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Cíl práce: Za posledních několik let došlo k nárůstu počtu alergiků. Cílem práce bylo 
zjistit, zdali má dědičnost vliv na rozvoj alergických onemocnění a současně identifikovat 
některé faktory z vnějšího prostředí, které se mohou také podílet na rozvoji alergií. 
Zároveň je tato práce pilotní studií, kterou jsme ověřovali naši metodu sběru dat. 

Metody: Zvolili jsme metodu elektronického dotazování. Dotazník, rozdělený na čtyři 
části, jsme umístili na internetovou stránku www.alergie-dotaznik.blogspot.cz. 
Dovybraných škol jsme poštou zaslali informační dopisy pro matky žáků osmých tříd, ve 
kterých měly odkaz na dotazník a informace k vyplňování. Dopisů jsme rozeslali 3362 
a vyplněných dotazníků se navrátilo 192. Do analýzy dat jsme zařadili 164 dotazníků 
a analyzovali jsme je pomocí programu Microsoft Excel. 

Výsledky: Našeho výzkumu se účastnilo 32,9 % alergiků, 38,4 % nealergiků a zbytek 
probandů (28,66 %) byl zařazen do skupiny „ostatní“. Rizikovým faktorem dědičných 
vlivů se zdá být alergie u matky, otce a staršího sourozence, nikoli u mladšího sourozence. 
Z faktorů vnějšího prostředí to jsou opakované infekce zánětem nosohltanu, zánětem 
průdušek, chřipkou, jednou ročně zápal plic, užívání antibiotik od 6. roku až dosud častěji 
než 4x ročně. Ochranný vliv se zdá mít výživa formou kojení a náhrady mateřského mléka 
ve druhém měsíci, zařazení příkrmů ke kojení ve čtvrtém měsíci a překvapivě vystavení 
pasivnímu kouření, což je v rozporu se všemi současnými poznatky. Neprokázali jsme 
vliv věku prvního ochutnání vybraných potravin, kontaktu se zvířaty, užívání probiotik a 
paracetamolu během těhotenství, kojení a v dětství, zánětu močových cest a ani vliv 
vaření na spotřebičích na zemní plyn a frekvence dopravy v místě bydliště. Přesto bylo i 
v těchto výsledcích naznačeno mnoho trendů směrem k ochranným nebo naopak 
predispozičním faktorům. 

Závěry: Z výsledků jsme došli k závěru, že alergie je multifaktoriální onemocnění. 
Dědičnost má vliv na rozvoj alergických onemocnění, stejně jako některé faktory z 
vnějšího prostředí. Protektivní vliv infekcí, tak jak tvrdí hygienická hypotéza, jsme 
neprokázali. V několika výsledcích byl naznačen jistý trend v rozdílech, přestože nebyly 
statisticky významné. Bylo by tedy zapotřebí rozšířit náš výzkum k identifikaci dalších 
faktorů z vnějšího prostředí, které mají vliv na rozvoj alergie. 
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