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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá vlivem astmatu na vybrané funkční parametry u osob 

trpících tímto onemocněním.  

Teoretická část obsahuje charakteristiku a klasifikaci astma bronchiale, vliv okolí, 

tělesné aktivity a medikamentů na sportovce trpící tímto onemocněním. Zaměřuje se na osoby 

trpící astmatem a na vliv astmatu při tělesné aktivitě. Zprostředkovává základní 

informace o astma bronchiale, jeho projevech, vlivu okolí, tělesných aktivit a vhodnosti či 

nevhodnosti určitých sportů pro astmatické osoby.  

Praktická část se orientuje na projevy astmatu během nebo bezprostředně po tělesné 

zátěži. Zjišťuje, zda pozátěžovým bronchospasmem trpí všichni astmatici, zda je astma 

bronchiale spojeno s nějakým druhem alergie a zda astmatici pravidelně užívají antiastmatika, 

jestli sportují a tím i ovlivňují svůj zdravotní stav. Analyzuje vliv sportovní zátěže na 

respirační systém astmatika a snaží se o prokázání pozátěžového astmatu u osob trpících tímto 

onemocněním. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

- astma bronchiale 
- inspirace 
- expirace 
- ireverzibilní obstrukční nemoc 
- spirometrie 
- obstrukční chronická nemoc 

  



 

 

Abstract 

This The Bachelor´s Thesis deals with the impact of asthma on selected functional 

parameters among/in patients suffering from this disease. 

The theoretical part contains the description and classification of asthma, 

environmental influences, physical activity and medicaments of athletes suffering from this 

disease. It focuses on those suffering from asthma and the impact of asthma on physical 

activity. It conveys also basic information about asthma and its symptoms, the influence of 

the environment on asthma, the impact of physical activity and the appropriateness 

(suitability) or inappropriateness (unsuitability) of certain sports for asthmatic people. 

The practical part focuses on asthma symptoms during or immediately after physical 

load. This work detects whether all asthmatics suffer from after stress loading bronchospasm. 

It also shows if asthma is associated with any type of allergy and it observes the regularity of 

the usage of antiasmathic drugs and the practice of sport and it is affects on their health. This 

Bachelor´s Thesis analyzes the impact of physical load on the respiratory system of people 

suffering from asthma and it tries to prove asthma after physical load in people suffering from 

this disease. 

KEYWORDS 

- Astma bronchiale 
- inspiration 
- expiration 
- irreversible obstructive disease 
- spirometry 
- chronic obstructive disease 
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1. Úvod 

Hlavním důvodem, proč jsem si toto téma zvolila, je ten, že s astma bronchiale se 

setkávám již od dětství, neboť tímto onemocněním trpí někteří členové mé rodiny.  

S lidmi, kteří trpí tímto onemocněním, se setkáváme dnes a denně, celosvětově trpí 

astmatem přibližně 300 miliónů lidí. Jde o poměrně rozšířené onemocnění dýchacích cest a 

osob postižených touto nemocí dále přibývá, proto bych se ráda zabývala problematikou 

tohoto onemocnění.  

Dalším důvodem, proč jsem si téma zvolila, je ten, že má matka pracuje jako zdravotní 

sestra na alergologii již řadu let a mám tedy přístup k odborníkům zabývajícími se touto 

problematikou, k literatuře a k provádění testů, které jsou nezbytné pro cíle této bakalářské 

práce. 

Astma bronchiale je onemocnění postihující dýchací systém. Jde o chronickou obstrukční 

nemoc, která se může objevit v kterémkoli věku a bez vhodné léčby může způsobit 

ireverzibilní změny respiračního systému jak morfologické, tak funkční.   

Na vznik astmatu působí mnoho faktorů, např. genetika, rizikové faktory zevního 

prostředí, kontakt s alergeny, kouření, znečištění zevního prostředí, virová infekce, profesní 

alergeny a léky. Alergeny spojené s astma bronchiale jsou především alergie na zvířecí srst, 

pyly, prach, apod.  

Mne zaujal fakt, že astmatický záchvat může být spuštěn i tělesnou zátěží. Proto budu 

zjišťovat, zda je sportovní aktivita spouštěčem u všech astmatických osob. Vybrala jsem 

několik probandů, kteří mi pomohou zjistit, zda tomu tak je či nikoli.  
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1.1 Problém práce  

Trpí astmatici pozátěžovým bronchospasmem?  

Dochází u astmatiků ke změně funkčních parametrů vlivem fyzické zátěže? 

Užívají astmatici antiastmatika pravidelně? 

S jakým druhem alergie bývá spojené astma bronchiale? 

Změní se některé funkční parametry po podání bronchodilatancia astmatické osobě? 

Ovlivňuje podávání antiastmatik před zátěží funkční parametry u astmatických osob? 

1.2 Hlavní cíl práce 

Hlavním cílem této bakalářské práce je zjistit, do jaké míry ovlivňuje sport a fyzická zátěž 

vybrané funkční parametry osob trpících bronchiálním astmatem.  

2. Dílčí cíle 

1) Zjistit, zda astmatičtí probandi dodržují pravidelnou léčbu, která má tak pozitivní 

vliv na jejich zdravotní stav. 

2) Zjistit, zda mají astmatici své astma spojené s některým druhem alergie a zjistit tak, 

zda astma může být vyvolané i jiným způsobem, než je sportovní aktivita. 
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3. Teoretická část  

3.1 Astma bronchiale 

Astma bronchiale je definováno jako chronické zánětlivé onemocnění dýchacích cest. 

Buňky, které se na tomto onemocnění podílejí, jsou především T lymfocyty (Th2), žírné 

buňky a eozinofilní granulocyty, dále pak neutrofilní a bazofilní granulocyty, destičky, 

makrofágy, fibroblasty, a také buňky dýchacích cest – epitelie, neurony a buňky hladkého 

svalu. Zánět zvyšuje reaktivitu dýchacích cest vůči stimulům různého typu, je příčinou 

reverzibilní bronchiální obstrukce a jestliže není správně léčen, vede k fibroprodukci a 

proliferaci hladkého svalu, tj. remodelaci stěny bronchů, která může vyústit v nezvratnou 

obstrukci dýchacích cest. (Špičák 2004) 

Podle Dunitze (1997) je astma syndrom charakterizovaný neprůchodností dýchacích cest, 

měnící se výrazně jak spontánně, tak vlivem léčby. Astma je zvláštní typ zánětu v dýchacích 

cestách působící jejich zvýšenou reakci na širokou škálu podnětů, která vede k výraznému 

zúžení průdušek. Zúžení průsvitu dýchacích cest je většinou reverzibilní, ale u některých 

pacientů s chronickým astmatem se může stát výrazem obstrukce trvalé (ireverzibilní). 

Teřl (2008) definuje astma jako nemoc, jejímž klasickým obrazem je záchvat hvízdavé 

dušnosti navozený zúžením průdušek. Astmatický záchvat bývá různě intenzivní, různě 

dlouhý a objevuje se za různých podmínek. Jeho nástup je rychlý, v řádu několika (až desítek) 

minut a je většinou navozen stažením hladké svaloviny bronchů, tj. bronchkonstrikcí.  

Astma bylo definováno již v roce 1859. Hanry Hyde Saltere definoval astma: ,,Astma je 

záchvatová dušnost typického charakteru, obvykle periodická, s intervaly zdravého dýchání 

mezi záchvaty ... “ (Kašák 2003, str. 10) 

Definice americké hrudní společnosti (American Thoracic Society) z roku 1975 zní: 

,,Astma je nemoc charakterizována zvýšenou citlivostí dýchacích cest vůči různým podnětům, 

která se projevuje zpomalením usilovného výdechu, a jejíž závažnost se mění buď spontánně, 

nebo po léčbě.“ (Kašák 2003, str. 10)  

Podle definice Světové zdravotnické organizace, která byla publikovaná také v roce 1975, 

zní definice astmatu takto: ,,Astma je chronický stav charakterizovaný opakovaným 

bronchospasmem, který je výsledkem schopnosti dýchacích cest reagovat přechodným 

zúžením svého průsvitu na podněty takového druhu a intenzity, které u většiny jedinců takové 

změny nevykonávají.“ (Kašák 2003, str. 10) 
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V roce 2002 byla vydána definice pod záštitou Světové zdravotnické organizace: ,,Astma 

je chronické zánětlivé onemocnění dýchacích cest, kde hrají roli mnohé buňky a buněčné 

částice. Chronický zánět je spojen s průduškovou hyperreaktivitou a vede k opakujícím se 

epizodám pískotů, dušnosti, tíže na hrudi a kašle, zvláště v noci nebo časně ráno. Tyto 

epizody jsou obvykle spojeny s variabilní obstrukcí, která je často reverzibilní buď spontánně, 

nebo vlivem léčby.“ (Kašák 2003, str. 11) 

Astma je onemocnění se specifickým zánětem dýchacích cest. Jde o velmi složitý 

zánětlivý proces, který je ovlivňován řadou různých mechanismů. Příčina vzniku astmatu je 

nejasná. Dnešní pojetí etiopatogeneze zdůrazňuje obecně dopad nežádoucích vlivů vnějšího 

prostředí na vnímavý genetický predisponovaný terén. (Čáp 2009) 

Astma je chronické zánětlivé onemocnění dýchacích cest, na kterém se účastní mnoho 

buněčných produktů a buněčných populací. Chronický zánět je spojen s bronchiální 

hyperaktivitou, která vede k epizodám hvízdavého dýchání, dušnosti či ztíženého dýchání, 

k pocitům tíhy na hrudníku a ke kašli. Popsané znaky vznikají většinou v noci nebo časně 

ráno a souvisejí s variabilní bronchiální obstrukcí, která je reverzibilní po léčbě nebo 

spontánně. Astmatické projevy lze odpovídající léčbou dostat pod kontrolu. Je-li astma pod 

kontrolou, těžké exacerbace jsou řídké a jen výjimečně se objevují příznaky. (Brhel 2008) 

Podle Syslové (2010) je astma chronické zánětlivé onemocnění dýchacích cest s rodinnou 

dispozicí. Astma zvyšuje reaktivitu průdušek, jejímž důsledkem jsou projevy reverzibilní 

bronchiální obstrukce. Astma bronchiale má celou řadu klinických projevů. Není-li včas 

diagnostikováno a léčeno, hrozí vznik ireverzibilních morfologických a funkčních změn a 

přechodu do horší chronické obstrukční plicní nemoci.  

Astma bronchiale je poměrné časté onemocnění dětské i dospělé populace. Výskyt 

astmatu se s prohlubujícím vlivem chemických škodlivin i biologických alergenů postupně 

zvyšuje. Astmatici by rádi provozovali nějaký sport, ale astmatické potíže jim v tom brání; i 

přesto ale někteří astmatici začali provádět dechová i fyzická cvičení ke zlepšení svého 

zdravotního stavu. (http://is.muni.cz/) 

3.2 Projevy astma bronchiale  

Většinu astmatických záchvatů předchází různá míra jiných dechových obtíží. Nejčastější 

je kašel a/nebo zvolna narůstající projevy dlouhotrvající námahové až klidové dušnosti – tyto 

záněty jsou důsledkem dlouhotrvajícího zánětu průduškové stěny. (Teřl 2008) 
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Dle Hoškové (2012) patří k typickým příznakům průduškového astmatu záchvatová 

dušnost spojená s krátkým dechem, přerušované hvízdavé dýchaní, které je výraznější při 

výdechu, tzv. neproduktivní kašel, který může být základním příznakem hlavně u dětí, před 

nebo během záchvatu pocit tísně a sevřenosti hrudníku, pocit strachu, úzkosti. K příznakům 

také patří špatné držení těla, které je vyznačováno ochablým svalstvem, jedná se především o 

svalstvo břicha, svalstvo vzpřimující hrudní páteř a stabilizátory lopatky, dále pak poruchy 

pohybové koordinace a snížená tělesná zdatnost. Případná nadměrná opatrnost rodičů a lékařů 

z fyzického přetížení může způsobovat psychickou deprivaci z nedostatku kontaktů s dětským 

kolektivem, což by mohlo vyvolat pozátěžový bronchospasmus. 

Podle Špičáka (2004) se průduškové astma klinicky projevuje expirační dušností, pískoty 

a kašlem. Typické jsou záchvaty dušnosti během noci nebo časně ráno, astmatické potíže 

mohou být také vyvolány tělesnou námahou nebo emocemi.  

K typickým znakům zánětu, který je specifický pro astma, patří eozinofilní infiltrace, 

degranulované mastocyty a aktivace T-lymfocytů. K tomu spadají i charakteristické 

histopatologické projevy, např. olupování epitelií dýchacích cest a zesílení bazální membrány 

v důsledku ukládání kolagenu. Tyto změny jsou typické pouze pro astma a u jiných 

onemocnění dýchacích cest se nevyskytují. (Čáp 2009) 

Brhel (2008) říká, že chronický zánět je spojen s bronchiální hyperaktivitou, která vede 

k hvízdavému dýchání, dušnosti či ztíženému dýchání, k pocitům tíhy na hrudníku a ke kašli. 

Tyto znaky vznikají většinou v noci nebo časně ráno a souvisejí s variabilní bronchiální 

obstrukcí, která je reverzibilní po léčbě nebo spontánně. 

U astmatických osob se projevují opakované stavy dušnosti, pískoty, kašel, zhoršující se 

především v noci nebo po námaze, opakované pocity sevření na hrudi, přítomnost ekzému, 

kopřivky, nosní nebo oční projevy, alergie na léky a potraviny. (Syslová 2010) 

Projevy astma bronchiale jsou podle Máčka (1995) záchvaty výdechové dušnosti 

vyvolané obstrukcí dýchacích cest a tvorbou vazkého hlenu, kašel, hvízdavý dech a 

poslechovým nálezem na plicích. Dochází k hyperreaktivitě bronchiální sliznice, kterou 

spouští imunologické nebo neimunologické mechanismy.   
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Obrázek 1 - průřez volnou průduškou (A) a průřez průduškou astmatika při astmatickém záchvatu (B) 

 (Kašák, 1997) 

3.3 Fyziologie dýchacího systému  

Respirační systém je jediný systém, který jsme schopni ovládat vůlí. Základní funkcí 

dýchacího systému je výměna plynů mezi vnitřním a vnějším prostředím. Jde o obohacování 

krve kyslíkem a odevzdávání oxidu uhličitého. Tento proces je nezbytný pro udržení integrity 

organismu a pro neustálý přísun energie, která se získává biologickou oxidací, která probíhá 

v periferních tkáních.   

3.3.1 Ventilace  

Ventilace nám umožňuje vyměnit vzduch mezi vnitřním a vnějším prostředím. 

Označení pro dechový objem je Vt. Dechový objem není při výměně plynů na alveolární 

membráně zcela využit. Část plynů zůstává v prostorách dýchacích cest, kde nejsou žádné 

alveoly, nedochází tedy k výměně plynů a vzduch je nevyužit. Tento prostor se nazývá 

anatomicky mrtvý prostor, jeho objem je 150 ml z celkového Vt, který je cca 500 ml. Další 

částí, kde nedochází k výměně plynů, je funkční (fyziologický) mrtvý prostor, zde nejsou 

alveoly dostatečně zásobeny krví, proto nemůže dojít výměně kyslíku a oxidu uhličitého.  

(Rokyta, 2000) 

K měření statických i dynamických plicních kapacit slouží spirometrie, laboratorní 

metoda, díky níž můžeme kvalitativně a kvantitativně zhodnotit funkce plic. 
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3.3.1.1 Statické plicní objemy 

Vt dechový objem 
Objem rovnající se nádechu a výdechu při klidovém 
dýchání, u dospělého muže dosahuje hodnoty 500 ml. 

IRV 
inspirační rezervní 
objem 

Maximální objem, který může být ještě vdechnut po 
klidovém vdechu (2 500 ml). 

ERV 
expirační rezervní 
objem 

Maximální objem, jenž může být ještě vydechnut po 
klidovém výdechu (1 500 ml). 

RV reziduální objem 
Objem, který v plicích zůstane po maximálním výdechu 
(1 500 ml). 

Tabulka 1 - statické plicní objemy 

(Rokyta, 2000) 

3.3.1.2 Statické plicní kapacity 

VC 
vitální kapacita (4 500 
ml) 

Objem vydechnutý s maximálním úsilím po předchozím 
maximálním nádechu, VC = Vt + IRV + ERV. 

IC inspirační kapacita 
Objem rovný maximálnímu nádechu z polohy klidového 
výdechu, IC = Vt + IRV. 

Tabulka 2 - statické plicní kapacity 

(Rokyta, 2000) 

3.3.1.3 Dynamické plicní objemy 

VE minutová ventilace plic 
Hodnota odpovídá součinu Vt . f, kde f je frekvence 
dechových cyklů (tj. vdech a následných výdech) za 
minutu. 

MVV 
maximální volní 
ventilace 

Hodnota odpovídá součinu, kde f je frekvence 
dechových cyklů za minutu. Vzhledem k tomu, že 
pacient není většinou schopen maximálně ventilovat po 
dobu celé minuty, hodnota se dopočítává z kratšího 
úseku takové usilovné ventilace. 

FEVt 
jednosekundová vitální 
kapacita  

Objem vzduchu, který vyšetřovaný s maximálním úsilím 
a co nejrychleji vydechne z polohy max. nádechu 
v první sekundě po začátku tohoto výdechu. 

FRC 
funkční reziduální 
kapacita 

Objem vzduchu, který zůstává v plicích na konci 
klidového výdechu. FRC = RV + ERV. Ani reziduální 
objem ani funkční reziduální objem nejde změřit prostou 
spirometrií, pro jejich měření se používají nepřímé 
metody. 

Tabulka 3 - dynamické plicní objemy 

(Rokyta, 2000) 

 Hodnoty jsou závislé na věku, hmotnosti, výšce, rase, povrchu těla, pohlaví a na 

poloze vyšetřované osoby.  
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3.3.1.4 Rozdělení dýchání  

a) Fáze inspirace 

Nádech probíhá činností inspiračních svalů, ty zvětšují objem hrudníku snížením 

brániční klenby a zvednutím žeber, v hrudní dutině se vytváří podtlak a dochází k proudění 

vzduchu do plic. (Hošková, 2003) 

b) Fáze expirace 

Při výdechu (expiraci) dochází k vytlačení vzduchu ven z plic. (Hošková, 2003) 

3.4 Diagnostika 

3.4.1 Spirometrie 

Podle Špičáka (2004) je spirometrie základní funkční vyšetření plic. Jejím hlavním 

přínosem v diagnostice astmatu je získání informace o přítomnosti či nepřítomnosti 

bronchiální obstrukce, o její reverzibilitě po podání bronchiálních léků, případně po perorální 

nebo inhalační léčbě kortikosteroidy. Spirometrické vyšetření, které je nejvýhodnější, je 

vyšetření průtok/objem. Metoda průtok/objem je založena na manévru usilovného výdechu, 

proto je možné ji využívat jen u spolupracujících pacientů. U spirometrie můžeme hodnotit 

objem vydechnutý během usilovného výdechu za první vteřinu (Forced Expiratory Volume In 

The First Second – FEV1), vitální kapacitu při usilovném výdechu (Forced Vital Capacity – 

FVC), poměr FEV1/FVC, usilovný nádech vitální kapacity, při kterém po úplném výdechu 

následuje maximální nádech do maximální pozice (Forced Inspiratory Flow – FIVC), 

maximální výdechové průtoky, jde o hodnoty průtoku při usilovném výdechu odečtených 

z křivky v okamžiku, kdy zůstává určité procento vzduchu v plicích MEF50 (v 50% FVC), 

MEF25 (v 25% FVC), MEF75 (v 75% FVC).  

Spirometrické vyšetření je klinické vyšetření, při kterém se vyšetřují plicní funkce. 

Vyšetřují se při něm objemy vzduchu v dýchacích cestách a rychlost vydechovaného 

vzduchu. Vydechovaný vzduch se vyšetřujeme proto, aby se zjistilo, kolik oxidu dusnatého 

vydechne vyšetřovaná osoba. Množství vydechnutého oxidu dusnatého nám poskytne 

informaci o aktivitě alergického zánětu v dýchacích cestách a plicních sklípcích. Vyšetření se 

provádí i s podáním (inhalací) úlevového léku, abychom mohli zjistit, zda se zúžené průdušky 

mohou uvolnit. (Bártů 2011) 

 Variabilita je základním znakem astmatu, proto můžeme očekávat, že i plicní funkce 

pacienta se budou měnit v kladném i záporném smyslu. Spirometrické vyšetření založené na 
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zhodnocení usilovného výdechu, provedeném před a po podání inhalačního 

bronchodilatačního prostředku, nám dává z řady různých vyšetřovacích postupů největší 

informaci a stupni astmatu. (Bernes 1997) 

 Dobře interpretovaná a provedená spirometrie s měřením FVC a FEV1 stačí ve 

většině klinických situací. Při normální šíři bronchiálního stromu a za normálních okolností 

vydechne zdravý člověk během první vteřiny usilovného výdechu více než 80% své vitální 

kapacity. Tato hodnota logicky klesá při bronchiální obstrukci. Spirometrické vyšetření závisí 

do značné míry na spolupráci pacienta. Většina přístrojů je vybavena tak, že hodnotí 

ventilační funkce dle naměřených hodnot (F)VC a FEV1 následujícím způsobem. ,,Tíži 

ventilační poruchy určuje podle absolutní hodnoty naměřené FEV1, kterou porovnává 

s náležitou hodnotovou tabulkou. Druh poruchy pak posuzuje podle poměru naměřených 

hodnot (F)VC a FEV1.“ (Teřl 2008, str. 52) 

Podle Brhela (2008) je spirometrické vyšetření základním prostředkem pro stanovení 

diagnózy astmatu. Spirometrie prokazuje obstrukci dýchacích cest a její reverzibilitu. Vždy je 

součástí vyšetření i bronchodilatační test.  U jedinců, kteří jsou bez známek obstrukce, lze 

provést test bronchokonstrikční (většinou methacholinem, histaminem nebo námahou).   

3.4.1.1 Postup při spirometrickém vyšetření 

Nejprve se musí připojit pneumotachograf k PC. Založíme v MEW – kartotéce nového 

pacienta, u kterého budeme dělat spirometriim, a stiskneme tlačítko 

New Spiro. Vložíme základní informace o pacientovi (datum 

narození, pohlaví, rasu, váhu, výšku), které budou použity pro 

výpočet predikčních hodnot a pro analýzu záznamu. Poté nastavíme 

zbytek programu (např. požadovaný krok spirometrického 

vyšetření: FVC, apod.).  

Ujistíme se, zda si vyšetřovaný odložil těsné oblečení, aby 

nemohlo zkreslit výsledky testu. Pacient by měl pohodlně sedět po 

celou dobu testu s hlavou mírně předkloněnou. Spirometrický 

senzor se musí držet ve vodorovné poloze. Dále požádáme pacienta 

o nasazení nosního klipsu na nos (můžeme otestovat těsnost 

nasazení žádostí o výdech nosem). Pak zkontrolujeme čistotu měřící 

síťky a senzoru.  

Obrázek 2 - správné držení 
spirometrického modulu 
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Následně podáme pacientovi spirometrický modul. Pacient uchopí spirometrický 

modul oběma rukama a jeho rty musí obejmout zvenčí náustek spirometru. Zmáčkneme 

tlačítko ,,Go FVC“ a vyzveme pacienta ke klidnému dýchání. Dalším krokem vyzveme 

pacienta, aby co nejvíce vydechl do pneumotachografu, poté provedl maximálně usilovný 

nádech s maximálně usilovným výdechem. Během maximálního výdechu a nádechu 

povzbuzujeme pacienta slovy ,,ještě více“, aby se nestalo, že pacient skončí s výdechem nebo 

nádechem dříve, než jsou jeho možnosti. 

3.4.1.2 Zátěžový test 

Zátěž je často užívána jako netypický bronchokonstrikční podnět navzdory 

všeobecnému názoru, že není vyvolavatelem, ale spouštěčem. Více faktorů určuje závažnost 

bronchokonstrikční odpovědi (patří sem typ zátěže, délka trvání, intenzita, interval od 

posledního astmatického záchvatu). Úroveň dosažené a udržené ventilace během zátěže je 

považována za nejdůležitější. Podnětem pro zátěží navozenou bronchokonstrikci je 

pravděpodobně ztráta tepla a/nebo vody z dýchacích cest během testu a narůstání osmolarity, 

podmiňující uvolnění mediátorů z mastocytů. Důležitou roli hraje zvýšená cévní propustnost a 

edém v dýchacích cestách. Bronchokonstrikci může vyvolat i samotná hyperventilace. 

Ve 3. – 12. minutě po zátěži nastává maximální omezení průchodnosti dýchacích cest. Testy 

nejsou dostatečně citlivé pro klinickou praxi, avšak jsou typické pro diagnózu astmatu. 

(Satinská, 2003) 

,,Nejčastěji je test prováděn volným během nebo na bicyklovém ergometru. 

Submaximální srdeční frekvence je dosaženo v prvních 2 – 3 minutách a je udržována po 

dobu nejméně 4 minut. Celková doba trvání zátěže je 6 – 8 minut.“ (Satinská, 2003 str. 53) 

Nejprve se provádí vyšetření plicních funkcí před zátěží, obvykle křivka průtok – 

objem. 

Intenzita zátěže na běhátku nebo bicyklovém ergometru je volena individuálně 

(orientačně 200 – věk). Ke stanovení zátěže pro běh na běhátku je nutné znát hmotnost 

vyšetřovaného. Sklon a rychlost pásu jsou voleny individuálně. FEV1 se měří obvykle po 

zátěži ve 3., 5., 10., 15. minutě, či zkráceně ve 3. a 10. minutě. ,,Při pozitivní reakci je podán 

bronchodilatační lék.“ (Satinská, 2003 str. 54) 

3.5 Rizikové faktory vnějšího prostředí 

První dva až tři roky života jsou nejdůležitější pro prevenci astmatu. Důležitý je první rok 

života dítěte, který je považován za nejkritičtější období pro uplatnění vlivu zevního prostředí 
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na rozvoj astmatu. Ochranný účinek proti rozvoji astmatu má např. onemocnění spalničkami 

v prvním roce života, dostatečně dlouhá doba kojení, opakované parazitární infekce. (Špičák, 

2004) 

3.5.1 Kontakt s alergeny 

K prvnímu kontaktu s alergeny dochází již v těhotenství, kdy přes placentu přechází na 

plod určité množství alergenů, se kterými se setkala matka. Plod začíná být citlivý na alergeny 

již od 22. týdne těhotenství. (Špičák, 2004) 

Dítě je nejvíce citlivé k alergenům po porodu, kdy se setkává s roztoči a plísněmi. Pak 

v dalších šesti měsících života. Pokud se dítě narodilo v pylové sezóně, je větší 

pravděpodobnost, že bude mít alergie na pyl než dítě, které se narodilo v období s menší 

koncentrací pylu v prostředí. (Špičák, 2004) 

K alergenům jako spouštěcím faktorům vzniku astmatického záchvatu patří hlavně pyly 

časných jarních stromů (např. bříza), pyly trav a plevelů. Roztoči (mikroskopičtí členovci) žijí 

s námi v lůžku, v čalouněních a závěsech, v kobercích a v domácím prachu. Mezi alergeny 

spouštěcí astmatický záchvat patří také zvířecí alergeny (koček, psů, morčat, ptáků, křečků, 

králíků apod.). Spouštěči mohou být i domovní plísně (vlhké zdi, klimatizace, bytová jádra), 

plísně venkovní (tlení, ovoce, vlhké prostory), bodnutí včely, vosy, sršně a v neposlední řadě 

lékové a potravinové alergeny. (Hošková, 2012) 

3.5.2 Kouření a znečištění vnějšího prostředí 

Znečištěné prostředí přispívá ke zvýšenému výskytu dýchacích obtíží. Látkami, které 

znečišťují prostředí (polutanty), je poškozován epitel dýchacích cest, tím pádem je jednodušší 

průchod pro alergeny do vnitřního prostředí a projev imunologické odpovědi organismu. Na 

rozvoj astmatu má i velký vliv pasivní kouření dětí, dokonce i kouření matky během 

těhotenství a po porodu. (Špičák, 2004) 

Mezi chemické látky, které patří ke spouštěcím faktorům astma bronchiale, patří látky, 

které provokují citlivé, hyperreaktivní průdušky nebo nosní sliznici a spouštějí příznaky kašle, 

rýmu, ztížené dýchání a záchvaty dušnosti. Jedná se hlavně o cigaretový kouř, nátěrové 

hmoty, parfémy, zplodiny motorů, těkavé látky, oxidy dusíku z plynových spotřebičů a při 

smogových, inverzních dnech oxidy síry. (Hošková, 2012) 
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3.6 Prevence astma bronchiale 

Prevence je především založena na čistotě pracovního a domácího prostředí, pokud je to 

možné, mělo by být prostředí co nejvíce zbaveno prachových částic – z kouření, lůžkovin, 

peří, koberců, mouky, ze zvířecích chlupů apod. Prostory, v nichž astmatik pobývá, je nutné 

chránit před vznikem plísní. Je vhodné udržovat vlhkost vzduchu v bytu cca v rozmezí 

40 – 50% a vytápět byt v rozmezí 20 – 22°C. Mezi preventivní prostředky patří též 

nezastupitelně i otužování a pohybová aktivita. Je dobré zařazovat i lázeňské pobyty 

v horském prostředí ve středních a lehce nadmořských výškách s odpovídajícím pohybovým 

programem. (Hošková, 2012)  

3.7 Pohybová aktivita a sport 

Pohyb je důležitý pro zdravého člověka stejně tak jako pro astmatika. Pohybová aktivita a 

sport mají velmi dobrý vliv na organismus, sport nám zvyšuje výkonnost a tělesnou zdatnost. 

Astmatik je schopen pravidelně provádět pohybové aktivity a sportovat. Sport může provádět 

i na velmi vysoké úrovni, jen by se měly dodržovat jisté zásady pro předejití případných 

astmatických záchvatů. 

 Tělesná námaha je velmi často faktorem vyvolávajícím zhoršení astmatických 

problémů. Často je to jediný faktor, který způsobuje astmatické obtíže hlavně u dětí a 

dospívajících osob. Astmatické děti se cítí být často mimo kolektiv ostatních, neboť jsou často 

vyřazované z běžných pohybových aktivit, jde třeba o vyřazování z tělesné výchovy, sportu, 

letních táborů apod., což má zpětný negativní vliv. (Kašák, 2003) 

Pohyb by měl být součástí každého léčebného režimu každého astmatika. Pravidelnou 

pohybovou aktivitou dochází ke zlepšení nejen respiračního, ale i oběhového systému a má 

dobrý vliv i na psychiku a pohybový aparát. (Kašák, 2003) 

3.7.1 Pohybová aktivita 

Pohybová aktivita je činnost, která je částečně určována prací, částečně konaná 

dobrovolně a částečně spontánně. Podle Klimtové (2005) se pohybovou aktivitou rozumí 

každý tělesný pohyb prováděný kosterním svalstvem, jehož výsledkem je výdej energie. 

Podle Dvořáka (2011) je pohybová aktivita ucelený pohyb člověka v prostředí jeho 

života. Vyznačuje se vzájemným pohybem částí lidského těla, tzv. segmentů. Tento pohyb 

nevznikl najednou, ale utvářel se milióny let. Pohybové aktivity rozdělujeme na habituální 

(hygiena, oblékání, úklid apod.), pracovní a školní, sportovní, rekreační atd.  
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Skot (2004) popisuje pohybovou aktivitu jako pohybové činnosti, prováděné rekreačně 

a prožitkově, které zpravidla nesměřují k závodní činnosti, ale k naplnění východisek 

zdravotně orientované zdatnosti a zdravého životního stylu. 

Dle WHO (2013) je pohybová aktivita definována jako každý pohyb těla prováděný 

kosterním svalstvem, který vyžaduje výdej energie. Pravidelná tělesná aktivita jako chůze, 

jízda na kole, sport apod. má významný vliv pro zdraví. Snižuje riziko cukrovky, deprese, 

kardiovaskulárních chorob atd. Inaktivita je identifikována jako čtvrtý nejčastější rizikový 

faktor pro globální úmrtnost – odhadem způsobuje úmrtnost 3,2 milionu lidí na celém světě.  

3.7.2 Sport 

Definic sportu existuje dlouhá řada. Je pro ně charakteristická velká různorodost 

přístupu, vyplývající z rozdílných východisek autorů. Některé charakteristiky tak chápou 

sport jako jeden z druhů lidské činnosti, další pak jej vidí jen z pohledu organizačního 

uspořádání, jiné jej posuzují jako součást kultury atd. Ve všech těchto přístupech je část 

pravdy, ale i tak stále chybí jakýsi syntetizující pohled, který by vystihoval všechny podstatné 

stránky sportu v kontextu s jeho společenskou funkcí.  

 „Sportem se rozumí všechny formy tělesné činnosti, které, ať již prostřednictvím 

organizované účasti či nikoliv, si kladou za cíl projevení či zdokonalení tělesné a fyzické 

kondice, rozvoj společenských vztahů nebo dosažení výsledků v soutěžích na všech 

úrovních.“ (Slepičková, 2000 str. 22) 

Dle Svobody (2000) ,,sport“ zahrnuje všechny fyzické aktivity, které prostřednictvím 

organizované či náhodné účasti jsou zaměřeny na zlepšování nebo vyjádření fyzické zdatnosti 

a mentální pohody, formující přitom sociální vztahy a dosahující výsledky v soutěžích všech 

úrovní.  

Skot (2004) definuje sport jako institucionalizovanou pohybovou aktivitu, 

motivovanou zvýšením celkové kondice, osobním prožitkem či cíleným výsledkem nebo 

výkonem. 

Podle Slepičkové (2005) tzv. Evropská charta sportu vymezuje sport následovně: 

,,Sportem se rozumí všechny formy tělesné činnosti, které, ať již prostřednictvím 

organizované účasti či nikoliv, si kladou za cíl projevení či zdokonalení tělesné a psychické 

kondice, rozvoj společenských vztahů nebo dosažení výsledků v soutěžích na všech 

úrovních“.  
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3.7.3 �ámahou vyvolané astma 

Termín ,,námahou vyvolané astma“ (EIA – exercise induced asthma) je podle Kašáka 

(2003) vyjádření nadměrné průduškové reaktivity vyprovokované nespecifickým podmětem – 

námahou. ,,Není zvláštní formou astmatu, ale pouze signálem, že astma není zcela pod 

kontrolou, že astmatický zánět není zcela potlačen.“ (Kašák, 2003 str. 143)  

Při větší tělesné námaze dochází k obstrukci dýchacích cest u 40 – 90% astmatiků. 

Mechanismus astmatických projevů při zátěži není zcela jasný. Existují dvě teorie vysvětlující 

tento jev. U obou je základem hyperventilace, dochází k tomu, že je vdechovaný vzduch 

nedostatečně ohříván a zvlhčován, tím dochází k ochlazení bronchiální sliznice a k jejímu 

vysušení. Při inhalaci suchého vzduchu dochází v bronchiální sliznici ke zvýšení parciální 

tekutiny. To způsobí uvolnění mediátorů z žírných buněk a dalších buněk alergického zánětu, 

nejspíš i k uvolnění neuropeptidů, a tím i k podráždění senzitivních nervů. Díky tomu dochází 

k bronchokonstrikci a rozvoji otoku bronchiální sliznice. Zvažuje se i vliv rychlých změn 

teplot, prudké ochlazení a následně rychlé oteplení bronchiální sliznice. Rychlé ochlazení 

může způsobit reaktivní překrvení a otok s následnou obstrukcí dýchacích cest. (Špičák, 

2004) 

3.7.3.1 Projevení námahou vyvolaného astmatu 

Podle Špičáka (2004) se námahou vyvolané astma obvykle objevuje za několik minut 

po tělesné námaze, ale někdy i v jejím průběhu. K vyvolání stačí i 4 – 6 minutová zátěž. 

,,V období po jejím ukončení následuje po dobu asi 60 minut tzv. refrakterní fáze, ve které při 

opakování zátěže již k bronchiální obstrukci nedochází.“ (Špičák, 2004 str. 202). Je to 

vysvětleno tím, že je nutné obnovit mediátory, které byly vyplaveny zátěží. Proto se astmatiků 

doporučuje rozcvičení před větší tělesnou zátěží. 

Kášák (2003) říká, že k obtížím může dojít v časné fázi astmatické odpovědi po 6 až 10 

minutách fyzické zátěže či do 10 až 15 minut po zátěži nebo dokonce i po několika hodinách. 

Pak se jedná o pozdní astmatickou odpověď, kterou trpí asi 10% astmatiků. 

3.7.4 Vhodné aktivity pro osoby trpící astma bronchiale 

K aktivnímu pohybu by si měl astmatik zvolit především vhodné sportovní odvětví. 

Různé aktivity jsou různě vhodné. ,,Běhy venku a cyklistika jsou rizikovější než např. 

plavání, chůze, úpolové a silové sporty, kopaná, košíková odbíjená.“ (Kašák, 2003 str. 144). 

Výběr je individuální a je ovlivňován i kvalitou vnitřního a venkovního prostředí, kde 

pohybové aktivity probíhají, a jejich vlivem na astmatika. Nevhodné jsou podvodní a výškové 
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sporty (např. potápění, horolezectví atd.) především pro nemožnost včasné a účinné pomoci 

při případném náhlém astmatickém záchvatu. Motorismus patří také mezi nevhodné aktivity 

díky závadnému prostředí. (Kašák, 2013). 

V. J. Lacroix říká, že mezi tzv. vysoce astmogenní sporty patří hlavně aktivity 

s maximální hyperventilací. Mezi takové sporty patří např. basketbal, cyklistika, vytrvalostní 

běhy, fotbal, ale také sporty s ventilací chladného a suchého vzduchu, jako je např. běh na 

lyžích, lední hokej či rychlobruslení. Mezi tzv. středně astmogenní sporty patří rugby, 

baseball, squash, plavání, tenis, volejbal a další. Takováto kategorizace sportu je sporná. 

Reaktibilita každého astmatika je velmi různá a také podmínky, za kterých astmatik provádí 

stejné aktivity, jsou rozdílné. (http://is.muni.cz). 

,,Velmi záleží na způsobu provádění sportu. Kontinuita nebo naopak změny intenzity 

fyzického zatížení mají na dechové funkce astmatiků velmi rozdílné účinky.“ 

(http://is.muni.cz, 20. 4. 2013). 

3.8 Astma a doping 

Podle Kašáka (2013) je astma bronchiale nejčastějším chronickým onemocněním na 

světě a trpí tím asi 300 miliónů lidí na celém světě. Astma se nevyhýbá ani sportovcům, ba 

naopak, vrcholoví sportovci trpí asmatem až pětkrát častěji než běžná populace. ,,Intenzivní 

fyzická zátěž velice často vyvolává astmatické potíže a někdy může být dokonce jediným 

faktorem vyvolávajícím zhoršení astmatu.“ (http://www.cipa.cz, 20. 4. 2013).    

Hlavním cílem léčby je mít astma pod kontrolou. To znamená, že pacient nemá téměř 

žádné obtíže a není limitován astmatem ve svých aktivitách. ,,Primární snahou lékařů 

astmatologů, kteří se starají o vrcholové sportovce s astmatem, je umožnit svým pacientům 

sportovat na vrcholové úrovni a v oblasti farmakoterapie podávat takové látky, které nejsou 

na seznamu látek zakázaných, tj. nejsou považovány za doping, anebo medicínsky podpořit 

sportovce v získání tzv. terapeutické výjimky – TV (TUE – therapeutic use exemption).“ 

(http://www.cipa.cz, 20. 4. 2013).    

V posledních 11 letech je pozitivní rozvoj ve farmakoterapii astmatu ve vztahu 

k dopingové problematice. Dá se říci, že seznam zakázaných látek platný od 1. 1. 2013 je 

téměř kompatibilní se současnými doporučeními pro prevalenci, diagnózu a léčbu astmatu. 

,,Diagnóza astmatu již neznamená omezení sportovních aktivit či dokonce nemožnost 

sportovat, a to i na vrcholové úrovni“ (http://www.cipa.cz, 20. 4. 2013).    
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4. Výzkumná část 

4.1 Hypotézy  

H1: Předpokládám, že pozátěžovým bronchospasmem trpí nejméně 60% probandů. 

H2: Domnívám se, že dojde po zátěži ke snížení FEV1 o více jak 20% z výchozí hodnoty 

FEV1 u většiny probandů. 

H3: Předpokládám, že 70% astmatiků užívá antiastmatika pravidelně, aby pozitivně 

ovlivňovali svůj zdravotní stav. 

H4: Domnívám se, že nejméně 50% probandů má spojené astma s nějakým druhem alergie, 

např. pylové alergie, alergie na prach, roztoče apod. 

H5:  Předpokládám, že podáním bronchodilatancia po předchozím bronchospasmu dojde 

ke zvýšení FEV1 a tedy k rozšíření bronchů. 

H6: Očekávám, že po podání bronchodilatancia nedojde ke snížení FEV1 po a ani během 

zátěže. 

4.1 Použité výzkumné metody a postup práce 

Pro tuto bakalářskou práci bylo použito dvou metod zkoumání. Jednou je metoda 

experimentu, jejíž součástí je spirometrické vyšetření prováděné pod dohledem odborného 

personálu, a druhou pak dotazník, kterým byly zjišťovány podrobnější informace 

o probandech. 

4.1.1 Metoda dotazník 

V bakalářské práci byla použita metoda dotazník, který obsahuje sedm otevřených 

otázek, jimiž zjistíme podrobnější informace o probandech. Probandi měli možnost výběru, 

zda chtějí dotazník vyplnit či ne. Samotný dotazník jsem sestavila po předchozím studiu 

materiálů a literatury, které mě informovaly o faktorech ovlivňující astmatiky. 

4.1.1.1 Vlastní dotazník 

Úvodem jsem vysvětlila probandům, že jde o anonymní dotazník, jehož výsledky budou 

použity jen pro účely mé bakalářské práce. Zároveň jsem vysvětlila, jak mají dotazník vyplnit. 

Dotazník obsahoval celkem 7 otázek, na které se snažili probandi odpovědět pravdivě a co 

nejpřesněji.  

Jednou z otázek, které jsou v dotazníku zařazeny, je otázka zabývající se tím, jestli 

probandi mají vztah ke sportovním aktivitám a tím pádem se snaží pozitivně ovlivňovat svůj 
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zdravotní stav. Další podstatnou otázkou je, za jakých okolností se astma projevuje. Tím 

můžeme zjistit, zda je astma podmíněno alergiemi, sportovní aktivitou nebo jinými vlivy. 

Také bylo zkoumáno, jestli proband užívá antiastmatika pravidelně, tím zjišťujeme, zda může 

mít astmatik svůj astmatický stav pod kontrolou a zda nepřispívá ke zhoršení astmatického 

zánětu. Dále bylo zkoumáno, jakými projevy astmatu daný proband trpí a zda se jedná o 

kuřáka. Pro tento účel se jako nejvhodnější jeví metoda dotazníku, která nám může přiblížit, 

zda se proband snaží o zlepšení svého zdravotního stavu či nikoli. (viz příloha č. 1) 

4.2 Metoda experimentu 

Tuto metodu jsem zvolila, protože je nejvhodnější a nejpřesnější pro měření plicních 

hodnot. Zjistili jsme, zda se skutečně jedná o osoby trpící astma bronchiale a na základě 

dalšího zkoumání to, zda se u probandů projevuje pozátěžový bronchospasmus. 

4.2.1 Spirometrie pro účely bakalářské práce 

Spirometrickým vyšetřením zjišťujeme, zda se jedná opravdu o astmatického jedince a 

zda dochází k bronchospasmu vyvolanému tělesnou zátěží.  

V této bakalářské práci je použito u jedné vyšetřované osoby 6 spirometrií, které se 

provádějí totožně a v tentýž den, ale každá z nich má jiné vstupní podmínky. Můžeme tak 

pozorovat případné zúžení a dilataci bronchů před i po tělesné zátěži a vliv medikamentů na 

zúžené alveoly.  

Experiment byl prováděn podle možností probandů od 15. 10. 2012 do 14. 3. 2013. 

Spirometrické vyšetření probíhalo v Nemocnici svaté Alžběty, Na Slupi 448/6, Praha 2 – 

Nové město, 128 00. Všichni probandi byli předem seznámeni s obsahem zkoumání a nikdo 

z osob si před vyšetřením nevzal svou pravidelnou dávku medikamentu, aby vyšetření bylo 

objektivnější.  

4.2.1.1 Postup  

Nejprve se provedla vstupní anamnéza, kterou vypisuje zdravotní sestra přímo do 

spirometrického přístroje (uvádí se jméno, datum narození, výška, váha, pohlaví, rasa a zda se 

jedná o kuřáka či nikoliv, popř. kolik proband vykouří cigaret za den), který vyhodnocuje 

hodnoty: FVC, FEV1, PEF, FEV1/FVC, MMEF, MEF75, MEF50, MEF25, FIVC. Poté se 

může začít s vlastní spirometrií. 

První spirometrie je prováděna v klidu (I. spirometrie) podle instruktáže zdravotní sestry a 

po předchozím zklidnění probanda (to zn. vydýchání probanda po vyšlých schodech, apod.). 
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Proband si utěsní nos kolíčkem a poté klidně dýchá do pneumotachografu (,,trubky“). Po 

ustálení křivky vyzve zdravotní sestra probanda ke klidnému maximálnímu výdechu. Poté co 

sestra vidí na monitoru, že se křivka zastavuje, vyzve probanda k maximálnímu usilovnému 

nádechu. V okamžiku, kdy se začne křivka zastavovat, vyzve sestra probanda k maximálnímu 

usilovnému výdechu. Tento proces se opakuje celý ještě jednou. Tím je skončena první 

spirometrie. Nakonec se vytiskne číselný a grafický výsledek spirometrického vyšetření (viz 

obr. č. 7.). 

Další částí testu je fyzicky náročná aktivita. Proband vykonával fyzicky náročnou činnost, 

která spočívala v běhání po dobu cca 6 minut. Vyšetřovaná osoba musí být neustále hlídána 

pro případ náhle dušnosti. Neprodleně po fyzické aktivitě je provedena další spirometrie (II. 

spirometrie), která je tzv. pozátěžová, zde nečekáme na zklidnění fyziologických funkcí 

probanda. 

III. spirometrie se provádí po 10 minutách v klidu, tedy 10 min po zátěži, proband se 

během těchto minut zklidní.  U této pozátěžové spirometrie zjišťujeme, zda má proband 

bronchiální spazmus, zda se hodnoty FEV1 zvýšily nebo snížily.  

Dalším krokem je aplikace příslušného medikamentu, který vyšetřovaný vlastní a dávkuje 

jej podle instrukcí ošetřujícího lékaře. Následně je proband 20 minut v klidu a čekáme na 

následnou dilataci bronchů vlivem medikamentů.  

Po 20 minutách následuje IV. spirometrie, která nám ukáže, zda došlo k dilataci bronchů. 

Dále následuje opět fyzická zátěž, tedy další šestiminutový běh.  

Přímo po zátěži se provede V. spirometrie, při které by mělo být patrné, že již nedochází 

k bronchokonstrikci, nebo jen nepatrné, vlivem bronchodilatačních léků. Následuje uklidnění 

probanda a po dalších deseti minutách se provede závěrečná VI. spirometrie, která by nás 

měla ujistit, že působením bronchodilatancia nedošlo k bronchokonstrikci.  

Během testování bylo subjektivně a objektivně zaznamenáváno chování testovaných, to 

znamená zda se u nich objevují sípoty, bolest na hrudníku, dušnost atd.  

Testování muselo být přizpůsobeno probandům podle jejich jednotlivých subjektivních 

pocitů.  
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4.2.1.2 Hodnocení spirometrického vyšetření 

K vyhodnocení testu se používá nejvyšší změřená hodnota FEV1, která se získává před 

testem a nejnižší hodnota FEV1 získaná po testu. Vyhodnocujeme pomocí rovnice, zjišťujeme 

tím procentuální pokles FEV1 po testu. 

%	pokles	FEV� =
�FEV�	�ý����í −	FEV������žší	��	�á�ěž�!x	100

FEV�	�ý����í
 

Pokud dojde k poklesu FEV1 o 15%, jde o pozitivní  pozátěžový bronchospasmus. 

např. 

  %	pokles	FEV� =
%&',)*+&*,&,-.	�//

&',)*
 = 6,115%    

 nejde o pozátěžový bronchospasmus 

 %	pokles	FEV� =
%��/,/,+'),0)-.	�//

��/,/,
 = 22,151% 

 jde o pozátěžový bronchospasmus 

4.3 Charakteristika výzkumného vzorku  

Výzkumným vzorkem jsou astmatici, kteří byli ochotni vyplnit dotazník a podstoupit 

spirometrické vyšetření. Jedná se o osoby přibližně stejného věku (18 – 23 let), různého 

pohlaví, trpící astmatem.  

Každý proband měl během testování svůj vlastní bronchodilatační medikament, který 

by v případě náhlé bronchokonstrikce mohl použít a který použil k potřebám experimentu.  

Všichni testovaní souhlasili se zveřejněním svých výsledků dotazníku i výsledky 

spirometrického vyšetření. (viz příloha č. 3)   
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4.4 Výsledky výzkumu 

4.4.1 Výsledky experimentu – spirometrické vyšetření 

Hodnocení spirometrického vyšetření bylo vyhodnocováno za odborné spolupráce 

s paní MUDr. Alicí Angelisovou, ze kterého vyšlo, že: 

Proband č. 1: 

 

Obrázek 3 - Křivka průtok-objem před zátěží (proband č. 1) 

 

Obrázek 4 - Křivka průtok-objem po zátěži (proband č. 1) 

Klidová spirometrie (křivka průtok – objem): Před zátěží i po zátěži, po aplikaci 

bronchodilatancia i po další zátěži zůstává bez signifikantních změn.  

Závěr: Pozátěžový bronchospasmus neprokázán. 

Proband č. 2: 

 

Obrázek 5 - Křivka průtok-objem před zátěží (proband č. 2) 
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Obrázek 6 - Křivka průtok-objem po zátěži (proband č. 2) 

Klidová spirometrie (křivka průtok – objem): Před zátěží i po zátěži, po aplikaci 

bronchodilatancia i po další zátěži zůstává bez signifikantních změn.  

Závěr: Pozátěžový bronchospasmus neprokázán. 

Proband č. 3: 

 

Obrázek 7 - Křivka průtok-objem před zátěží (proband č. 3) 

 

Obrázek 8 - Křivka průtok-objem po zátěži (proband č. 3) 

Klidová spirometrie (křivka průtok – objem): Před zátěží i po zátěži, po aplikaci 

bronchodilatancia i po další zátěži zůstává bez signifikantních změn.  

Závěr: Pozátěžový bronchospasmus neprokázán. 
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Proband č. 4: 

 

Obrázek 9 - Křivka průtok-objem před zátěží (proband č. 4) 

 

Obrázek 10 - Křivka průtok-objem po zátěži (proband č. 4) 

Klidová spirometrie (křivka průtok – objem): Před zátěží i po zátěži, po aplikaci 

bronchodilatancia i po další zátěži zůstává bez signifikantních změn.  

Závěr: Pozátěžový bronchospasmus neprokázán. 

Proband č. 5: 

 

Obrázek 11 - Křivka průtok-objem před zátěží (proband č. 5) 

 

Obrázek 12 - Křivka průtok-objem po zátěži (proband č. 5) 
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Klidová spirometrie (křivka průtok – objem): Před zátěží i po zátěži, po aplikaci 

bronchodilatancia i po další zátěži zůstává bez signifikantních změn.  

Závěr: Pozátěžový bronchospasmus neprokázán. 

Proband č. 6: 

 

Obrázek 13 - Křivka průtok-objem před zátěží (proband č. 6) 

 

Obrázek 14 - Křivka průtok-objem po zátěži (proband č. 6) 

Klidová spirometrie (křivka průtok – objem): Před zátěží i po zátěži, po aplikaci 

bronchodilatancia i po další zátěži zůstává bez signifikantních změn.  

Závěr: Pozátěžový bronchospasmus neprokázán. 

Proband č. 7: 

 

Obrázek 15 - Křivka průtok-objem před zátěží (proband č. 7) 
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Obrázek 16 - Křivka průtok-objem po zátěži (proband č. 7) 

Klidová spirometrie (křivka průtok – objem): Před započetím námahy prokazuje lehkou 

obstruktivní ventilační poruchu. Ve třetí ani v desáté minutě po zátěži nedochází k vyvolání 

pozátěžového bronchospasmu. Po aplikaci bronchodilatačního léku po dvaceti minutách došlo 

k bronchodilataci do normálních hodnot. Po další zátěži nedochází k vyvolání pozátěžového 

bronchospasmu. Hodnoty ventilace zůstávají v normě. 

Závěr: Pozátěžový bronchospasmus neprokázán. 

Proband č. 8: 

 

Obrázek 17 - Křivka průtok-objem před zátěží (proband č. 8) 

 

Obrázek 18  - Křivka průtok-objem po zátěži (proband č. 8) 

Klidová spirometrie (křivka průtok – objem): Lehce snížená FVC a FEV1, lehká 

obstruktivní ventilační porucha. Po zátěži nedochází k vyvolání bronchospasmu. Po aplikaci 

bronchodilatancia dochází k vzestupu FEV1 do normálních hodnot. Po další zátěži nedochází 

k vyvolání pozátěžového bronchospasmu. 

Závěr: Pozátěžový bronchospasmus neprokázán. 
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Proband č. 9: 

 

Obrázek 19 - Křivka průtok-objem před zátěží (proband č. 9) 

 

Obrázek 20 - Křivka průtok-objem po zátěži (proband č. 9) 

Klidová spirometrie (křivka průtok – objem) před zátěží: Normální hodnoty ventilace 

i tvar FVC křivky. Ve třetí i desáté minutě po zátěži dochází k signifikantnímu snížení FEV1 – 

o více než 15%. Po aplikaci brochodilatancia dochází k normalizaci hodnot ventilace včetně 

FEV1. Po další zátěži již nedochází k vyvolání bronchospasmu – způsobený ochranným vliv 

bronchodilatancia.  

Závěr: Prokázán pozátěžový bronchospasmus.  

Proband č. 10: 

 

Obrázek 21 - Křivka průtok-objem před zátěží (proband č. 10) 
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Obrázek 22 - Křivka průtok-objem po zátěži (proband č. 10) 

Klidová spirometrie (křivka průtok – objem) před zátěží: Normální hodnoty ventilace 

i tvar FVC křivky. Ve třetí i desáté minutě po zátěži dochází k signifikantnímu snížení FEV1 – 

o více než 15%. Po aplikaci brochodilatancia dochází k normalizaci hodnot ventilace včetně 

FEV1. Po další zátěži již nedochází k vyvolání bronchospasmu – způsobený ochranným vliv 

bronchodilatancia.  

Závěr: Prokázán pozátěžový bronchospasmus.  
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pirometrického vyšetření 

é vyšetření prokázalo, že všichni probandi trpí astma bro

l zjištěn pozátěžový bronchospasmus. U osmi zbývajících

spasmus prokázán. 

Graf 1 - vstupní spirometrické vyšetření 

ího spirometrického vyšetření bylo zjištěno, že před z

hodnoty FEV1 i tvar křivky FVC. U 20% probandů byl

ní porucha. 

před zátěží 
zjištěna lehá 
obstruktivní 
ventilační 
porucha

20%

před zátěží 
normální 
hodnoty 

i tvar 
FVC křivky

Vstupní parametry

é informace zpracovány také 

rpí astma bronchiale, ale jen 

i zbývajících probandů nebyl 

 

o, že před zátěží mělo 80% 

probandů byla zjištěna lehká 



 

Graf 2 - pro

 Podle grafu můžeme vidě

u stejného množství probandů (t

probandů došlo ke snížení FEV

 Pouze u 20% probandů b

probandů k procentuálnímu sníže

sníže

nedošlo ke 
snížení FEV1 o 
více než 15%

u 80%
probandů

Změny FEV
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procentuální snížení FEV1 u astmatických probandů 

ůžeme vidět, že došlo ke snížení FEV1 o více než 15% u

 probandů (tedy u 20%) došlo ke snížení FEV1 o 10 

FEV1 pouze o méně než 10%. 

Graf 3 - změny FEV1 po zátěži 

 probandů bylo zjištěno snížení FEV1 o více než 15%. 

álnímu snížení FEV1 o více než 15% nedošlo. 

snížení o méně 
než 10%

60%

snížení o 10 -
20%
20%

snížení o více 
než 20%

20%

Pozátěžové snížení nížení FEV1

snížení 
více než

u 
probandů

měny FEV1 po zátěžovém spirometrickém vyšetření

 

ce než 15% u 20% probandů, 

o 10 – 15%, a až u 60% 

 

15%. U zbylých 80% 

snížení FEV1 o 
více než 15%

20%
probandů

 vyšetření



 

Graf 4 - vliv 

20 minut po podání bron

u 20% probandů o 0 – 5%, u 20

procento probandů dosáhlo zvýše

k největšímu zvýšení hodnot FEV

Graf 5 - vliv zát

Změn
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vliv bronchodilačních medikamentů na hodnotu FEV1 

 podání bronchodilatačních medikamentů můžeme vidět

5%, u 20% probandů se hodnoty FEV1 zvýšily o 10 

osáhlo zvýšení hodnot FEV1 o 5 – 10% a u zbylých 20

FEV1 a to o více než 20%. 

vliv zátěže na FEV1 u astmatiků po podání bronchodilatncia 

zvýšení o 
0 - 5%
20%

zvýšení o 
5 - 10%

40%

zvýšení o 
10 - 20%

20%

zvýšení o 
více než 

20%
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Zvýšení hodnot FEV1 po podání 
bronchodilatancia
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1%
20%

zvýšení o 
0 - 2,5%

60%
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1 - 3,5%

20%
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ůžeme vidět zvýšení hodnot 

výšily o 10 – 20%. Největší 

zbylých 20% probandů došlo 
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 Po podání bronchodilatancia můžeme vidět jen nepatrné změny u hodnot FEV1. 

U nejvíce probandů (přesněji u 60%) došlo ke zvýšení hodnot FEV1 o 0 – 2,5%. Byl zjištěn 

i nepatrný pokles hodnot FEV1 u 20% probandů a to o max. 1%. Lehce vyššího snížení bylo 

zjištěno u zbylých probandů (u 20%) a to o 1 – 3,5%. 

  



 

5.2 Analýza dotazníku 

Otázky byly položené př

probandi prohlásili, že odpovídal

V hlavičce dotazníku jsem

všech 10 probandů. Z toho bylo 

vytvořila tabulku č. 4. 

Kdy/Za jakých podmínek se 

alergie? 

Gra

roztoč

peří
10%

po zátěži
15%

Kdy/Za jakých pod
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položené před spirometrickým vyšetřením všem prob

že odpovídali pravdivě a co možná nejpřesněji. 

jsem zjišťovala pohlaví probandů. Dotazníku

toho bylo 9 (90%) žen a pouze 1 (10%) muž. Pro p

Pohlaví množství % 

muž 1 10% 

žena 9 90% 

celkem 10 100% 

Tabulka 4 - pohlaví probandů 

dmínek se astma projevuje? Popř. je spojeno s ně

Graf 6 - spouštěči projevů astma bronchiale 

pyl
30%

chladný psi
5%stres

5%

kočky
5%

večer
5%

roztoči
5%

peří
10%

po zátěži
15%

prach
15%

a jakých podmínek se astma projevuje? Popř. je spojen
nějakým druhem alergie?

 všem probandům. Všichni 

Dotazníku se zúčastnilo 

) muž. Pro přehlednost jsem 

pojeno s nějakým druhem 

 

chladný vzduch
5%

opř. je spojeno s 



 

 Podle grafu můžeme v

u probandů je z 30% pyl, o druh

a prach, v 10% se astma proj

astmatu jen u 5% probandů.  

Jak často antiastmatika užíváte

 Podle dotazníku užívá p

antiastmatika užívá nepravidelně.

Jste kuřák? 

Jak často antias
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 můžeme vidět, že nejčastějším spouštěčem astmati

 pyl, o druhé a třetí místo s 15% se dělí spouštěči astma

astma projevuje v kontaktu s peřím a zbylí spouštěči 

žíváte? Užíváte je pravidelně? 

Graf 7 - pravidelnost užívání antiastmatik 

ívá pravidelně antiastmatika 70% dotázaných, 3

nepravidelně. 

Graf 8 - množství kouřících astmatiků 

Nepravidelně
30%

Pravidelně
70%

Jak často antiastmatika užíváte? Užíváte je pravidelně?

ano
30%

ne
70%

Jste kuřák?

čem astmatického záchvatu 

astmatu tělesná zátěž 

spouštěči spouští projevy 

 

otázaných, 30% dotázaných 

 

ravidelně?



 

Z deseti probandů bylo zji

tvrdí, že jsou nekuřáci.  

Sportujete? Pokud ano, kolikrá

Gra

 Dotazníkem bylo zjištěno

70% respondentů tvrdí, že prav

respondentů sportuje 3x týdně a d

 

  

Sportuje
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ndů bylo zjištěno, že u 30% se jedná o kuřáky, zbylý

 ano, kolikrát za týden?  

Graf 9 - sportování osob s astma bronchiale 

bylo zjištěno, že 10% účastníků nesportuje, příležitostn

vrdí, že pravidelně sportují, 30% respondentů sportuje 

x týdně a dalších 20% respondentů pravidelně sportuje 

 

NE
10%

2 x týdně
30%

4 x týdně
20%

3 x týdně
20%

příležitostně
20%

Sportujete? Pokud ano, kolikrát za týden?

uřáky, zbylých 70% procent 

 

, příležitostně sportuje 20%. 

ntů sportuje 2x týdně, 20% 

elně sportuje až 4x v týdnu.  
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6. Diskuse 

V této kapitole se budu věnovat výsledkům bakalářské práce a hledat odpovědi na otázky, 

tedy vyhodnocovat jednotlivé hypotézy z hlediska jejich pravdivosti. 

Dotazník byl zadán probandům, kteří se zúčastnili i experimentální části bakalářské práce. 

Celkem bylo deset probandů, z toho 9 žen a 1 muž. 

Stanovila jsem si jeden hlavní cíl a dva dílčí cíle. Hlavním cílem této bakalářské práce je 

zjistit, do jaké míry ovlivňuje sport a fyzická zátěž vybrané funkční parametry osob trpících 

bronchiálním astmatem. Prvním dílčím cílem bylo zjistit, zda astmatičtí probandi dodržují 

pravidelnou léčbu, která má tak pozitivní vliv na jejich zdravotní stav. Druhým dílčím cílem 

bylo zjistit, zda mají astmatici své astma spojené s některým druhem alergie a zjistit tak, zda 

astma může být vyvolané i jiným způsobem než je pohybová aktivita.  

K těmto cílům jsem stanovila šest hypotéz. 

Hypotéza č. 1, kterou jsem si stanovila tak, že předpokládám, že pozátěžovým 

bronchospasmem trpí nejméně 60% probandů, se mi nepotvrdila. Podle pozátěžového 

spirometrického vyšetření vyšlo, že pozátěžovým bronchospasmem trpí pouze 20% probandů. 

Tento výsledek může dokazovat to, že 80% probandů je dobře zaléčeno medikamenty, nebo 

to můžeme vysvětlit tak, že zátěž není spouštěcím mechanismem astmatu u probandů a tedy 

nevyvolává bronchospasmus. 

Hypotéza č. 2, že dojde po zátěži ke snížení FEV1 o více než 20% z výchozí hodnoty FEV1 

u většiny probandů, se mi nepotvrdila. Podle pozátěžové spirometrie došlo ke snížení FEV1 

o více než 20% pouze u 20% probandů. U zbylých 80% probandů došlo k menšímu snížení, 

než jsem předpokládala. Tento výsledek může být ovlivněn dobrým zaléčením probandů, 

nebyl zde přímý vliv alergenů, které by mohly vyvolat bronchospasmus, nebo netrpí námahou 

vyvolaným astmatem. 

Hypotéza č. 3, že 70% astmatiků užívá antiastmatika pravidelně, aby pozitivně ovlivňovali 

svůj zdravotní stav, se mi potvrdila. Podle otázky č. 5 v dotazníku (Jak často antiastmatika 

užíváte? Užíváte je pravidelně?) jsem zjistila, že většina astmatiků drží své astma pod 

kontrolou vlivem medikamentů (konkrétně 70%), které jim předepsali jejich lékaři. 

Pravidelným užíváním medikamentů, nezhoršují svůj astmatický zánět a zlepšují tak svůj 

zdravotní stav a nejsou tím pádem astmatem omezování v běžném životě. 
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Hypotéza č. 4, kde předpokládám, že 50% probandů má spojené astma s nějakým druhem 

alergie, se mi nepotvrdila. Dotazníkem bylo zjištěno, že astmatem spojeným s určitým 

druhem alergie trpí až 80% respondentů a jen ve 20% je spouštěcím mechanismem chladný 

vzduch nebo tělesná aktivita. Můžeme tedy říct, že zátěž není hlavním spouštěcím 

mechanismem u respondentů.  

Hypotéza č. 5, kdy předpokládám, že podáním bronchodilatancia po předchozím 

bronchospasmu dojde ke zvýšení FEV1 a tedy k rozšíření bronchů, se mi potvrdila. Podle 

spirometrického vyšetření je patrné, že u všech probandů došlo ke zvýšení hodnot FEV1 po 

podání bronchodilatancia. U každého probanda je procentuální zvýšení jiné. Nejvíce patrné je 

u probandů, kteří měli pozátěžový bronchospasmus, kdy došlo ke zvýšení hodnot FEV1 o více 

než 20%. U ostatních probandů bylo zvýšení hodnot nižší, ale i tak znatelné.     

Hypotéza č. 6, kde jsem očekávala, že po podání bronchodilatancia nedojde ke snížení FEV1 

po a ani během zátěže, se mi nepotvrdila. U probandů došlo k různým reakcím. U šesti 

probandů (tedy 60%) došlo ke zvýšení FEV1 o 0 – 2,5% i během zátěže, ale u zbylých 40% 

probandů došlo ke snížení FEV1, přestože nepatrnému, nicméně k němu došlo. U dvou 

probandů došlo ke snížení max. o 1% a o 1 – 3,5% u zbylých dvou probandů.     

Domnívám se, že je důležité vědět, jak se astma projevuje, co mohou být spouštěcí 

mechanismy a jak správně sportovat s astmatikem, i když není u daného astmatika prokázán 

pozátěžový bronchospasmus. Neznamená to, že se nemůže stát, že nedojde k astmatickému 

záchvatu. Každý trenér, učitel, instruktor i sám astmatik by měl poznat, zda má náběh 

k astmatickému záchvatu a naučit se tomu, jak záchvatu předejít. 
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7. Závěry 

Hlavním cílem této bakalářské práce je zjistit, do jaké míry ovlivňuje sport a fyzická zátěž 

vybrané funkční parametry osob trpících bronchiálním astmatem. Tohoto cíle se výzkumem 

povedlo dosáhnout. Prvním dílčím cílem bylo zjistit, zda astmatičtí probandi dodržují 

pravidelnou léčbu, která má tak pozitivní vliv na jejich zdravotní stav. Tento cíl byl dosažen 

vyhodnocením dotazníku. V neposlední řadě byl dotazníkem splněn i druhý dílčí cíl, který 

měl za cíl zjistit, zda mají astmatici své astma spojené s některým druhem alergie a zjistit tak, 

zda astma může být vyvolané i jiným způsobem, než je sportovní aktivita. 

  

Z výzkumu, jež jsem provedla, v mé bakalářské práci vyplývá:  

•••• Spirometrickým vyšetřením bylo prokázáno, že pozátěžovým 

bronchospasmem trpí pouze 20% z testovaných probandů a u 80% 

probandů nebyl pozátěžový bronchospasmus prokázán. 

•••• Zhodnocením pozátěžové spirometrie bylo zjištěno, že u 80% probandů 

nedošlo ke snížení FEV1 o více než 20%. U zbylých 20% probandů 

zhodnocením spirometrického vyšetření bylo zjištěné snížení FEV1 

o více než 20%.  

•••• Dotazníkem jsem zjistila, že 70% astmatiků probandů, dodržuje 

pravidelně antiastmatickou léčbu, kterou jim předepsal jejich ošetřující 

lékař. Zbylých 30% probandů léčbu pravidelně nedodržuje. 

•••• Další otázkou v dotazníku bylo zjištěno, že astma, jehož spouštěcím 

mechanismem je nějaký druh alergie, má až 80% respondentů a 

pouze u 20% respondentů je spouštěcím mechanismem chladný 

vzduch nebo tělesná aktivita.  

•••• Spirometrie prokázala zvýšení hodnot FEV1 po podání 

bronchodilatancia u 100% probandů. Každý proband měl jiné zvýšení 

hodnot. Nejzřetelnější však bylo u probandů, kteří měli předchozí 

pozátěžový bronchospasmus, u těchto probandů došlo ke zvýšení hodnot 

FEV1 až o 20%. 

•••• Spirometrie u 60% probandů prokázala, že po podání 

bronchodilatancia, dojde ke zvýšení FEV1 o 0 – 2,5% i během zátěže. 
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U dalších 40% probandů došlo k lehkému snížení FEV1 po zátěži. 

Konkrétně o cca 1% u 20% probandů a o 1 – 3,5% u dalších 20% 

probandů. 

Moje bakalářská práce se dá využít jako informační zdroj k základnímu seznámení 

s astma bronchiale, s jeho projevy a k získání informací, jak tělesná aktivita a sport ovlivňují 

astmatika a jak předcházet astmatickým záchvatům během sportu.  
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Vt  dechový objem 

IRV  inspirační rezervní objem 

ERV  expirační rezervní objem 

RV  reziduální objem 

VC  vitální kapacita  

IC  inspirační kapacita 

VE  minutová ventilace plic 

MVV  maximální volní ventilace 

FEVt  jednosekundová vitální kapacita  

FRC  funkční reziduální kapacita 

FVC  usilovná vitální kapacita plic 

FEV1   objem vydechnutý za první sekundu usilovného výdechu vitální 

kapacity plic 

PEF   nejvyšší rychlost vrcholového průtoku dosažená během usilovného 

výdechu 
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MEF50   hodnota průtoku při usilovném výdechu odečtená z křivky 

v okamžiku, kdy ještě 50% objemu vzduchu zůstává v plicích 

MEF25   hodnota průtoku při usilovném výdechu odečtená z křivky 

v okamžiku, kdy ještě 25% objemu vzduchu zůstává v plicích 

FIVC  usilovný nádech vitální kapacity  
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Přílohy 

Příloha č. 1 - Dotazník 

Věk: ................ 

žena        muž 

1) Sportujete? Pokud ano, kolikrát týdně?: 

..................................................................................................................................................  

2) V kolika letech se vaše astma projevilo?:  

.................................................................................................................................................. 

3) Kdy/Za jakých podmínek se astma projevuje? Popř. je spojeno s nějakým druhem alergie?:  

.................................................................................................................................................. 

4) Jaká antiastmatika užíváte?: 

.................................................................................................................................................. 

5) Jak často antiastmatika užíváte? Užíváte je pravidelně?: 

.................................................................................................................................................. 

6) Jaké projevy má Váš astmatický záchvat?: 

.................................................................................................................................................. 

7) Jste kuřák? Popř. kolik cigaret vykouříte? 

.................................................................................................................................................. 
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Příloha č. 2 - číselné a grafické zhodnocení spirometrického vyšetření 

 

Obrázek 23 - číselné a grafické zhodnocení spirometrického vyšetření 
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Příloha č. 3 

 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 

udělený v souladu s ustanovením § 5 odst. 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 

údajů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

 

 

 

Pro potřeby bakalářské práce slečny Jany Müllerové a v souladu se shora uvedeným platným 

a účinným ustanovením zákona O ochraně osobních údajů,  d á v á m  souhlas ke shromažďování, 

uchování a zpracování osobních údajů, získaných dotazníkem a experimentálním výzkumem 

potřebným k naplnění cíle bakalářské práce.   

  

 

 

            V Praze dne :                    

                                                                                                     ................................................................................. 

                                                                                          ..................................................................................................................................................... 

 jméno a příjmení respondenta 
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Příloha č. 4 

 

Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta 

M.D. Rettigové 4, 116 39 Praha 1 

Prohlášení žadatele o nahlédnutí do listinné podoby závěrečné práce před její 

obhajobou 

Závěrečná práce 

Druh práce  

Název práce  

Autor práce  

 

Jsem si vědom/a, že závěrečná práce je autorským dílem a že informace získané nahlédnutím 

do zveřejněné závěrečné práce nemohou být použity k výdělečným účelům, ani nemohou být 

vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. 

Byl/a jsem seznámen/a se skutečností, že si mohu pořizovat výpisy, opisy nebo rozmnoženiny 

závěrečné práce, jsem však povinen/povinna s nimi nakládat jako s autorským dílem a zachovávat 

pravidla uvedená v předchozím odstavci tohoto prohlášení. 

Jsem si vědom/a, že pořizovat výpisy, opisy nebo rozmnoženiny dané práce lze pouze na své 

náklady a že úhrada nákladů za kopírování, resp. tisk jedné strany formátu A4 černobíle byla 

stanovena na 5 Kč. 

V Praze dne …............…… 

Jméno a příjmení žadatele 

 

Adresa trvalého bydliště 
 

 

 

__________________________________ 

podpis žadatele 

  



56 

 

Příloha č. 5 

 

Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta 

M.D. Rettigové 4, 116 39 Praha 1 

Prohlášení žadatele o nahlédnutí do listinné podoby závěrečné práce 

Evidenční list 

Jsem si vědom/a, že závěrečná práce je autorským dílem a že informace získané nahlédnutím 

do zveřejněné závěrečné práce nemohou být použity k výdělečným účelům, ani nemohou být 

vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. 

Byl/a jsem seznámen/a se skutečností, že si mohu pořizovat výpisy, opisy nebo rozmnoženiny 

závěrečné práce, jsem však povinen/povinna s nimi nakládat jako s autorským dílem a zachovávat 

pravidla uvedená v předchozím odstavci tohoto prohlášení. 

Poř.č. Datum Jméno a Příjmení Adresa trvalého bydliště Podpis 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10.         

 

 


