 muž (10 % z celkového počtu mužů 

trpících akné) a 2 ženy (9,1 % z celkového počtu žen trpících akné). Odpovědí si nebyl jist 

1 muž (10 % z celkového počtu mužů trpících akné).  
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Otázka č. 28: Uvedlo tě akné do rozpaků, či zažil/a jsi kvůli němu nepříjemnou situaci? 

N= 32 

 

Graf č. 26: Akné jako příčina rozpaků 

Na otázku č. 28 odpovídalo 32 respondentů (100 %), kteří v otázce č. 14 potvrdili svou 

osobní zkušenost s akné. Nepříjemnou situaci či rozpaky z důvodu akné zažilo 27 z nich 

(84,4 %). Pouze 2 žáci trpící akné (6,2 %) na tuto otázku odpověděli záporně a 3 žáci (9,4 

%) neví.  

Akné přivedlo do rozpaků 21 žen (95,5 % z celkového počtu žen trpících akné) 6 mužů (60 

% z celkového počtu mužů trpících akné). Odpovědí na tuto otázku si nebyli jisti 3 muži (30 

% z celkového počtu mužů trpících akné) a žádná žena. Důvodem k rozpakům nebylo akné 

pro 1 ženu (4,5 % z celkového počtu žen trpících akné) a 1 muže (10 % z celkového počtu 

mužů trpících akné).  
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Otázka č. 29: Komentoval někdo z rodiny nepříjemně tvoji pleť?  

(v případě kladné odpovědi uveď kdo) 

N= 32 

 

Graf č. 27: Nepříjemné komentáře týkající se pleti 

Zda žáci zažili nepříjemné komentáře týkající se akné, jsem zjišťovala v otázce č. 29. Na 

tuto otázku odpovídalo 32 respondentů (100 %), kteří v otázce č. 14 potvrdili svou osobní 

zkušenost s akné. Kladně odpovědělo 22 žáků (68,8 %) a záporně 10 žáků (31,2 %). 

Nejčastější odpovědí žáků na doplňující otázku, kdo komentoval jejich pleť, byli rodiče, 

kteří se objevili v odpovědích celkem 9x (32,2 % označených odpovědí) z celkového počtu 

28 označených odpovědí. Podobně na tom byli sourozenci, které žáci napsali v odpovědi na 

tuto otázku dohromady 8x. (28,6 % označených odpovědí). Mezi další příbuzné, jež se 

objevovali v odpovědích žáků, byli prarodiče a to celkem 6x (21,4 % označených odpovědí). 

Dále byli v odpovědích uvedeni 3x (10,7 % označených odpovědí) kamarádi a 2x (7,1 % 

označených odpovědí) další příbuzní.  

Na otázku zkušenosti s nepříjemnými komentáři týkající se pleti odpovědělo kladně 15 žen 

(68,2 % z celkového počtu žen trpících akné) a 7 mužů (70 % z celkového počtu mužů 

trpících akné).  
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2.4 Diskuze a komparace výsledků 

Výzkumná část této práce se zabývá vlivem akné na každodenní život žáků vybrané střední 

školy. Účelem dotazníkového šetření bylo získání informací k hlavnímu a třem dílčím cílům 

výzkumu a zodpovězení výzkumných otázek, které byly na jejich základě položeny.  

Hlavní cíl výzkumu: Zjistit, jak akné ovlivňuje žáky vybrané střední školy trpící tímto 

onemocněním ve vybraných aspektech každodenního života. 

Hlavní výzkumná otázka: Jak akné ovlivňuje žáky vybrané střední školy trpící tímto 

onemocněním ve vybraných aspektech každodenního života? 

K zodpovězení hlavní výzkumné otázky použiji výsledky z dotazníkových otázek č. 21, 22, 

23, 24, 25. Tyto otázky jsou zaměřeny na určité aspekty každodenního života, o nichž jsem 

předpokládala, že by mohly být ovlivněny onemocněním akné. Na tyto otázky odpovídali 

pouze ti respondenti, kteří mají osobní zkušenost s akné. Z celkového počtu 51 respondentů 

(100 %) má osobní zkušenost s akné 32 z nich (62,7 %). Tabulka č. 4 zobrazuje odpovědi 

jednotlivých respondentů na vybrané otázky. 

Tabulka č. 4: Odpovědi respondentů na otázky týkající se vlivu akné na každodenní život 

 Otázka č. 

21 

Používání 

make-upu 

Otázka č. 

22 

Finanční 

náročnost 

péče o pleť 

Otázka č. 

23 

Časová 

náročnost 

péče o pleť 

Otázka č. 

24 

Vynechání 

společenské 

akce 

z důvodu 

akné 

Otázka č. 

25 

Akné a 

sport 

Počet 

kladných 

odpovědí 

z celkového 

počtu 5 

odpovědí 

Respondent 1 ANO ANO ANO ANO ANO 5 

Respondent 2 ANO ANO NE NE NE 2 

Respondent 3 ANO ANO ANO NE NE 3 

Respondent 4 ANO ANO NE NE NE 2 

Respondent 5 ANO NE NE NE NE 1 

Respondent 6 ANO NE NE NE NE 1 

Respondent 7 NE NEVÍM NE NE NE 0 
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Respondent 8 ANO NE NEVÍM ANO NE 2 

Respondent 9 NE NE NE NE NE 0 

Respondent 10 ANO ANO ANO NE NE 3 

Respondent 11 ANO NE ANO ANO NE 3 

Respondent 12 NE NE NE NE NE 0 

Respondent 13 ANO ANO NEVÍM NE NE 2 

Respondent 14 NE NE NE NE NE 0 

Respondent 15 ANO ANO NEVÍM NE NE 2 

Respondent 16 NE NE NE NE NE 0 

Respondent 17 ANO ANO ANO ANO NE 4 

Respondent 18 ANO ANO ANO ANO ANO 5 

Respondent 19 NE NE NE NE NE 0 

Respondent 20 ANO ANO ANO ANO ANO 5 

Respondent 21 NE NEVÍM NEVÍM NE NE 0 

Respondent 22 NE NEVÍM NEVÍM NE NE 0 

Respondent 23 ANO ANO ANO ANO NE 4 

Respondent 24 NE NEVÍM NEVÍM NE NE 0 

Respondent 25 ANO ANO ANO NE NE 3 
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Respondent 26 NE NE NE NE NE 0 

Respondent 27 NE NEVÍM NEVÍM NE NE 0 

Respondent 28 ANO ANO ANO ANO NE 4 

Respondent 29 NE NE NEVÍM NE ANO 1 

Respondent 30 ANO ANO NE ANO NE 3 

Respondent 31 NE NE NE NE NE 0 

Respondent 32 ANO ANO ANO NE NE 3 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že přibližně 3/5 žáků trpících akné používá make-up. 

Jedná se pouze o ženy. Přibližně polovina z dotazovaných žen považuje péči o pleť za 

finančně náročnou, zatímco žádný z dotazovaných mužů na tuto otázku kladně neodpověděl. 

Podobný výsledek můžeme vidět i u otázky tykající se časové náročnosti péče o aknózní 

pleť, kdy žádný muž nepovažuje péči o pleť za časově náročnější, zatímco polovina žen ano. 

Důvodem tohoto výsledku může být skutečnost, že muži nejsou zvyklí používat jak 

dekorativní kosmetiku, tak kosmetiku pečující, a proto pro ně péče o pleť není finančně 

náročná.  Pro většinu žáků nebylo akné důvodem k omezení společenských aktivit, a ještě 

méně žáků akné omezuje ve sportu.  

Ve svém výzkumu jsem nezohlednila současnou problematiku pandemie Covid-19 a s ní 

související povinnost nošení roušek a respirátorů. V době výzkumu probíhala výuka 

distančním způsobem, tudíž respondenti nebyli nuceni nosit ochranné pomůcky každý den. 

Jejich pleť tak nebyla vystavena negativním vlivům každodenního nošení ochranných 

pomůcek, jako je tomu v době výuky prezenční. Při nošení respirátorů a roušek je pleť 

vystavena vlhkému prostředí, které je vhodné pro šíření mikroorganismů, jež mohou 

způsobit mnoho kožních problémů. Patří mezi ně právě zhoršení projevů akné, ale i vznik 

oparů či popraskaných koutků. Myslím si, že kdyby výzkum probíhal v současnosti, kdy 

žáci nosí ochranné pomůcky každý den, vliv akné na každodenní život by byl výraznější. 
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Hlavním cílem této diplomové práce bylo zjistit, jak akné ovlivňuje žáky vybrané střední 

školy trpící tímto onemocněním ve vybraných aspektech každodenního života. Vliv akné na 

každodenní život žáků jsem zkoumala z hlediska časové a finanční náročnosti péče o pleť, 

z hlediska společenského života a také omezení ve sportu. Za hranici, kdy akné významně 

ovlivňuje každodenní život žáků, jsem se rozhodla považovat minimálně 3 kladně 

zodpovězené otázky z 5, jež se týkají této problematiky. V tabulce č. 4 jsou respondenti 

splňující toto kritérium označeni zelenou barvou. Z výsledků mého dotazníkového šetření 

vyplývá, že 12 žáků trpících akné (37,5 %) ze 32 dotazovaných (100 %) dosáhlo mnou 

stanovenou hranici 3 kladných odpovědí, což je menší podíl žáků, než jsem očekávala. 

 

Dílčí cíl výzkumu 1: Zjistit, jaké mají žáci vybrané střední školy znalosti (posuzované 

počtem správných odpovědí) o onemocnění akné. 

Dílčí výzkumná otázka 1: Jaké mají žáci vybrané střední školy znalosti (posuzované počtem 

správných odpovědí) o onemocnění akné? 

Tato dílčí výzkumná otázka bude zodpovězena pomocí výsledků znalostní části dotazníku, 

jež se skládala z otázek č. 4 – 12. Na tyto otázky odpovědělo všech 51 respondentů. Většina 

otázek byla uzavřená s jednou správnou odpovědí. Výjimku tvořila otázka č. 7, kde 

respondenti měli vybrat více správných možností. Za správnou považuji takovou odpověď, 

kdy respondenti označili všechny správné možnosti a současně neoznačili žádnou špatnou.  

Otázka č. 8 byla polouzavřená a respondenti zde mohli zaškrtnout jednu z nabízených 

možností či napsat svou vlastní odpověď. Tabulka č. 5 zobrazuje celkovou úspěšnost žáků 

(hodnocenou počtem správných odpovědí) ve znalostní části dotazníku.  

Tabulka č. 5: Celková úspěšnost (počet správných odpovědí) žáků ve znalostní části dotazníku 

Otázka Počet správných 

odpovědí  

(%) 

Počet nesprávných 

odpovědí 

(%) 

4. Charakteristika 

ance vulgaris 

40  

(78,4 %) 

11 

(21,6 %) 
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5. Základní faktory 

vzniku akné 

37 

(72,5 %) 

14 

(27,5 %) 

6. Predispozice k 

akné 

39 

(76,5 %) 

12 

(23,5 %) 

7. Spouštěcí faktory 

akné 

11 

(21,6 %) 

40 

(78,4 %) 

8. Potraviny a akné 29 

(56,9 %) 

22 

(43,1 %) 

9. Specialista na akné 45 

(88,2 %) 

6 

(11,8 %) 

10. Péče o pleť 33 

(64,7 %) 

18 

(35,3 %) 

11. Léčba akné 31 

(60,8 %) 

20 

(39,2 %) 

12. Definice pojmu 

nekomedogenní 

27 

(52,9 %) 

24 

(47,1 %) 

Celkem 292 167 

Celkem % 63,6 % 36,4 % 

V tabulce č. 5 znázorňující celkovou úspěšnost žáků (hodnocenou počtem správných 

odpovědí) ve znalostní části dotazníku jsem červeně označila otázky, ve kterých byla 

úspěšnost menší než 60 %. Jedná se o otázky č. 7., 8. a 12. Otázka č. 7 týkající se spouštěcích 

faktorů akné byla pro žáky nejvíce problematická. V této otázce žáci vybírali nejběžnější 

spouštěcí faktory akné z nabídky deseti možností. Každý faktor z nabídky (včetně 
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nesprávných) byl alespoň několika žáky označen. Všechny správné faktory bez žádného 

špatného označilo pouze 11 žáků (21,6 %) z celkového počtu 51 žáků (100 %). Častým 

faktorem, který žáci označovali za správný, byl sport, který byl vybrán 10x (3,9 %). Tento 

faktor podle mého názoru nepatří mezi nejběžnější spouštěcí faktory. Nicméně tento můj 

názor může být sporný. Sport je jistě pro naše tělo prospěšný po fyzické i psychické stránce 

– zlepšuje celkovou kondici těla a také se při něm uvolňují endorfiny, které patří mezi tzv. 

hormony štěstí. Při sportu se však potíme a vlhké a teplé prostředí je vhodné pro šíření 

mikroorganismů včetně bakterií způsobujících akné. Sport se tedy může podílet na zhoršení 

projevů akné. Neznamená to ale, že lidé trpící akné nesmí sportovat. Měli by však při sportu 

nosit vhodné volnější a prodyšné oblečení a po cvičení si pleť vyčistit a hydratovat. Také 

otázka týkající se souvislosti mezi akné a potravinami je diskutabilní. Mezi potraviny, které 

jsou často spojovány se zhoršením akné, patří mléko a mléčné výrobky a potraviny 

s vysokým glykemickým indexem. To, zda a jak strava ovlivňuje pleť, je však vysoce 

individuální a proto nelze obecně říci, které potraviny stojí za zhoršením projevů akné. Při 

podezření, že za zhoršením akné stojí určité potraviny, je vhodné nechat si udělat vyšetření 

na potravinové alergie a intolerance. Lze si také zapisovat po dobu několika týdnů jídelníček 

a pozorovat, zda existuje souvislost mezi určitými konzumovanými potravinami a zhoršením 

akné. Žáci dále často chybovali v otázce, ve které měli vybrat správnou definici pojmu 

nekomedogenní ze tří nabízených možností. V této otázce byl poměrně velký rozdíl 

z hlediska odpovědí mužů a žen. Tento výsledek jsem však očekávala a podle mého názoru 

by se dal vysvětlit tím, že ženy používají více kosmetické přípravky, a tudíž lépe znají 

odbornou terminologii této oblasti. 

Prvním dílčím cílem této diplomové práce bylo zjistit, jaké mají žáci vybrané střední školy 

znalosti (posuzované počtem správných odpovědí) o akné. Celkový počet odpovědí na 

otázky č. 4 – 12 je 459. Z mého šetření vyplývá, že 292 odpovědí (63,6 %) z celkového počtu 

odpovědí bylo správných a 167 odpovědí (36,4 %) chybných. Úspěšnost (počet správných 

odpovědí) žáků v otázkách zaměřených na akné je tedy 63,6 %.  

V rámci 1. dílčího cíle výzkumu jsem se pokusila o podrobnější komparaci vybraných 

dotazníků. Jedná se o dotazníky respondentů, jejichž úspěšnost (hodnocená počtem 

správných odpovědí) byla ve znalostní část dotazníku nejvyšší a naopak nejnižší. Níže 

uvádím tabulku č. 6, která zobrazuje správné a špatné odpovědi respondentů ve znalostní 

části dotazníku.   
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Tabulka č.6: Odpovědi vybraných respondentů ke komparaci 

Otázka Odpověď 

R1 R2 R3 

4. 

Charakteristika 

ance vulgaris 

správně správně špatně 

 

5. Základní 

faktory vzniku 

akné 

správně   správně špatně 

6. Predispozice 

k akné 

správně správně správně 

7. Spouštěcí 

faktory akné 

správně správně špatně 

8. Potraviny a 

akné 

správně správně špatně 

9. Specialista 

na akné 

správně správně špatně 

10. Péče o pleť správně správně špatně 

11. Léčba akné správně správně špatně 

12. Definice 

pojmu 

nekomedogenní 

správně správně špatně 

Na všech 9 znalostních otázek odpověděli správně 2 respondenti. Jedná se o ženu (R1) a 

muže (R2), kteří trpí středně těžkou formou akné. Nejhůře odpovídal respondent (R3), který 

chybně odpověděl na 8 znalostních otázek z 9. Jedinou správnou odpovědí tohoto 

respondenta byla odpověď, že predispozice k akné jsou dědičné. Jedná se o muže, který 

uvedl, že s akné nemá osobní zkušenost.  Respondentka R1 v otázce, kde získala informace 
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o akné, uvedla hned několik zdrojů – videa na YouTube, články na internetu, kamarády a 

TikTok. Respondent R2 uvedl zdroje dva – školu a kamarády. Respondent R3 uvedl jako 

jediný zdroj informací o akné školu. Z této komparace vybraných dotazníků lze pozorovat, 

že si ve znalostní části dotazníku vedli dobře ti respondenti, kteří mají osobní zkušenost 

s akné (konkrétně se středně těžkou formou). Naopak nejhůře si vedl respondent, který 

osobní zkušenost s akné nemá. Tento výsledek podle mého názoru odráží realitu běžného 

života.  Lidé trpící jakýmkoliv onemocněním se o něm snaží získat co nejvíce informací a 

porozumět mu. Nejinak je tomu právě i v případě akné, kdy pacienti na základě získaných 

informací mohou navíc zkusit léčit akné samoléčbou (změnit způsob péče o pleť, změnit 

jídelníček, používat volně dostupné přípravky určené k léčbě akné apod.).   

 

Dílčí cíl výzkumu 2: Zjistit, zda má akné vliv na psychický stav žáků vybrané střední školy 

trpících tímto onemocněním. 

Dílčí výzkumná otázka 2: Má akné vliv na psychický stav žáků vybrané střední školy 

trpících tímto onemocněním? 

K zodpovězení této výzkumné otázky budou použity výsledky z dotazníkových otázek č. 26, 

27, 28, 29, které byly zaměřeny na psychiku a pocity jedinců, kteří tímto onemocněním trpí. 

Na tyto otázky odpovídali pouze respondenti, kteří mají osobní zkušenost s akné. Jedná se 

tedy o 32 respondentů (62,7 %) z celkového počtu 51 respondentů (100 %). Tabulka č. 7 

zobrazuje odpovědi jednotlivých respondentů na vybrané otázky. 

Tabulka č. 7: Odpovědi respondentů na otázky týkající se vlivu akné na psychiku 

 Otázka č. 26  

Akné a 

psychika 

Otázka č. 27 

Akné a 

sebevědomí 

Otázka č. 28 

Akné jako 

důvod 

rozpaků 

Otázka č. 

29 

Akné a 

nepříjemné 

poznámky 

od okolí 

Počet 

kladných 

odpovědí 

z celkového 

počtu 4 

odpovědí 

Respondent 1 ANO ANO ANO ANO 4 

Respondent 2 NE NE ANO ANO 2 

Respondent 3 ANO ANO ANO ANO 4 
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Respondent 4 ANO ANO ANO ANO 4 

Respondent 5 ANO ANO ANO ANO 4 

Respondent 6 ANO ANO ANO NE 3 

Respondent 7 NE NE NE NE 0 

Respondent 8 ANO ANO ANO ANO 4 

Respondent 9 NEVÍM ANO ANO NE 2 

Respondent 10 ANO ANO ANO ANO 4 

Respondent 11 ANO ANO ANO NE 3 

Respondent 12 NEVÍM ANO ANO NE 2 

Respondent 13 NEVÍM ANO ANO NE 2 

Respondent 14 NE NE NE NE 0 

Respondent 15 ANO ANO ANO ANO 4 

Respondent 16 NEVÍM ANO ANO NE 2 

Respondent 17 NEVÍM ANO ANO ANO 3 

Respondent 18 ANO ANO ANO ANO 4 

Respondent 19 ANO ANO ANO ANO 4 

Respondent 20 NEVÍM ANO ANO ANO 3 

Respondent 21 ANO ANO ANO ANO 4 

Respondent 22 NEVÍM ANO NEVÍM ANO 2 
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Respondent 23 ANO ANO ANO ANO 4 

Respondent 24 ANO ANO ANO ANO 4 

Respondent 25 NEVÍM NEVÍM NEVÍM NE 0 

Respondent 26 ANO ANO ANO ANO 4 

Respondent 27 ANO ANO ANO ANO 4 

Respondent 28 NEVÍM ANO ANO ANO 3 

Respondent 29 ANO ANO ANO ANO 4 

Respondent 30 NEVÍM ANO NEVÍM NE 1 

Respondent 31 ANO ANO ANO ANO 4 

Respondent 32 ANO ANO ANO ANO 4 

Vliv akné na psychiku žáků, jež tímto onemocněním trpí, jsem zkoumala z 

dotazníkových otázek týkajících se bezprostředního vlivu akné na psychiku a sebevědomí a 

otázek týkajících se rozpačitých situací a nepříjemných komentářů ohledně pleti.  

Z odpovědí na otázku zkoumající bezprostřední vliv akné na psychiku žáků jsem zjistila, že 

vliv této nemoci na psychický stav nepozorují pouze 3 žáci (9,4 %). V této otázce žáci volili 

častěji než v ostatních otázkách možnost „nevím“. Tato otázka byla formulovaná velmi 

obecně a někteří respondenti si možná nebyli jisti, co si pod pojmem psychika představit. 

Z výsledků dotazníkového šetření však lze jednoznačně vypozorovat, že akné více ovlivňuje 

psychiku žen než mužů. Tato skutečnost může být způsobena rozdílným vnímáním svého 

zevnějšku mezi muži a ženami. Ženy totiž věnují více pozornosti svému vzhledu a jakékoliv 

nedokonalosti (včetně akné) pro ně mohou být více stresující. Kladné odpovědi převažovaly 

také v otázce zkoumající vliv akné na sebevědomí. Tato otázka byla pro žáky nejspíš 

významově srozumitelnější než otázka přechozí, protože možnost „nevím“ zvolil pouze 1 

žák trpící akné (3,1 %). Dle výsledků dotazníkového šetření má akné vliv na sebevědomí 28 
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žáků (87,5 %) z celkového počtu 32 žáků trpících touto nemocí (100 %). Převahu kladných 

odpovědí nad zápornými jsem očekávala i v otázce, zda žáci zažili z důvodu akné 

nepříjemnou situaci či rozpaky. Akné jako důvod rozpaků či nepříjemné situace uvedlo 27 

žáků trpících tímto onemocněním (84,4 %) z celkového počtu 32 žáků (100 %). Skutečnost, 

že většina žáků zažila kvůli akné rozpaky, je podle mého názoru způsobena tím, že 

informovanost o této nemoci je nízká, a tudíž lidé uvádějí svým chováním jedince s tímto 

onemocněním do nepříjemných situací. Také nepříjemné poznámky týkající se pleti zažila 

více než polovina žáků trpících akné. Tento výsledek potvrzuje můj názor, že se stále hodně 

lidí nechová k jedincům trpícím tímto onemocněním citlivě a ohleduplně. 

Druhým dílčím cílem této diplomové práce bylo zjistit, zda má akné vliv na psychiku žáků, 

jež tímto onemocněním trpí. Za hranici, kdy akné významně ovlivňuje psychiku žáků, jsem 

se rozhodla považovat minimálně 2 kladně zodpovězené otázky ze 4, jež se týkají této 

problematiky. V tabulce č. 7 jsou respondenti splňující toto kritérium označeni zelenou 

barvou. Z výsledků mého dotazníkového šetření vyplývá, že 28 žáků trpících akné (87,5 %) 

ze 32 dotazovaných (100 %) dosáhlo mnou stanovenou hranici 2 kladných odpovědí. Tyto 

výsledky ukazují, že akné ve velké míře ovlivňuje psychický stav jedinců trpících 

onemocněním.  

 

Dílčí cíl výzkumu 3: Zjistit, zda a jakým způsobem se žáci vybrané střední školy trpící akné 

pokusili toto onemocnění léčit. 

Dílčí výzkumná otázka 3: Pokusili se žáci vybrané střední školy trpící akné toto onemocnění 

léčit a jakým způsobem?  

K zodpovězení této výzkumné otázky použiji výsledky z pěti dotazníkových otázek. 

Konktrétně se jedná o otázky č. 16, 17, 18, 19, 20. Protože se tento dílčí cíl zabývá 

zkušenostmi respondentů s léčbou akné, na tyto otázky odpovídali pouze respondenti, kteří 

mají osobní zkušenost s akné. Jedná se o 32 respondentů (61,5 %) z celkového počtu 52 

respondentů (100 %). Níže uvádím tabulku č. 8 zobrazující kladné odpovědi na vybrané 

otázky dle pohlaví a tabulku č. 9, jež zobrazuje doporučenou léčbu lékařem dle pohlaví.  
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Tabulka č. 8: Léčba akné a její účinnost dle pohlaví 

Otázka  Ženy 

počet kladných 

odpovědí 

Muži 

počet kladných 

odpovědí 

16. Léčba akné 

volně dostupnými 

přípravky 

21 z 22 (95,5 %) 7 z 10 (70 %) 

17. Účinnost léčby 

volně dostupnými 

přípravky 

5 z 21 (23,8 %) 1 z 7 (14,3 %) 

18. Léčba akné 

odborníkem 

14 z 22 (63,6 %) 2 z 10 (20 %) 

 

 

20. Účinnost léčby 

odborníkem 

 11 z 14 (78,6 

%) 

1 ze 2 (50 %) 

 

Tabulka č. 9: Doporučená léčba lékařem dle pohlaví 

Doporučená léčba Ženy 

počet kladných 

odpovědí 

Muži 

počet kladných 

odpovědí 

Lokální přípravek 

+ hormonální 

antikoncepce 

4 z 14 (28,6 %) 

 

0 ze 2 (0 %) 

Lokální přípravek 

+ perorální 

antibiotika 

2 z 14 (14,3 %) 0 ze 2 (0 %) 

Lokální přípravek 8 z 14 (57,1 %) 2 ze 2 (100 %) 

Vyhodnocením otázky č. 16 jsem zjistila, že většina žáků trpících akné se pokusila toto 

onemocnění léčit volně dostupnými přípravky. Pouze 4 žáci trpící akné (12,5 %) z celkového 

počtu 32 žáků trpících akné (100 %) na tuto otázku odpověděli záporně a akné tedy tímto 
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způsobem léčit nezkoušeli. Výskyt akné se v západních průmyslově vyspělých zemích 

neustále zvyšuje. Kosmetický průmysl na tento fakt reaguje a na trhu tak neustále roste počet 

volně prodejných kosmetických přípravků na akné. Lze je koupit v lékárnách i v drogeriích 

a jsou obvykle cenově dostupné. Proto se dá očekávat, že lidé trpící akné tento typ léčby 

vyzkouší. Dále mě zajímalo, zda žákům, kteří se akné pokusili léčit volně dostupnými 

přípravky, tato léčba pomohla. Na otázku č. 16 tedy navazovala otázka č. 17, ve které žáci 

odpovídali na účinnost volně dostupných přípravků určených k léčbě akné. Pouze 6 žáků 

(21,4 %) uvedlo pozitivní zkušenost s touto léčbou. Většině žáků tedy volně dostupné 

přípravky určené k léčbě akné nepomohly. Myslím si, že tento typ léčby může být účinný u 

lehkých forem akné. V případě těžších forem akné je již zapotřebí přípravků s větší 

koncentrací vhodných léčebných látek, jež může předepsat pouze lékař. Odborníka 

navštívila polovina žáků trpících akné. Nejčastěji byl žákům od lékaře doporučen na léčbu 

akné lokální přípravek, dále pak hormonální antikoncepce a nejméněkrát perorální 

antibiotika. Za účinné považuje přípravky na léčbu akné předepsané lékařem 12 žáků 

trpících akné (75 %) z celkového počtu 16 žáků, kteří navštívili odborníka (100 %). Tento 

výsledek hodnotím velmi pozitivně. Z uvedených výsledků vyplývá, že návštěva odborníka 

není zbytečná.  

Třetím dílčím cílem této diplomové práce bylo zjistit, zda a jakým způsobem se žáci vybrané 

střední školy trpící akné pokusili toto onemocnění léčit. Zjistila jsem, že většina respondentů 

trpících akné se pokusila tuto nemoc léčit volně dostupnými přípravky, nicméně tato léčba 

byla poměrně málo úspěšná. Naproti tomu léčba odborným lékařem, kterého navštívila 

polovina respondentů trpících akné, byla většinou respondentů hodnocena jako úspěšná. 

V rámci 3. dílčího cíle výzkumu jsem provedla podrobnější komparaci dotazníků 4 žen, které 

navštívily kvůli léčbě akné odborníka a byla jim doporučena hormonální antikoncepce (v 

kombinaci s lokálním přípravkem). Zajímá mě, kolik těmto ženám bylo let, jakou formou 

akné trpí, zda mělo akné dopad na jejich psychiku a sebevědomí a zda jim léčba pomohla. 

Níže uvádím tabulku č.10, která zobrazuje odpovědi jednotlivých respondentek na vybrané 

otázky.  
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Tabulka č. 10: Odpovědi respondentek užívajících k léčbě akné hormonální antikoncepci 

Otázka Odpověď 

R1 R2 R3 R4 

3. Věk 17 18 18 18 

15. Forma akné středně těžká 

forma 

  lehká forma středně těžká 

forma 

středně těžká 

forma 

20. Účinnost 

léčby  

ANO NE ANO ANO 

26. Dopad na 

psychiku  

ANO ANO ANO ANO 

27. Vliv na 

sebevědomí 

ANO ANO ANO ANO 

  

Respondentce R1 byla doporučena hormonální antikoncepce k léčbě akné v 17 letech a 

respondentkám R2, R3 a R4 v 18 letech. Odpovědi všech respondentek užívajících k léčbě 

akné hormonální antikoncepci se shodují v tom, že akné mělo vliv na jejich psychický stav 

a sebevědomí. Respondentkám R1, R3 a R4, jež trpí středně těžkou formou akné, léčba 

hormonální antikoncepcí pomohla, zatímco u respondentky R2, jež trpí lehkou formou, tato 

léčba nebyla účinná. Léčba akné hormonální antikoncepcí je podle mého názoru velice 

diskutabilní. Jak bylo již zmíněno v kapitole o léčbě akné, hormonální antikoncepce či její 

vysazení může způsobit hormonální nerovnováhu a opětovné zhoršení akné. Před nasazením 

hormonální antikoncepce je tedy potřeba pečlivě zvážit všechna pozitiva a negativa této 

léčby a celkový zdravotní stav pacientky.  

2.5 Didaktický výstup 

Z výsledků dotazníkového šetření, kterého se zúčastnilo 51 žáků vybrané střední školy, 

vyplývá, že celková úspěšnost žáků (posuzovaná počtem správných odpovědí) ve znalostní 

části dotazníku je 63,6 %. Škola byla jako zdroj informací o akné žáky označena 13x (13,9 

% označených odpovědí) z celkového počtu 93 označených odpovědí (100 %). Vzhledem 

k tomu, že akné se vyskytuje nejčastěji v období dospívání (tedy ve věku respondentů), 
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myslím si, že by této problematice měla škola věnovat větší pozornost. Za alarmující však 

hodnotím především výsledky druhé části dotazníku, jež byla věnována vlivu akné na 

každodenní život žáků trpících tímto onemocněním. Osobní zkušenost s akné má 31 žáků 

(62,7 %) z celkového počtu 51 žáků (100 %). Zjistila jsem, že 87,5 % žáků uvedlo, že akné 

má vliv na jejich sebevědomí, 84,4 % žáků zažilo z důvodu akné rozpaky či nepříjemnou 

situaci a 68,8 % žáků se setkalo s nepříjemnými komentáři ohledně jejich pleti. Tyto 

výsledky potvrdily moje osobní zkušenosti. Proto si myslím, že by bylo vhodné zařadit do 

výuky nejen informace o nemoci jako takové, ale také se zaměřit na vhodné chování k lidem, 

kteří tímto, anebo jakýmkoliv jiným viditelným onemocněním trpí. Jako didaktický výstup 

jsem se rozhodla zpracovat přípravu na vyučovací hodinu výchovy ke zdraví věnující se 

problematice akné a také pomocnou brožuru.  

2.5.1 Příprava na vyučovací hodinu „Onemocnění akné a význam empatického 

chování“ 

Příprava na vyučovací hodinu výchovy ke zdraví se věnuje problematice akné a významu 

empatického chování. Lze ji využít pro 2. stupeň základní školy a pro školy střední. Na 

začátku hodiny doporučuji zopakovat znalosti o kůži. Následně uvést patogenezi akné, 

spouštěcí faktory akné, formy akné (lehká, střední a těžká) a možnosti léčby. Myslím si, že 

už jen větší znalosti o této nemoci mohou přispět k omezení netaktního chování k jedincům 

trpícím tímto onemocněním. Žáci také nebudou věřit mýtům o akné, které jsou stále velmi 

běžné. Dále bych žákům společnou diskuzí přiblížila, že akné není pouze onemocněním 

fyzickým, ale že pro některé pacienty může představovat velkou psychickou zátěž. 

Uvědomění si pocitů, které mohou jedincí trpící akné prožívat, pomohou žákům zvolit 

k těmto lidem empatický a citlivý přístup. 

Návrh vyučovací hodiny 

Cílová skupina žáků: žáci 2. stupně ZŠ a střední školy 

Vzdělávací program: Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání 

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 

Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví 

Tematický celek: Osobnostní a sociální rozvoj 
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Časová dotace: 1 vyučovací hodina (45 min.)  

Název hodiny: Onemocnění akné a význam empatického chování 

Obecný cíl: rozvíjení empatie, respektování druhých, uvědomění si dopadu vlastního 

jednání a chování 

Konkrétní cíle: žák vysvětlí základní mechanismy vzniku onemocnění acne vulgaris; 

   žák uvede 3 spouštěcí faktory akné;  

   žák se chová tak, aby svým jednáním druhým neublížil;  

   žák si uvědomuje psychický dopad akné na jedince, které touto nemocí trpí 

Učivo: mezilidské vztahy, komunikace, respektování sebe sama i druhých, empatie, chování 

podporující dobré vztahy, dopad vlastního jednání a chování 

Klíčové kompetence: kompetence komunikativní (žák si uvědomuje problematiku akné a 

vhodně se chová k lidem trpícím touto nemocí); 

           kompetence sociální a personální (žák se chová ohleduplně k lidem 

trpícím akné, žák trpící akné si vytváří pozitivní představu o sobě samém, která 

podporuje jeho sebedůvěru a sebeúctu); 

            kompetence občanská (žák je schopen vcítit se do mnohdy nelehkého 

postavení jedinců trpících akné a poskytnout jim dle svých možností pomoc); 

            kompetence k učení (žák vyhledává, třídí a kriticky posuzuje 

informace týkající se onemocnění akné a používá je v praktickém životě); 

            kompetence k řešení problémů (žák vnímá nejrůznější problémové 

situace v souvislosti s akné a uvědomuje si zodpovědnost za své jednání) 

Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova 

Mezipředmětové vztahy: biologie (biologie člověka – kůže) 

Pomůcky – obrázek kůže a mazových žláz, informační brožura 
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Rozpis výukových aktivit s předpokládanou časovou náročností 

Tabulka č. 11: Struktura vyučovací hodiny 

 

Čas 

(min.) 

 

Činnost 

Organizační 

formy a 

metody výuky 

5 

 

10 

 

15 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

Zahájení hodiny  

– pozdravení, administrativa 

Brainstorming 

- co tě napadne při slovech acne vulgaris (zapisujeme na tabuli nápady 

žáků) 

Výklad (použití obrázku kůže a mazových žláz)  

- opakování tématu z biologie – kůže (pokládáme žákům otázky) 

- patogeneze akné, spouštěcí faktory akné, formy akné (lehká, střední a 

těžká), možnosti léčby 

Skupinová práce 

- žáky rozdělíme do 5 skupin  

   → počet žáků ve skupině 3–6 

   → rozdělení do skupin dobrovolné, ale vyrovnaný poměr dívek a 

chlapců (pokud lze) 

- každá skupina dostane na papíře napsaný 1 mýtus týkající se 

onemocnění akné 

- žáci nejdříve ve skupině prodiskutují, zda je tvrzení pravdivé či se jedná 

o mýtus a následně každá skupina ostatním prezentuje svůj názor a obhájí 

ho 

Diskuze s žáky 

- pokud lze, diskuzi vedeme mimo lavice (např. na koberci v kroužku) 

- žáci si vybaví nepříjemnou situaci týkající se vzhledu, kterou sami zažili  

- s žáky diskutujeme o pocitech, které v nich situace vyvolala (např. bylo 

mi trapně, bylo mi to nepříjemné…) 

- téma diskuze poté vztáhneme k problematice akné a vyzdvihneme 

každodenní psychický tlak na jedince trpící tímto onemocněním 

 

 

 

 

frontální forma 

výuky, motivační 

metoda 

 

frontální forma 

výuky; metoda 

výkladu a metoda 

dialogická 

 

skupinová forma 

výuky; metoda 

práce ve skupině 

 

 

 

 

 

 

 

 

skupinová forma 

výuky; metoda 

diskuze 
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40 

 

 

Závěr 

- znovu s žáky projdeme nápady z brainstormingu ze začátku hodiny a 

zhodnotíme, zda jednotlivé nápady platí, nebo si žáci díky hodině 

uvědomili, že některé z nich nejsou pravdivé či vhodné (např. je to 

onemocnění pouze teenagerů, onemocnění ze špatné hygieny – škrtneme) 

frontální forma 

výuky; metoda 

diskuze 

Doporučená literatura pro učitele 

Učebnice biologie člověka (kůže, kožní deriváty a kožní žlázy): 

KOČÁREK, Eduard. 2010. Biologie člověka. Praha: Scientia. Biologie pro gymnázia. ISBN 

978-80-86960-47-0. 

Základní informace o akné (patogeneze akné, spouštěcí faktory akné, formy akné (lehká, 

střední a těžká), možnosti léčby akné): 

NEVORALOVÁ, Zuzana, Jarmila RULCOVÁ a Nina BENÁKOVÁ. 2018. Obličejové 

dermatózy. 2., přepracované a doplněné vydání. Praha: Mladá fronta. ISBN 978-80-204-

4891-0. 

Mýty o akné: 

OJAINMAA, Inka. 2019. Ve jménu pleti. NAKLADATEL: Inka Ojainmaa. ISBN 859-25-

6482-314-7. 

Rozvoj sociálních dovedností (empatie): 

JUUL, Jesper, Peter HØEG, Jes BERTELSEN, Steen HILDEBRANDT, Helle JENSEN a 

Michael STUBBERUP. 2018. Trénink empatie u dětí. Přeložil Michaela WEBEROVÁ. 

Praha: Portál. ISBN 978-80-262-1278-2. 

2.5.2 Informační brožura 

Informační brožura, kterou jsem vytvořila, může sloužit jako pomůcka pro učitele k doplnění 

výkladu o onemocnění akné v rámci vyučovací hodiny věnující se tématu kůže a kožních 

onemocnění, mezilidským vztahům či zdravému životnímu stylu. Může ale také sloužit všem 

žákům jako zdroj informací o tomto onemocnění. V neposlední řadě jsou v brožuře také 

uvedeny možnosti, jak v případě potřeby vyhledat odbornou pomoc.  
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Obrázek č. 3: Vnější strana brožury 
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Obrázek č. 4: Vnitřní strana brožury 
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Závěr 

Onemocnění acne vulgaris je zánětlivé onemocnění kůže se sklonem k chronickému 

průběhu, s nímž má dle mého dotazníkového šetření osobní zkušenost více než polovina 

z dotazovaných žáků ve věku 17 až 19 let. Akné však není pouze onemocněním fyzickým, 

ale může mít i významný dopad na psychiku. Ve své diplomové práci jsem se rozhodla 

zaměřit na to, jak akné ovlivňuje každodenní život jedinců trpících touto nemocí, a to 

z hlediska časové a finanční náročnosti péče o pleť, z hlediska omezení ve sportu a 

z hlediska omezení v sociálním životě. V praktické části jsem provedla výzkum na vzorku 

51 respondentů prostřednictvím online dotazníkového šetření. Zjistila jsem, že akné většinu 

z dotazovaných žáků výrazně neovlivňuje v činnostech každodenního života. Výsledky 

dotazníkového šetření však jednoznačně prokázaly významný vliv akné na psychiku jedinců 

trpících touto nemocí. 28 žáků (87,5 %) z celkového počtu 32 žáků trpících akné (100 %) 

odpovědělo kladně alespoň na dvě otázky ze čtyř týkajících se bezprostředního vlivu akné 

na psychiku, sebevědomí, nepříjemných komentářů a rozpaků ohledně pleti. Nemyslím si, 

že by akné či jakékoliv jiné onemocnění mělo být důvodem k nepříjemným pocitům 

vedoucím k nízkému sebevědomí a psychickým potížím. V práci jsem se také zabývala 

znalostmi žáků o tomto onemocnění. Úspěšnost hodnocenou počtem správných odpovědí 

žáků v otázkách zaměřených na znalosti o akné je 63,6 %. Vzhledem k tomu, že ve věku 

dotazovaných žáků je toto onemocnění běžné, by měla být úspěšnost podle mého názoru 

vyšší. Negativně hodnotím také to, že škola byla jako zdroj informací o akné uvedena pouze 

13x, což je pouze 13,9 % odpovědí z celkového počtu 93 označených odpovědí (100 % 

označených odpovědí). V neposlední řadě mě také zajímalo, zda a jak žáci akné léčili. 

Zjistila jsem, že většina respondentů trpících akné se pokusila tuto nemoc léčit volně 

dostupnými přípravky, nicméně tato léčba byla poměrně málo úspěšná. Naproti tomu léčba 

odborným lékařem, kterého navštívila polovina respondentů trpících akné, byla většinou 

respondentů hodnocena jako úspěšná. Součástí praktické části práce je příprava na 

vyučovací hodinu, jež je zaměřená jak na znalosti o onemocnění akné, tak na empatický 

přístup k lidem trpícím jakýmkoliv onemocněním. 

Tato diplomová práce poskytuje ucelený přehled informací o onemocnění acne vulgaris. Její 

součástí je také dotazníkové šetření, na základě jehož výsledků jsem vytvořila přípravu na 

vyučovací hodinu výchovy ke zdraví a pomocnou brožuru. Tato diplomová práce může 
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poskytnout informace všem, kdo se chce více dozvědět o této nemoci a o jejím vlivu na život 

nemocných. 
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Seznam příloh 

Příloha 1 - nevyplněný dotazník 

 


