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1. ÚVOD 

Téma své bakalářské práce Užívání tabákových výrobků u zaměstnanců 

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady (FNKV) Praha jsem si vybrala na 

základě neustálého setkávání se s problematikou užívání tabáku. V dnešní době je 

to jedno z hlavních témat v oblasti veřejného zdraví. Problematika je o dost 

závažnější a hodná pozornosti, pokud je spojena se zdravotnickým personálem. 

Většina z nás má jistě představu o tom, že zdravotníci by měli být příkladem pro 

ostatní v přístupu ke svému zdraví, hlavně proto, že nejlépe vědí, jaká rizika jim 

při užívání návykových látek hrozí. Já jsem se nad tímto pozastavila už 

mnohokrát, i z doslechu přátel, kterým bylo například nepříjemné, když byla 

zdravotní sestra cítit cigaretovým kouřem. 

Celá práce je rozdělena na dvě části. Ta první, teoretická, se zabývá 

tabákem jako návykovou látkou, strategiemi, které jsou zaměřené na kontrolu 

tabáku a léčbu závislosti na tabáku. Konkrétně aktivity v rámci WHO a EU. Dále 

kontrolou tabáku a legislativou v ČR, celkovou prevalencí užívání tabáku v ČR a 

také v konkrétních skupinách jako u studentů zdravotnických oborů nebo u 

zdravotníků. Závěr teoretické části je věnován zdravotním rizikům, která 

uživatelům tabákových výrobků hrozí a v neposlední řadě léčbě a prevenci. 

Prevence je nejdůležitějším opatřením, na které by měla být zaměřena pozornost, 

abychom prevalenci kouření do budoucna snížili. 

Praktická část je věnována výzkumu týkajícího se užívání tabáku 

u zaměstnanců FNKV Praha a posouzení úrovně poskytování krátkých intervencí 

ve vztahu ke kouření pacientů v rámci začleňování FNKV do Evropské sítě 

nekuřáckých nemocnic. Pro tuto práci jsem použila výsledky dotazníkového 

šetření, které bylo prováděno v rámci preventivních prohlídek u zaměstnanců 

FNKV a 3. LF UK. Celé šetření bylo prováděno ve dvou etapách. První sběr dat 

proběhl v období od května 2014 do května 2015 a druhý sběr od ledna do 

prosince 2016. V praktické části práce jsou porovnány obě etapy se  zaměřením se 

na rozdíly a změny v souvislosti se vznikem Centra pro závislé na tabáku, které je 

součástí Kliniky pracovního a cestovního lékařství ve FNKV. 
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2. TEORETICKÁ ČÁST 

2.1. Historie tabákové epidemie 

Historie tabákové epidemie sahá až do počátku 20. století. Před ním se 

kouřilo spíše ojediněle a to doutníky nebo dýmky. Velký vzrůst kouření cigaret 

zapříčinil hlavně vznik automatů na výrobu cigaret kolem roku 1900. Stalo se to 

na území USA, a proto se zde tato epidemie rozšířila nejrychleji. Do České 

republiky tato epidemie dorazila až o 30 let později. Díky tomu jsme si i později 

uvědomili, jaká rizika a dopady na zdraví kouření tabáku přináší. Jako první 

kouřili tabák zřejmě Indiáni, a to v rámci svých rituálů, kdy se po potažení 

dostavil příjemný pocit kvůli vyplavení dopaminu v nucleus accumbens (1). 

Do Evropy se tabák dostal na Kolumbových lodích (1). 

2.2. Strategie zaměřené na kontrolu tabáku a léčbu 

závislosti na tabáku 

2.2.1. Aktivity v rámci WHO 

Světová zdravotnická organizace (World Health Organization) je nezávislá 

mezinárodní agentura v rámci Organizace spojených národů (OSN). Jejím 

nejvyšším rozhodovacím orgánem je Světové zdravotnické shromáždění (World 

Health Assembly), které se setkává každý rok v květnu v Ženevě. Hlavními 

strategickými záměry WHO jsou omezování úmrtnosti, nemocnosti a postižení, 

podpora zdravé životosprávy, rozvoj spravedlivějších a efektivnějších 

zdravotnických systémů atd. Dalším hlavním úkolem WHO je určování klíčové 

politiky WHO, která je přijímána tzv. rezolucemi (3). 

Rámcová úmluva o kontrole tabáku (Framework Convention on Tobacco 

Control - FCTC) vznikla na základě reakce na tabákovou epidemii. Byla přijata 

56. Světovým zdravotnickým shromážděním dne 21. května 2003 rezolucí 

WHA56.1 a vstoupila v platnost 27. února 2005. Obsahuje mnoho závazků a také 

vyžaduje od smluvních stran zavádění efektivních opatření pro kontrolu tabáku. 

Hlavními požadavky FCTC je snížení poptávky po tabáku, snížení dostupnosti 
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tabáku a další ustanovení týkající se odpovědnosti, politiky a ochrany životního 

prostředí. FCTC mimo jiné také ustanovuje dva hlavní orgány, které dohlížejí na 

její fungování. Je to konference smluvních stran a stálý sekretariát. Jednou ze 

smluvních stran této úmluvy je Evropská unie. Česká republika byla dlouho 

jediným jejím členským státem, který úmluvu nepřijal. Přihlásila se k ní až 

1. června 2012 a na území naší republiky vstoupila v platnost 30. srpna 2012. Byl 

tak konečně dokončen proces ratifikace, který trval osm let (1). 

Světový den bez tabáku (World No Tobacco Day) byl stanoven WHO 

poprvé v roce 1987 za účelem upozornění na rostoucí tabákovou epidemii a 

nemoci a rizika, které s ní souvisejí. Dnes tento den připadá na 31. května. Učitelé 

a studenti 3. LF UK se v minulých letech zapojili do osvětových akcí spojených 

s protikuřáckou tématikou (4). 

2.2.2. Aktivity v rámci EU 

Podle statistik Evropské komise je kouření a užívání tabákových výrobků 

největší příčinou úmrtí v EU, které se dá ale předcházet. Každý rok zemře na tyto 

následky až 695 000 Evropanů. Politiky EU v oblasti kontroly tabáku spočívají na 

třech pilířích: legislativa, kampaně a mezinárodní úmluvy (1). 

Legislativa v EU je směřována tak, aby cílem bylo regulovat tabákové 

výrobky, sjednocovat s nimi evropské standardy, nastavovat určitá marketingová 

opatření na trhu a podávat veřejnosti dostatečné a pravdivé informace. Dvě hlavní 

legislativy v EU jsou: směrnice o tabákových výrobcích a směrnice o tabákové 

reklamě (1). 

Kampaně jsou velmi dobrou formou, jak zaujmout určitou skupinu lidí, 

například studenty nebo širokou veřejnost. Jednou z posledních kampaní EU byla 

v roce 2011 kampaň „Exkuřáci jsou nezastavitelní“, která netradičně upozorňuje  

na výhody toho, když kuřák přestane kouřit. Předchozí kampaň „HELP – pro 

život bez tabáku“, naopak upozorňovala na negativní dopady pasivního kouření, 

na prevenci a možnosti odvykání kouření a léčbu závislosti na tabáku (1). 
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Mezinárodní úmluvy fungují na principu spolupráce EU s mezinárodními 

partnery díky Rámcové úmluvě o kontrole tabáku (WHO FCTC). 

2.2.3. Kontrola tabáku a legislativa v ČR 

Legislativa a právní úpravy o kontrole tabáku se v ČR neustále vyvíjejí 

a upravují. Jedná se o soubor norem, které jsou součástí národních předpisů 

a zároveň musí naplňovat minimální požadavky předpisů EU i mezinárodních 

dohod. Jejich účelem je několik bodů – ochrana před kouřem v prostředí, celkové 

snížení spotřeby tabáku a jeho dopady, ať už zdravotní, ekonomické nebo 

sociální. Normy jsou uspořádány do určitých okruhů (výroba – zdanění - reklama 

– prodej – zákazy kouření) (1). 

Na konci května letošního roku vejde v účinnost tzv. „protikuřácký zákon“ 

– zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových 

látek. Zákon upravuje zákaz kouření na veřejnosti, včetně zákazu kouření 

elektronických cigaret. Obnovuje mimo jiné zákaz kouření na zastávkách, nově 

bude zakázáno kouření ve vnitřním (tj. zastřešeném) prostoru všech restaurací, 

barů, kaváren, hospod a jiných provozoven, kde se poskytují tzv. stravovací 

služby. Dále bude zakázáno kouřit ve vnitřních zábavních prostorách, vnitřních 

prostorách všech sportovišť, v zoologických zahradách. Zákaz se také dotkne 

všech zdravotnických zařízení, lázní a areálu nemocnic, kromě stavebně 

oddělených prostor vyhrazených ke kouření v uzavřeném psychiatrickém oddělení 

nebo v jiném zařízení pro léčbu závislostí (29). 

2.2.4   Společnost pro léčbu závislosti na tabáku (SLZT) 

Společnost pro léčbu závislosti na tabáku (SLZT) je sdružení lékařů 

a zdravotníků, kteří se zabývají léčbou závislosti na tabáku. Náplní práce 

společnosti je získávání informací ze světa, šíření dosavadních poznatků 

a doporučení léčby mezi zdravotníky, zařazení či rozšíření výuky této léčby 

v rámci lékařských fakult, pořádání konferencí a seminářů a zvýšení dostupnosti 

léčby. Společnost se snaží také zvýšit počet specializovaných center pro závislé na 

tabáku, obecně více medializovat fakta o kouření a podpořit aktivity spojené s 
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kontrolou tabáku. Konkrétními příklady jsou prosazování nekuřáckých veřejných 

prostor, vyčlenění daně na prevenci a léčbu závislosti na tabáku, zvýšení daně 

z cigaret, obrázkové zdravotní varování na krabičkách od cigaret apod. Mezi její 

dlouhodobé cíle se řadí především medializace léčby, kterou se snaží provádět 

v každé nemocnici, pochopení závislosti na tabáku jako nemoci nebo proplácení 

léků pacientům (2). 

2.3. Prevalence užívání tabáku 

2.3.1. Užívání tabáku v populaci ČR 

Na prvním místě v žebříčku zemí s největším počtem osob, které užívají 

tabák, stojí Čína. Obyvatelé České republiky se v užívání tabáku pohybují také 

na relativně vysokých místech (6). V současné době kouří v ČR asi 24 % dospělé 

populace. Z toho pravidelných kuřáků, kteří vykouří nejméně jednu cigaretu 

denně, je 18,2 % a příležitostných kuřáků 5,9 %. Většina dospělých se svou 

závislostí ale přestává s rostoucím věkem. Přesto je však mezi současnými kuřáky 

50% těch závislých kuřáků, kteří si svoji cigaretu zapálí hned ráno, ještě před 

nástupem do zaměstnání nebo školy. Mezi základní charakteristiky kuřáka patří 

délka kouření, množství vykouřených cigaret a právě čas, který uplyne mezi 

probuzením a zapálením si první cigarety. Nejvíce kuřáků (29,7 %) vykouří 

v průběhu dne 15 - 24 cigaret. V těsném závěsu jsou ti, kteří vykouří 10 - 14 

cigaret (27,2 %) a 5 - 9 cigaret (24,5 %). Méně než 5 cigaret za den vykouří 14,7 

% a naopak více než 25 cigaret vykouří 4,0 % kuřáků (27). 

V poslední době je nejproblematičtější skupinou mládež. Počet 

pravidelných kuřáků u mladých lidí ve věku 13 - 16 let přesahuje již 20% a více 

kouří dívky. Většina mladých lidí začíná s kouřením ještě před 18. rokem života. 

Důvodů, proč ke kouření mladí lidé tíhnou, může být několik. Chtějí se vyrovnat 

ostatním kouřícím kamarádům a spolužákům, projevují tím svůj vzdor či názor, 

zaujímají pózu vůči společnosti, jsou ovlivňováni rodinou, reklamou, filmy, 

seriály apod. V České republice je sledováno užívání tabáku u nezletilých třemi 

mezinárodními studiemi: The Health Behaviour in School-aged Children (HBSC), 
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Global Youth Tobacco Survey (GYTS) a Evropskou školní studií o alkoholu 

a jiných drogách (ESPAD) (1).  

2.3.2. Užívání tabáku u studentů zdravotnických oborů 

Studenti zdravotnických škol jsou bezpochyby vedeni výukou o 

negativních účincích kouření k tomu, aby sami šli příkladem a s kouřením 

přestali, nebo lépe vůbec nezačínali. 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy se 

v posledních letech přidala k výzvě WHO a EU redukovat kouření a rozšiřovat 

prevenci kouření u studentů lékařských fakult a budoucích zdravotníků. Strategie 

byly zahrnuty do akademického života studentů. Ve výuce se medici s tímto 

tématem setkají v rámci povinné výuky farmakologie a hygieny, epidemiologie a 

preventivního lékařství nebo v rámci volitelných předmětů jako je například 

„Neurobiologie, prevence a léčba závislostí“ nebo „Poradenství v oblasti podpory 

zdraví“. Studenti bakalářského studia Veřejné zdravotnictví toto téma probírají 

v rámci předmětu „Zdraví dětí a mládeže“ a „Intervenční programy a poradenství 

v oblasti podpory zdraví“. Studenti se také mohli v minulých letech zapojit do 

osvětových kampaní v souvislosti se Světovým dnem bez tabáku, který připadá na 

31. května (7). 

Od konce 80. let 20. století se provádějí studie týkající se užívání tabáku 

mezi studenty lékařských fakult po celém světě. Cílem je získat informace o tom, 

jak jsou studenti o problematice užívání tabáku informováni, jaké mají znalosti, 

postoje a chování. Průzkum se provádí pomocí dotazníků WHO, CDC (Center 

for Disease Control) a GHPSS (Global Health Professions Student Survey). 

Výzkum, který je dále zmiňován, byl proveden u mediků Masarykovy univerzity 

v Brně. Vyšetřeno bylo 220 studentů 6. ročníků od září 2011 do června 2012. 

Výsledkem bylo zjištění, že přibližně čtvrtina studentů cigarety nikdy nezkoušela, 

5,5% se považovalo za kuřáky, ojedinělé zkušenosti s kouřením ostatních 

tabákových výrobků mělo 45% studentů a s kouřením vodní dýmky 80% 

studentů. Téměř 40% studentů popisovalo nedodržování zákazu kouření 

v prostorách klinik a fakulty. Závěrem této studie bylo, že většina studentů jako 

budoucích lékařů, považuje nekuřáctví za samozřejmost a je si vědoma své úlohy. 
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Toto zjištění poukazuje na pozitivní trend spojený s výukou mediků na Lékařské 

fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Je nutno ještě rozšířit poradenskou praxi 

pro studenty a dbát na dodržování zákazu kouření v prostorách fakulty a klinik 

(8). 

2.3.3. Užívání tabáku u zdravotníků 

V lékařském a zdravotnickém prostředí se předpokládá, že to bude 

prostředí nekuřácké. Lékaři, sestry i ostatní zdravotníci by měli být příkladem pro 

své okolí. Obzvláště když se pacientům nedoporučuje a někdy i v zájmu léčby 

zakazuje kouření. Pro pacienta, který musí se svou závislostí skončit v zájmu 

léčby, jistě není příjemné z lékařského personálu cítit tabákový kouř. Pokud lékař 

doporučuje nekuřáctví, ale sám se tím neřídí, nemůže být správným a 

důvěryhodným příkladem pro své pacienty. V České republice kouří kolem 16 % 

lékařů a 40% zdravotních sester (1). 

Práce ve zdravotnickém prostředí vyžaduje vysokou odolnost. Hlavně 

lékaři a sestry jsou vystaveni velkému stresu a nátlaku, který často řeší právě 

cigaretami. Obzvláště zaměstnanci některých oddělení se k užívání tabáku 

uchylují mnohem častěji, protože psychická náročnost práce na takovém oddělení 

je opravdu velká. Jsou to například oddělení ARO, interna, JIP, chirurgie a další. 

Užíváním tabáku u zdravotnického personálu se zabývá praktická část. 

2.3.4. Formy užívání tabákových výrobků 

Tabák se užívá v několika formách. Nejznámějším a nejčastějším 

tabákovým výrobkem jsou cigarety. Jejich historie sahá až do poloviny 19. století, 

kdy byly poprvé uvedeny do prodeje. Cigaretový kouř obsahuje kromě nikotinu 

více než 4000 dalších chemikálií, různá aditiva, která způsobují rychlejší a vyšší 

vstřebávání nikotinu, atraktivní chuť, potlačují zápach a mají mnoho dalších 

účinků. Množství nikotinu v jedné cigaretě se pohybuje v rozmezí 1 - 3 mg. 

V České republice jsou od 17. 11. 2011 cigarety upraveny opatřením RIP 

(Reduced Ignition Propensity), které snižuje schopnost samovznícení. Jsou známy 

také mentolové cigarety. Mentol je do cigaret přidáván již od dvacátých  let 20. 
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století. Jeho účelem je maskování vlivu tabákového kouře. Díky jeho chladivým 

účinkům snižuje kouř dráždění dýchacích cest a tím usnadňuje inhalaci a zvyšuje 

expozici škodlivým látkám. Kouř těchto cigaret obsahuje více dehtu, nikotinu, CO 

a některých kancerogenů jako například benzenu. Téma mentolových cigaret se 

řeší ve více zemích a v Brazílii roku 2012 byl dokonce mentol zakázán jako 

aditivum v cigaretách (1). 

V posledních letech jsou na trhu propagovány elektronické cigarety. Je to 

nová alternativa přivádění nikotinu do mozku. Tyto cigarety ale neprodukují 

klasický kouř. V dnešní době se nedá bezpečně potvrdit nízké nebo až nulové 

zdravotní riziko jejich užívání a zůstávají tak ve společnosti kontroverzním 

tématem. Elektronické cigarety spolu nesou řadu výhod i nevýhod. Mezi výhody 

můžeme beze sporu zařadit absenci hoření, kouře, zápachu a nedopalků nebo 

minimalizaci rizika pasivního kouření. Naopak jejich nevýhodou je například 

prohlubování nebo vznik závislosti, pokud zároveň není prováděna 

farmakoterapie a jiná léčba závislosti, falešný dojem bezpečného kouření, nejasné 

složení, ke kterému chybí potřebné regulace, a příchutě, které mohou lákat děti a 

mladistvé k jejich vyzkoušení a následnému užívání (28). 

Mezi další známé tabákové výrobky patří doutníky a dýmky. Uživatelé 

doutníků nemusí kouř inhalovat, nikotin se vstřebává v dutině ústní bukální 

sliznicí, hlavně díky vyššímu pH. Spousta kuřáků ale přesto kouř inhaluje, aniž by 

si to uvědomovala. Obzvláště pokud přejdou z kouření cigaret na kouření 

doutníků. Obsah tabáku se u malých doutníků pohybuje kolem 1,3 - 2,5 g, u 

velkých to může být až 17 g. Pro srovnání je nutno uvést, že v cigaretě je obsah 

tabáku menší než 1 g. Doutníky jsou ale většinou užívány méně často než 

cigarety. Co se týká dýmek, je dnes nejužívanější variantou vodní dýmka. Ačkoliv 

její historie sahá až o 400 let zpět, stává se dnes stále oblíbenější u mladých lidí a 

její riziko je velmi podceňováno. Jedním z důvodů, proč je její užívání tak 

oblíbené, jsou různé příchutě tabákových směsí. Vodní dýmky mají minimálně 

stejně škodlivý vliv na zdraví jako cigarety, ale většinou se k nim pojí ještě jiná 

rizika. Napomáhá tomu už i samotná stavba dýmky. Například množství 

vdechovaného vzduchu při potažení je větší než u cigaret, protože kouř je 
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chladnější a navíc je vdechem potřeba rozdmýchat uhlíky. Při vdechování se navíc 

do dýchacích cest dostávají uhlíky a hrozí také riziko  infekcí spojené se sdílením 

jedné dýmky mezi větším počtem lidí (1). 

Poslední variantou užívání tabáku, která zde bude zmíněna, je bezdýmý 

tabák. Do jeho skupiny se řadí šňupací tabák, který se do těla dostává nosní 

dutinou nebo orální tabák. Ten známe v podobě žvýkací nebo porcované. U nás 

tato forma není tak rozšířená. Negativní účinky takto podaného tabáku jsou sice 

menší než u kouření, přesto i tak může vzniknout řada problémů. Především 

choroby dutiny ústní, paradentóza nebo onemocnění kardiovaskulárního systému 

(1). 

2.4. Zdravotní rizika a dopady užívání tabáku na zdraví 

2.4.1. Obsah tabákového kouře 

Tabákový kouř vzniká při hoření tabáku. Je složený z látek plynných 

i pevných a obsahuje více jak 4000 chemických látek a dalších zplodin 

vznikajících hořením (1). Nejznámější složka tabáku je nikotin. Řadí se do 

skupiny alkaloidů, což jsou látky rostlinného původu na dusíkaté bázi, které mají 

v malých dávkách výrazné biologické účinky (9). Jeho absorpce je závislá na pH, 

protože se vstřebává pouze v mírně alkalickém prostředí. Rychle se vstřebává 

z dutiny ústní nebo plic, váže se na receptory v mozku a odtud ovlivňuje 

metabolismus organismu, zvyšuje sklon k shlukování krevních destiček v cévách 

a tím i riziko embolie (10). Další významné látky, které tabákový kouř obsahuje, 

jsou kancerogeny. Mezi prokázané kancerogeny řadíme například benzo-a-pyren, 

dimetylnitrosamin, vinylchlorid, arzén a další. Vyvolávají nádorová onemocnění a 

jsou převážně přítomny v „dehtu“ cigaret. Mezi ostatní látky můžeme zařadit oxid 

uhelnatý, který působí škodlivě na srdečně cévní aparát, oxid uhličitý, oxidy 

dusíku, amoniak, polychlorované aromatické uhlovodíky (PAU), fenoly, 

aromatické aminy, těkavé sloučeniny síry a dusíku, izoprenoidy tabáku a další (1). 

Celkové složení tabákového kouře závisí na různých faktorech, jako je například 

fermentace tabáku, druh tabáku, způsob hnojení nebo půda, kde tabák roste (10). 
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2.4.2. Tabákový kouř ve vnitřních prostorách (pasivní     

kouření) 

Pasivním kouřením je míněno vdechování cigaretového kouře 

v zakouřeném prostředí. Týká se jak aktivních kuřáků, tak nekuřáků - všech, kteří 

jsou tabákovému kouři vystaveni. Pasivní kouření – „second hand smoke“ má 

podobný účinek jako aktivní kouření, ale v menší míře. Tabákový kouř 

v místnosti je tvořen hlavním proudem kouře (vdechnutí a vydechnutí kuřáka) a 

vedlejším proudem kouře (od volně kouřící cigarety). Kouř se šíří ve vnitřních 

prostorách poměrně rychle a bezpečně nás neochrání ani větrání nebo to, že se 

bude kouřit ve vedlejší místnosti. Neexistuje žádná bezpečná dávka kouře, protože 

vdechování jakéhokoliv množství může být nebezpečné. Nejrizikovější skupinou 

jsou děti. Vystavování dětí cigaretovému kouři vede k různým onemocněním 

dýchacího aparátu nebo onkologickým onemocněním, dokonce mohou zemřít na 

syndrom náhlého úmrtí dítěte (1). 

Počet úmrtí v ČR následkem pasivního kouření v naší republice se 

odhaduje průměrně na 2000 lidí za rok (10). 

Na závěr je ještě dobré zmínit pojem „thirdhand smoke – kouř ze třetí 

ruky“. Je to výraz poměrně nový a představuje látky, které zůstávají na povrchu 

v místnostech, v kobercích či nábytku, na šatech nebo dokonce ve vlasech nebo 

kůži. Vznikají tak dlouhodobě silné kancerogeny, tabákově specifické nitrosaminy 

(1). 

2.4.3. Závislost na tabáku 

Závislost na tabáku je typickým příkladem závislosti drogové. Návykovou 

látkou je v tomto případě nikotin, který je dokonce návykovější než například 

kokain nebo heroin. Je to látka s vysokým rizikem vzniku fyzické závislosti. 

Podle Mezinárodní klasifikace nemocí WHO je závislost na tabáku řazena mezi 

duševní poruchy a poruchy chování, způsobené účinky psychoaktivních látek (1). 

Nejvýznamnější světová vědecko-výzkumná instituce zabývající se problematikou 
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drogových závislostí – National Institute on Drug Abuse (NIDA) – řadí tabák  

obsahující nikotin, mezi jednu z nejnávykovějších látek (13). 

2.4.4. Tabák jako rizikový faktor chronických 

neinfekčních onemocnění 

Kouření a užívání tabáku se řadí mezi rizikové faktory životního stylu.  

Způsobuje rozsáhlá poškození, zvýšení výskytu nemocí - hlavně srdce a cév, 

dýchacího ústrojí a způsobuje vznik různých nádorů, nejčastěji plic (12). 

Hlavním rizikovým faktorem vzniku kardiovaskulárních onemocnění 

(KVO) je kouření a vysoký krevní tlak (TK). Jeho hodnota stoupá již při 

vykouření jedné cigarety, to je považováno za aktivní účinek kouření. Je to dáno 

aktivací sympatiku, odpovědí je zvýšení tepové frekvence, TK a kontraktility 

myokardu. U dlouhodobého účinku dochází k poškození cévních stěn, ke 

snižování jejich elasticity a poddajnosti, ke strukturálnímu poškození endotelu, 

cévy podléhají ateroskleróze. Všechny tyto změny vedou ke zvýšení rizika vzniku 

akutních infarktů myokardu (AIM), náhlé srdeční smrti, onemocnění periferních 

tepen, inzulinové rezistence, zánětlivých změn a infekcí ve stěně cévní, 

trombogenicity a dalších komplikací (1).  

Mezi hlavní onemocnění dýchacího ústrojí, jejichž vznik zvyšuje kouření, 

patří chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN). Charakteristikou tohoto 

onemocnění je trvalé omezení proudění vzduchu v dolních dýchacích cestách. 

Projevuje se dušností, kašlem, vykašláváním hlenů (14). Vede k několika změnám 

na úrovní respiračního systému. V centrálních dýchacích cestách (DC) se 

postupně rozvíjí chronická bronchitida se změnou struktury hlenu. Periferní DC 

jsou také postiženy chronickým zánětem, postupně se zužují a fibrotizují. Hlavní 

patologickou podstatou CHOPN je chronický neinfekční zánět vyvolaný 

zánětlivou reakcí organismu na chronickou expozici inhalačním škodlivinám, 

spojený s kouřením cigaret, kouřením dýmek a jiných produktů, dlouhodobou 

inhalací škodlivých částic a plynů z průmyslu, dopravy a jiných zplodin (1). 
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Nádorová onemocnění jsou druhou nejčastější příčinou úmrtí v dospělosti, 

hned po KVO. Incidence malignit stoupá s věkem, 80% vzniká po 50. roce života 

(1). Výsledky z roku 2012 ukazují, že nejvíce pacientů umírá na bronchogenní 

karcinom, který postihuje plíce. Postihuje více muže než ženy a častější je u 

kuřáků (15). Bronchogenní karcinom se projevuje velmi dráždivým kašlem, 

únavou, zvýšenou teplotou, nechutenstvím, chrapotem, dušností až vykašláváním 

krvavého hlenu. Maligní nádory plic se dají rozdělit podle biologických vlastností 

a histologické stavby na dvě skupiny. První je malobuněčný karcinom, který se 

velmi rychle rozrůstá a metastazuje. V tomto případě není vhodná chirurgická 

léčba, ale spíše radioterapie a chemoterapie. I po vyléčení však může hrozit 

recidiva. Druhou skupinou je karcinom nemalobuněčný. Ten se rozrůstá pomaleji 

a později také může metastazovat. Pro příznivou léčbu je důležité nádor objevit 

včas. Pokud je vše včas podchyceno, může být nádor odstraněn chirurgicky, 

pokud je již v pokročilém stádiu vývoje, využívá se k léčbě chemoterapie a 

radioterapie (16). 

Kouření má vliv na vznik i jiných nádorů. Zvyšuje riziko vzniku nádoru 

dutiny ústní, hltanu, jícnu, žaludku, tlustého střeva, slinivky břišní, ledvin, 

močového měchýře, u žen prsu, vaječníků a děložního hrdla. Předpokládá se, že 

i u jiných nádorů má kouření svůj vliv. Nádor se bohužel může objevit i později, 

kdy již pacient nemusí několik let kouřit (10). 

2.5. Prevence a léčba závislosti na tabáku 

2.5.1. Primární prevence zaměřená na mladou populaci 

a studenty 

Cílem primární prevence je omezit incidenci onemocnění nebo alespoň 

oddálit jeho vznik odstraněním již vzniklých rizikových faktorů. Je to předcházení 

vzniku rizikového chování u osob, u kterých se ještě nevyskytlo. Například 

předcházení užití návykových látek u osob, které dosud nejsou s látkou v kontaktu 

(23). 



20 

 

Je velmi důležité zaměřit se v primární prevenci na děti a mladé lidi. 

Závislost na tabáku vzniká v 80 % případů již u nezletilých a mladých lidí. Počet 

pravidelných kuřáků ve věkové skupině 13 - 16 let přesahuje v současné době 

20% (1). Mladí lidé jsou ovlivněni mnoha faktory. Svým okolím - přáteli, kteří 

také kouří, rodiči a v neposlední řadě i reklamou. V České republice nemůžeme 

považovat ochranná opatření za dostačující. Nasvědčuje tomu už jen to, že 

nezletilým nebývá odmítnut prodej tabáku. Přitom význam prevence této skupiny 

je zcela zásadní a ovlivňuje vývoj závislosti obecně. Klíčový význam pro 

zmírnění dopadů užívání tabáku může mít také snižování prevalence užívání 

tabáku u mladých lidí. Nehledě na to, že tato věková skupina je velmi náchylná ke 

změnám DNA, které nastávají právě v důsledku toxických látek přítomných 

v tabákovém kouři. V dospělosti to pro jedince může znamenat zvýšený výskyt 

chorob dýchacího a cévního systému nebo onkologických onemocnění. Zároveň 

budou v budoucích letech tvořit populaci kuřáků a budou tak zase špatnými vzory 

pro své okolí (1). Závislost u mladých lidí vzniká rychleji, nikotin poskytuje 

nezralému mozku větší pocit odměny. Známky fyzické závislosti se projevují u 

třetiny adolescentů (17). 

Pro žáky a studenty jsou vytvářeny různé preventivní programy pro 

podporu zdraví a prevenci kouření. Nejčastěji jsou prováděny v rámci škol. Tyto 

programy mají vést k prohlubování znalostí o závislosti na tabáku, o negativních 

dopadech kouření, ale i ke snaze nastolit u dětí celkově zdravý životní styl (21). 

Mezi nejznámější programy v ČR řadíme: Já kouřit nebudu a vím proč – pro MŠ 

(Liga proti rakovině, Praha 1990, Smolíková, Palatinová), My nechceme kouřit 

ani pasivně – pro MŠ (KHS, pobočka Blansko, MUDr. Černohousová), Normální 

je nekouřit – pro I. stupeň ZŠ (Pedagogická a Lékařská fakulta Masarykovy 

univerzity v Brně, PhDr. Žaloudíková, prof. MUDr. Hrubá), Kouření a já – pro II. 

stupeň ZŠ (Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně, prof. MUDr. Hrubá), 

Naše třída nekouří – pro II. stupeň ZŠ (Lékařská fakulta Masarykovy univerzity 

v Brně, Mgr. Zachovalová, prof. MUDr. Hrubá) (22). 

Pro vytvoření preventivních programů existují obecné principy 

a doporučení. Cílená prevence by měla začínat již v předškolním věku 
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v mateřských školách a pak plynule pokračovat. Mnohem účinnější než 

jednorázová kampaň je systematická výuka a dobrý program, který poskytuje 

informace, ovlivňuje postoje dětí, učí je dovednostem při rozpoznávání rizikových 

situací a jejich řešení a vede k dobrovolnému zvolení nekouření jako principu 

životního stylu. Důležité je aktivní zapojení dětí, při kterém jsou schopny si více 

zapamatovat. Vše by mělo být dobře připraveno a moderováno tak, aby se každé 

dítě mohlo vyjádřit nebo zapojit. U starších dětí by program měl být postaven na 

tzv. „peer“ prvku, kde spolu děti hlavně diskutují o problematice, plní úkoly 

a prezentují a lektor zasahuje jen minimálně. V těchto programech je efektivnější 

upozorňovat na akutní či estetické následky kouření. Vzdálená budoucnost 

a onemocnění v pozdějším věku dětem nepřipadá jako aktuální problém. Škola by 

měla automaticky zajišťovat komplexní nekuřácké prostředí (ale ne vždy to je 

dodržováno). Program by měl dětem také přiblížit alternativní a přitom 

fyziologické podněty pro příjemné pocity, jako například pohybovou aktivitu, 

pochvalu, povzbuzení, pozitivní prostředí atd. (1). Celkově není dostačující děti 

připravovat a seznamovat s touto problematikou jen ve škole. Důležité je zaměřit 

se na všechny čtyři úrovně prevence. Individuální úroveň – vlastní zkušenosti a 

schopnosti dítěte, školní úroveň – nekuřácké prostředí, výuka, výchova, 

programy, dále rodičovská úroveň – vliv rodičů na děti, pomoci přestat rodičům s 

kouřením a úroveň mimoškolní – publikace v lokálních médiích, akce pro děti, 

spolupráce s místními organizacemi (1). 

Nejefektivnějším opatřením by bylo zdražení tabákových výrobků, 

snižování reklamy na minimum a kontrola prodeje tabákových výrobků 

nezletilým.  

2.5.2. Sekundární a terciární prevence v nemocnicích 

(nekuřácké nemocnice) 

Sekundární prevence zahrnuje soubor metod a opatření, které mají již 

vzniklý patologický proces zastavit nebo jeho progresi alespoň zpomalit. Jedná se 

o předcházení vzniku, rozvoji a přetrvávání rizikového chování, například 

předcházení vzniku a rozvoji závislosti u osob, které již drogu užívají. Cílem 
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terciární prevence je předcházení zdravotním nebo sociálním potížím v důsledku 

rizikového chování. Příkladem může být předcházení vážnému nebo trvalému 

zdravotnímu nebo sociálnímu poškození v souvislosti s užíváním návykové látky 

(23). 

Zdravotnický personál by měl být hlavní podporou pro ty, kteří chtějí 

s kouřením přestat. Nejen v ordinaci primární péče, ale při všech kontaktech je 

třeba dodržovat praktické postupy, které tak nabídnou všem kuřákům motivační 

postupy a možnosti léčby závislosti na tabáku. Tento proces se skládá ze čtyř 

kroků. Prvním krokem je ptát se – systematická identifikace kuřáckého statusu 

všech uživatelů tabáku při každé návštěvě lékaře. Druhým krokem je poradit – 

pobízení každého kuřáka k zanechání kouření. Třetím krokem je pomoci – 

nabídnout pomoc v odvykání kouření a léčbě závislosti na tabáku. A posledním 

krokem je připravit – sestavit schéma kontrolních sledování (19). 

Léčba závislosti na tabáku je různorodá. Hlavním předpokladem je 

pacientovo rozhodnutí nebo alespoň přání s kouřením přestat. K tomu vede 

správná motivace, kterou by měl probudit lékař, pokud ji pacient nemá sám. 

Existuje 5 základních principů posilování motivace, které se dnes používají i při 

léčbě jiných závislostí. Řadí se sem důležitost – v čem je nekouření pro pacienta 

zásadní, rizika – pacient by si měl uvědomit možné negativní následky kouření, 

odměny – pacient by si měl vybavit všechny výhody nekouření, překážky – lékař 

se ptá na překážky abstinence a zmíní prvky léčby, které tyto překážky dokáží 

překonat, opakování – motivační rozhovor by se měl opakovat při každé vhodné 

příležitosti (18). 

 Pokud pacient závislý na tabáku přistoupí na odvykací kůru, může se 

rozhodnout, jakou metodu zvolí. V dnešní době je metod několik, lze je rozdělit 

do 4 základních skupin. Podle přístupu (výchovný, lékařský, modifikace chování), 

podle typu terapeuta (vychovatel, psycholog, lékař), podle organizace 

(zdravotnické zařízení, výchovný ústav, dobrovolná organizace) a podle metody 

(sebeodvykání, výchovné programy, poradny, medikamentózní léčba, poradenství 

a další) (20). 
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Dnes je velmi využívána farmakoterapie. Doba užívání léků by měla být 

co nejdelší, minimálně tři měsíce, optimálně šest měsíců nebo i déle. Zvyšuje se 

tak pravděpodobnost abstinence, která spolu s intenzivní intervencí se může 

přiblížit až 40 % abstinenci po roce. Důležité je pacientům zdůraznit, že léky 

nejsou proti kouření, nýbrž proti abstinenčním příznakům a samy nikomu 

v kouření nezabrání. Mezi léky první volby řadíme nikotin ve formě žvýkaček, 

pastilek, orodispergovatelného filmu, ústního spreje a v dalších formách, 

vareniklin, bupropion a cytisin (17). 

Na závěr této kapitoly bude věnována pozornost mezinárodní síti 

nekuřáckých nemocnic (původně European Network of Smoke-Free Hospitals-

 NSH, nový název je Global Network for Tobacco-Free Healthcare Services), 

která vznikla na základě skutečnosti, že kouření je nejvýznamnější odstranitelnou 

příčinou úmrtnosti i nemocnosti v současném světě. Nemocnice jsou přirozeným 

centrem péče o zdraví, a proto by měly být jedním z hlavních prostředníků 

prevence a léčby. Pokud se chce nemocnice zapojit, musí se nejprve přihlásit 

k základním principům ENSH a každý rok vyplnit sebehodnotící dotazník, který 

zahrnuje hodnocení deseti sledovaných oblastí – souhlas s principy 

a odpovědnost, informovanost, vzdělávání a trénink personálu, zmapování 

prevalence užívání tabáku, kontrola užívání tabáku, prostředí bez tabáku, zdravé 

pracoviště, podpora zdraví, kontrola plnění cílů a podpora implementace. Členství 

v ENSH má 4 úrovně podle plnění jednotlivých cílů celého projektu. V České 

republice se do projektu  zapojila v roce 2010 Všeobecná fakultní nemocnice 

v Praze a o šest let později i FNKV (24). 

FNKV se do projektu zapojila 24. 3. 2016. Vzniklo také Centrum pro 

závislé na tabáku, které je součástí Kliniky pracovního a cestovního lékařství. 

Mohou jej navštěvovat jak pacienti, tak zaměstnanci nemocnice. Služby zde 

poskytuje tým vyškolených lékařů a sester. Jejich pomoc spočívá nejen v samotné 

léčbě, ale i v poradenství, edukaci a podpoře v této oblasti (26). 
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3. PRAKTICKÁ ČÁST 

3.1. Cíle 

Cílem této bakalářské práce je posoudit úroveň poskytování krátkých 

intervencí ve vztahu ke kouření pacientů a prevalenci užívání tabákových výrobků 

u zaměstnanců  FNKV a 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (3. LF UK) 

v Praze v rámci procesu začleňování FNKV do Evropské sítě nekuřáckých 

nemocnic. Dalším cílem bylo porovnání výsledků z obou etap, ve kterých byl 

průzkum prováděn.   

3.2. Hypotézy 

Na začátku výzkumu byly formulovány hypotézy, které budou na základě 

výsledků výzkumu potvrzeny nebo vyvráceny:  

1) V rámci začleňování FNKV do Evropské sítě nekuřáckých nemocnic 

dojde ke snížení prevalence kouření u zaměstnanců FNKV a 3. LF UK. 

2) V souvislosti se vznikem Centra pro závislé na tabáku při Klinice 

pracovního a cestovního lékařství dojde ke zvýšení poskytování péče 

o pacienty a zlepšení poskytování krátkých intervencí ve vztahu ke 

kouření pacientů. 

3.3. Materiál a metodika 

Dotazníkové šetření bylo provedeno při preventivních prohlídkách 

zaměstnanců FNKV a 3. LF UK pracovníky Kliniky pracovního a cestovního 

lékařství FNKV ve dvou etapách pod vedením prim. MUDr. Jany Malinové a 

Mgr. Ilony Bartošové se souhlasem vedení FNKV. První etapa probíhala od 

května 2014 do května 2015 a druhá etapa od ledna do prosince 2016. Anonymní 

dotazník byl nabídnut 875 zaměstnancům s návratností 71 % v první etapě. 

V druhé etapě byl nabídnut 1394 zaměstnancům s návratností 42 %. Pro tento účel 

byl použit dotazník „Prevalence kuřáctví ve zdravotnictví – anonymní dotazník 

2014“. Tento dotazník je nabízený na webových stránkách Společnosti pro léčbu 
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závislosti na tabáku (www.slzt.cz) a doporučený pro hodnocení situace v rámci 

začleňování do programu Evropská síť nekuřáckých nemocnic. Dotazník 

obsahoval údaje o pohlaví, věku a pracovním zařazení respondentů, kuřáckém 

návyku, přání a pokusech přestat kouřit, délce abstinence. Ve druhé části 

dotazníku byly zjišťovány údaje týkající se poskytování krátkých intervencí ve 

vztahu ke kouření pacientů samotnými zaměstnanci. Oslovení zdravotníci byli 

dotazováni, ptají-li se svých pacientů, zda kouří; zda a jakou formou doporučují 

pacientům přestat kouřit; zda posuzují ochotu kuřáka přestat kouřit a zda si zvou 

pacienty závislé na tabáku na kontroly.  

3.3.1. Analýza dat 

Zpracování a statistická analýza získaných dat byla provedena ve 

spolupráci s pracovníky Ústavu hygieny (doc. MUDr. Dagmar Schneidrová, CSc., 

Ivana Hanáková) a Ústavu epidemiologie a biostatistiky (Mgr. Viktor Hynčica) 

pomocí programů EpiData version 3.1 a  EpiData Analysis version 2.2.1. Pro 

vytvoření databáze získaných dat  z dotazníkového šetření byl v programu 

EpiData navržen elektronický dotazník včetně kontrolních mechanizmů při 

vkládání dat. Následně byl použit program EpiDataAnalysis pro deskriptivní 

statistickou analýzu. Ta spočívala ve výpočtu frekvenčních a kontingenčních 

tabulek, včetně výpočtů testů Chí-kvadrát pro testování statistické významnosti 

závislosti posuzovaných kvalitativních dat. Testy chí-kvadrát byly použity pro 

posouzení závislosti kuřáckého návyku, pokusů přestat kouřit a poskytování 

krátkých intervencí na pohlaví a pracovním zařazení. Testy byly prováděny na 

hladině významnosti 5%. 

3.3.2. Charakteristika souboru 

Nabídnutý dotazník vyplnilo v první etapě 619 zaměstnanců, z toho bylo 

93 mužů (23 lékařů, 4 zdravotní bratři a 66 ostatních zaměstnanců) a 526 žen 

(36 lékařek, 355 zdravotních sester a 135 ostatních zaměstnankyň). Ve druhé 

etapě vyplnilo dotazník 585 zaměstnanců, z toho 96 mužů (26 lékařů, 15 

zdravotních bratrů a 55 ostatních zaměstnanců) a 489 žen (31 lékařek, 334 

http://www.slzt.cz/


26 

 

zdravotních sester a 124 ostatních zaměstnankyň). Celkově se tedy dotazníkového 

šetření zúčastnilo 1204 zaměstnanců (116 lékařů, 708 zdravotních sester a bratrů a 

380 ostatních zaměstnanců). Tyto údaje přehledně shrnuje tabulka č. 1. 

Tabulka č. 1: Rozdělení respondentů podle pohlaví a pracovního zařazení 

  
lékař sestra ostatní celkem 

Muži I. etapa 23 4 66 93 

 
II. etapa 26 15 55 96 

Ženy I. etapa 36 355 135 526 

 
II. etapa 31 334 124 489 

Celkem I. etapa 59 359 201 619 

 
II. etapa 57 349 179 585 

 
I.+ II. etapa 116 708 380 1204 

3.4. Výsledky výzkumu 

Do kapitoly výsledků byly zařazeny jen ty, které byly považovány za 

stěžejní a významné pro tuto práci. Jsou zpracované formou tabulek a grafů. 

Kuřácký status podle pracovního zařazení 

Tabulka č. 2: Kuřácký status podle pracovního zařazení (%) 

  
pravidelný příležitostný bývalý nekuřák 

Lékaři I. etapa 8,5 5,1 6,8 79,7 

 
II. etapa 14,0 8,8 1,8 75,4 

Sestry I. etapa 33,7 5,9 11,0 49,4 

 
II. etapa 28,1 9,7 12,0 50,1 

Statisticky významné rozdíly na 5% hladině významnosti jsou mezi 

pracovním zařazením a kuřáckým statusem v obou dvou etapách. Tyto údaje jsou 

zaznamenány v tabulce č. 2 a v grafu č. 1. Za pravidelné kuřáky (vykouří nejméně 

1 cigaretu denně) se v I. etapě označilo 8,5 % lékařů a 33,7 % sester a ve II. etapě 

14,0 % lékařů a 28,1 % sester. Jako příležitostný kuřák se zařadilo 5,1 % lékařů 

a 5,9 % sester v I. etapě a 8,8 % lékařů a 9,7 % sester v etapě II. Do kategorie 

bývalý kuřák se v I. etapě zařadilo 6,8 % lékařů a 11,0 % sester. Ve II. etapě se 
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takto zařadilo 1,8 % lékařů a 12,0 % sester. Jako nekuřák se označilo v I. etapě 

79,7 % lékařů a 49,4 % sester, ve II. etapě 75,4 % lékařů a 50,1 % sester. 

Graf č. 1: Kuřácký status podle pracovního zařazení (%) 

Komunikace s pacientem 

Tabulka č. 3: Komunikace s pacientem – lékaři (%) 

  
ANO NE 

Ptá se, zda kouří I. etapa 58,6 41,4 

 
II. etapa 46,4 53,6 

Posuzuje ochotu přestat I. etapa 47,3 52,7 

 
II. etapa 45,1 54,9 

Zve pacienta na kontroly I. etapa 3,8 96,2 

 
II. etapa 1,9 98,1 

Ve druhé části dotazníku byly zařazeny otázky, které se týkají komunikace 

s pacientem a poskytování krátké intervence: 

 Ptáte se každého pacienta, zda kouří? 

V I. etapě odpovědělo ANO 58,6 % a NE 41,4 % lékařů. Ve II. etapě 

odpovědělo ANO 46,4 % a NE 53,6 % lékařů. 
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 Posuzujete ochotu kuřáka přestat? 

V I. etapě odpovědělo ANO 47,3 % a NE 52,7 % lékařů. Ve II. etapě 

odpovědělo ANO 45,1 % a NE 54,9 % lékařů. 

 

 Zvete pacienta kvůli léčbě závislosti na tabáku na kontroly? 

V I. etapě odpovědělo ANO 3,8 % a NE 96,2 % lékařů. Ve II. etapě 

odpovědělo ANO 1,9 % lékařů a NE 98,1 % lékařů. 

Graf č. 2: Komunikace s pacientem – lékaři (%) 

 

Tabulka č. 4: Komunikace s pacientem – sestry (%) 

  
ANO NE 

Ptá se, zda kouří I. etapa 52,7 47,3 

 
II. etapa 53,2 46,8 

Posuzuje ochotu přestat I. etapa 50,5 49,5 

 
II. etapa 57,0 43,0 

Zve pacienta na kontroly I. etapa 3,2 96,8 

 
II. etapa 2,4 97,6 

Na otázky týkající se komunikace s pacientem odpověděly sestry následovně: 

 Ptáte se každého pacienta, zda kouří? 
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V I. etapě odpovědělo ANO 52,7 % a NE 47,3 % sester. Ve II. etapě ANO 

odpovědělo 53,2 % a NE 46,8 % sester. 

 

 Posuzujete ochotu kuřáka přestat? 

V I. etapě odpovědělo ANO 50,5 % a NE 49,5 % sester. Ve II. etapě ANO 

odpovědělo 57,0 % a NE 43,0 % sester. 

 

 Zvete pacienta kvůli léčbě závislosti na tabáku na kontroly? 

V I. etapě odpovědělo ANO 3,2 % a NE 96,8 % sester. Ve II. etapě ANO 

odpovědělo 2,4 % a NE 97,6 % sester. 

Graf č. 3: Komunikace s pacientem – sestry (%) 
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Forma doporučení 

Tabulka č. 5: Forma doporučení (%) 

  
krátké doporučení brožura návštěva centra žádná 

Lékaři I. etapa 64,8 5,6 13,0 6,7 

 
II. etapa 54,0 2,0 28,0 16,0 

Sestry ** I. etapa 34,5 12,2 20,6 32,8 

 
II. etapa 31,4 14,7 34,3 19,6 

Z odpovědí v dotazníku podaném v I. etapě na otázku „Jakou formou 

doporučujete kuřákům přestat“ vyplynulo, že 64,8 % lékařů a 34,5 % sester dává 

pacientům kuřákům jen krátké doporučení. Jen v 5,6 % u lékařů a 12,2 % u sester 

dochází k tomu, že zdravotník pacientovi kromě krátkého doporučení poskytne 

také brožuru s informacemi. Druhou nejvíce používanou formou bylo doporučení 

a předání kontaktu na centrum pro závislé na tabáku. Takto se zachovalo 

13,0 % lékařů a 20,6 % sester. Zbytek lékařů (6,7 %) a sester (32,8 %) přiznalo, 

že pacientům nedoporučuje přestat kouřit žádnou formu. 

Ve II. etapě došlo k poklesu formou krátkého doporučení na 54,0 % u 

lékařů a u sester na 31,4 %. Kromě krátkého doporučení předalo pacientům i 

brožuru s informacemi jen 2 % lékařů a 14,7 % sester. Největší změna byla 

zaznamenána v doporučení navštívit centrum pro závislé na tabáku. Nárůst by 

mohl být způsoben vznikem centra pro závislé na tabáku ve FNKV. Pacienty 

posílalo do centra 28,0 % lékařů a 34,3 % sester. Také v II. etapě byla část lékařů 

(16,0 %) i sester (19,6 %), kteří opět nepoužili žádnou formu doporučení, kterou 

by pacienta informovali o rizicích kouření a možnostech léčby závislosti na 

tabáku. 
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Graf č. 4: Forma doporučení (%) 

 

Kuřácký status podle pohlaví 

Tabulka č. 6: Kuřácký status podle pohlaví (%) 

  
pravidelný příležitostný bývalý nekuřák 

muž I.etapa 35,4 5,2 9,4 50,0 

 
II.etapa 33,3 8,3 13,5 44,8 

žena I.etapa 31,5 5,6 10,7 52,2 

 
II.etapa 26,6 8,4 10,0 54,9 

Na závěr byl porovnán kuřácký status u obou pohlaví za obě etapy. 

V kategorii pravidelný kuřák u mužů došlo k poklesu přibližně o 2 % (z 35,4% na 

33,3 %). Výraznější snížení bylo zaznamenáno ve statusu nekuřák, kde se jednalo 

o snížení o 5,2 % (z 50,0 % na 44,8 %). Naopak přibylo příležitostných kuřáků 

(z 5,2 % na 8,3 %), a to zřejmě díky poklesu kuřáků pravidelných. Ze stejného 
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důvodu se pravděpodobně zvýšil i počet bývalých kuřáků, a to na 13,5 % 

z původních 9,4 % v první etapě. 

Pokles pravidelných kuřaček byl výraznější, přibližně o 5 % (z 31,5 % na 

26,6 %). Naopak v kategorii nekuřaček došlo k nárůstu o 2,7 % (z 52,2 % na 

54,9 %). Mírný vzestup byl také zaznamenán mezi příležitostnými kuřačkami 

(z 5,6 % na 8,4%), pravděpodobně ze stejného důvodu jako u mužů – poklesem 

kuřaček pravidelných. Počet bývalých kuřaček klesl o necelé 1 % (z 10,7 % na 

10,0 %). 

Graf č. 5: Kuřácký status podle pohlaví (%) 
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3.5   Diskuze 

Cílem této práce bylo posoudit prevalenci kouření u zaměstnanců FNKV 

a 3. LF UK v Praze a úroveň poskytování krátkých intervencí ve vztahu ke 

kouření pacientů v rámci procesu začleňování FNKV do Evropské sítě 

nekuřáckých nemocnic a porovnat obě etapy průzkumu. Práce vycházela 

z předpokladu, že zdravotníci a personál nemocnice by měli být vzorem nejen pro 

všechny ostatní návštěvníky nemocnice a pacienty, ale i pro celou populaci. Při 

výpočtech byly použity výsledky dotazníkového šetření a z jejich zpracování 

vyplynuly následující závěry. 

V I. etapě výzkumu provedeného u zaměstnanců FNKV a 3. LF UK se 

k pravidelnému kuřáctví přihlásilo 35,4 % mužů a 31,5 % žen, ve druhé etapě 

33,3 % mužů a 26,6 % žen. Nejvíce kuřáků z řad personálu bylo mezi sestrami 

33,7 % (I. etapa) a 28,1 % (II. etapa). S pacienty o kouření nejčastěji 

komunikovali lékaři během první etapy (58,6 %) a jako formu intervence 

nejčastěji použili jen krátké doporučení kuřákům přestat kouřit (64,8 %). Velké 

množství sester naopak zaškrtlo možnost, že pro pacienta nemají žádná 

doporučení (první etapa 32,8 % a druhá etapa 19,6 %).  

Hypotéza č. 1: 

V rámci začleňování FNKV do Evropské sítě nekuřáckých nemocnic 

dojde ke snížení prevalence kouření u zaměstnanců FNKV a 3. LF UK. 

Výsledky dotazníkového šetření ukázaly, že ke snížení pravidelného 

užívání tabáku došlo u mužů o 2,1 % a u žen o 4,9 %. V první etapě se 

k pravidelnému kouření přihlásilo 8,5 % a ve druhé etapě 14,0 % lékařů. Počet se 

tedy v této kategorii zvýšil o 5,5 %. Naopak u sester došlo ke snížení statusu 

pravidelného kuřáctví o 5,6 % mezi první etapou (33,7 %) a druhou etapou (28,1 

%). Příležitostné kuřáctví se zvýšilo v obou skupinách. U lékařů o 3,7 % a u sester 

o 3,8 %. Hypotéza byla tedy potvrzena jen u zdravotních sester, u kterých došlo 

ke snížení pravidelného užívání tabáku.  

Údaje o kuřáctví zdravotníků v ČR se nejvýrazněji změnily u zdravotních 

sester, kde došlo  k poklesu přibližně o 10 %, ale i přesto ve srovnání s běžnou 
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populací žen, je prevalence kuřáctví u zdravotních sester vysoká (kolem 40 %), 

což je téměř dvojnásobek v porovnání s kouřením žen v celkové populaci. Lékařů 

kouří kolem 16 % (1). 

V České republice je prevalence kouření u dospělé populace v posledních 

letech poměrně stabilní a pohybuje se mezi 25 a 30 %. V roce 2015 se ke kouření 

přihlásilo 24,1 % občanů, z toho bylo 18,2 % pravidelných a 5,9 % příležitostných 

kuřáků (27). Od roku 1997 je v ČR pravidelně prováděno sledování prevalence 

kuřáctví, názorů a postojů občanů k problematice kuřáctví. 

Hypotéza č. 2: 

V souvislosti se vznikem Centra pro závislé na tabáku při Klinice 

pracovního a cestovního lékařství FNKV dojde ke zvýšení poskytování péče 

o pacienty kuřáky a zlepšení poskytování krátkých intervencí ve vztahu ke 

kouření pacientů. 

Zdravotní sestry a lékaři byli dotazováni, jakou formou doporučují 

pacientům kuřákům přestat kouřit. Nejvíce zdravotníků odpovědělo, že dává 

pacientům jen krátké doporučení přestat. Další nejvíce používanou formou bylo 

předání kontaktu a doporučení návštěvy Centra pro závislé na tabáku. V této 

kategorii byl také největší rozdíl mezi první a druhou etapou. V první etapě toto 

doporučení provedlo 13,0 % lékařů a v druhé etapě došlo k nárůstu na 28,0 %, 

tedy o více jak polovinu. Zdravotních sester, které takto doporučovaly kuřákům 

přestat, bylo v první etapě 20,6 % a v druhé etapě byl nárůst o 13,7 % vyšší. 

Návštěvu Centra pro závislé na tabáku tedy doporučilo 34,3 % zdravotních sester.  

Výpočty bylo zjištěno, že mezi I. a II. etapou se v případě zdravotních 

sester, co se týče formy doporučení, ukázaly statisticky významné rozdíly na 5 % 

hladině významnosti. 

Je možné tedy výše uvedenou hypotézu potvrdit. 

Výsledky průzkumu mohou být podnětem pro snahu zlepšit  péči o 

pacienty kuřáky a dále proškolovat zdravotnický personál tak, aby se zvýšila 

snaha při každé možné příležitosti pacientům ukázat možnosti, jak se se závislostí 

na tabáku vypořádat a kde mohou hledat pomoc. 
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3.6 Závěr 

Kouření u zdravotnického personálu je tématem, kterému by se mělo 

i nadále věnovat více pozornosti. Zdravotníci a zaměstnanci nemocnice by měli 

být vzorem pro pacienty i celou populaci svým chováním a zodpovědným 

postojem ke zdraví. Kouření u této skupiny lidí jim nejen podrývá autoritu, ale 

také evokuje v ostatních lidech názor, že kouření není žádným velkým problémem 

ani pro ně. Proto by se mělo pokračovat ve školení zdravotnického personálu ve 

vztahu k jejich zodpovědnějšímu postoji a chování alespoň v rámci zaměstnání 

a k provádění krátkých intervencí a doporučení léčby závislosti na tabáku v rámci 

každodenní léčebné praxe i preventivních prohlídek. Zároveň by zdravotníci měli 

být motivováni k vlastní léčbě závislosti na tabáku. 

 FNKV se připojila k Evropské síti nekuřáckých nemocnic (ENSH) před 

více než rokem a tím se zavázala k plnění cílů a pravidel, které ENSH udává. 

Každý rok vedení nemocnice odevzdává sebehodnotící dotazník, ve kterém se 

odráží snaha nemocnice stále zlepšovat svůj přístup a plnění těchto cílů. 

Předpokladem pro zlepšování stavu v nemocnici je zjišťování kuřáckého statusu 

pracovníků nemocnice. Mělo by k tomu docházet během preventivních prohlídek, 

kde by měli být zaměstnanci motivováni k léčbě a návštěvě Centra pro závislé na 

tabáku. Informovanost a další vzdělávání je základním předpokladem k plnění 

vizí. Vedení nemocnice by mělo dbát na pravidelné informování zaměstnanců o 

nekuřácké politice a zároveň své zaměstnance pravidelně v této oblasti vzdělávat a 

školit. Jen tak mohou být zaměstnanci motivováni ke zlepšení péče o své 

pacienty, ale i o své zdraví. Speciální školení může být zaměřeno na pracovní 

týmy, které se s problematikou setkávají nejčastěji, ale všeobecná informovanost 

by měla být zajištěna při nástupu každého nového zaměstnance. 

S přihlášením k Evropské síti nekuřáckých nemocnic se zvýšil počet 

omezení, co se kouření týká. V areálu se nyní nachází jen pár míst, která jsou 

vyhrazena ke kouření. Zákaz  kouření v rámci nového „protikuřáckého zákona“ se 

vztahuje na areály nemocnic, lázní a jiných zdravotnických zařízení a platí jak pro 

normální cigarety, tak i elektronické. Nebude platit jen pro stavebně oddělené 

prostory vyhrazené ke kouření v uzavřeném psychiatrickém oddělení nebo v 
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jiném zařízení pro léčbu závislostí. K tomu, aby zákaz splnil  očekávání, musí být 

kontrolováno jeho plnění jak u pacientů, tak zaměstnanců. 
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Souhrn 

V této bakalářské práci na téma „Užívání tabákových výrobků 

u zaměstnanců FNKV Praha“ jsem se zabývala prevalencí kouření u zaměstnanců 

FNKV a 3. LF UK v rámci procesu začleňování této nemocnice do Evropské sítě 

nekuřáckých nemocnic a úrovní poskytování krátkých intervencí ve vztahu ke 

kouření pacientů.  

V teoretické části popisuji strategie zaměřené na kontrolu tabáku a léčbu 

závislosti na tabáku v rámci aktivit WHO i EU, kontrolu tabáku a legislativu v  

ČR, důležité organizace jako například Společnost pro závislé na tabáku a další. 

Dále se v práci zabývám prevalencí užívání tabáku u celé české populace a 

konkrétně u studentů zdravotnických oborů a zdravotníků.  Uvedla jsem také 

nejčastější formy užívání tabáku. V závěru teoretické části jsem rozebrala 

zdravotní rizika významná z hlediska prevence chronických neinfekčních 

onemocnění a možnosti prevence a léčby závislosti na tabáku. 

Praktická část prezentuje výsledky výzkumu provedeného formou 

dotazníkového šetření při preventivních prohlídkách zaměstnanců FNKV 

a 3. LF UK na Klinice pracovního a cestovního lékařství. Výzkum byl prováděn 

ve dvou etapách (I. etapa – květen 2014 až květen 2015, II. etapa – leden až 

prosinec 2016). Porovnání výsledků z obou etap ukázalo mírné zlepšení 

v prevalenci kouření u zaměstnanců i v provádění krátkých intervencí ve smyslu 

častějšího doporučení pacientům kuřákům návštěvy Centra pro závislé na tabáku. 

Nedostatky v poskytování krátkých intervencí u zaměstnanců FNKV poukázaly 

na potřebu dalšího školení zaměstnanců v metodách poskytování krátkých 

intervencí u svých pacientů a  motivování ke zlepšení kvality péče o pacienty 

kuřáky. 
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Summary 

In this bachelor thesis  called  „Using tobacco products in the staff of the 

Královské Vinohrady Teaching Hospital“ I focused mainly on smoking status of 

employees  of the Královské Vinohrady Teaching Hospital (FNKV) and Third 

Faculty of Medicine of Charles University in a process of inclusion of this 

hospital to the European Network of Non-smoking Hospitals and the level of 

providing   brief interventions in  smoking patients. 

In the first  theoretical part, I describe strategies aimed at  the control of 

tobacco products and  treatment of  tobacco dependence in a scope of the 

activities of WHO and EU,  the control of tobacco products and legislation in the 

Czech Republic,  important  organisations such as  Society for the treatment of 

tobacco dependence  etc.. Moreover I focus on prevalence of tobacco use in  the 

whole population of the Czech Republic,  on use of tobacco  in students of 

medicine and health professionals.I introduce the most often used forms of 

tobacco.. At the end of the theoretical part I present  the health risks which are 

noticeable regardingprevention of chronical noncommunicable diseases and 

possible strategies  of prevention and treatment of  tobacco dependence. 

The practical part presents the results of a questionnaire survey  which was 

carried on   during  preventive examinations  at the Clinic of Occupational and 

Travel Medicine in employees of the FNKV and Third Faculty of Medicine of 

Charles University. The research was carried on in two phases (I. phase  - from 

May 2014 to May 2015, II. phase – from January to  December 2016). 

Comparison of the results, from both  phases revealed slight improvement in 

smoking prevalence of employees, as well as in performing brief interventions in 

a form of  recommendation to visit the Centre for Tobacco Dependence 

Treatment.. Shortcomings in providing brief interventions by employees of FNKV 

revealed the need for their additional training in a providingof brief interventions 

in their smoking patients. 
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Příloha č. 1: 

 

Prevalence kuřáctví ve zdravotnictví 

anonymní dotazník 2016 

 

Centrum pro závislé na tabáku, FNKV, Šrobárova 50, Praha 10 

 

1. Pohlaví:  žena   muž  

2. Věk:____ 

3. Pracovní zařazení: lékař 

sestra:  v provozu:           jednosměnném 

třísměnném - standardní lůžka 

třísměnném - intenzivní lůžka 

laboratorní pracovník, rad. asistent, pracovník v lékárně, fyzioterapeut 

sanitář  

jiné:_____________________________ 

4. Pracoviště:_____________________________________________________________________ 

5. Kuřácký návyk:  

pravidelný kuřák: kouří v době šetření nejméně 1 cigaretu denně 

 kolik cigaret den: ____ 

1. cigareta ve věku ____ roků 

příležitostný kuřák 

kouří v době šetření, ale ne denně, 1. cigareta ve věku:_____ 

(užívání jiných tabákových výrobků než cigaret: 

doutník/dýmka/bezdýmý tabák ___krát denně/týdně) 

bývalý kuřák: věk 1. cigarety ___ a věk ukončení kouření____ 

dříve kouřil denně, nyní nekouří -  (přejděte k otázce č. 8) 

nekuřák (přejděte k otázce č. 8) 

nekouřil buď vůbec, nebo vykouřil méně než 100 cigaret za život 

6. Pokud by to bylo možné, přál/a byste si s kouřením přestat?  ano ne 
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7. Zkoušel/a jste někdy přestat? ne ano, kolikrát:______ nejdéle abstinence:____měs. 

8. Ptáte se každého pacienta, zda kouří? ano  ne 

9. Jakou formou doporučujete kuřákům přestat? 

jen krátké doporučení přestat 

doporučení přestat + brožura/leták 

doporučím návštěvu centra pro závislé na tabáku (dám kontakt) 

žádná z uvedených možností (žádná intervence) 

10. Posuzujete ochotu kuřáka přestat  ano  ne 

11. Zvete pacienta kvůli léčbě závislosti na tabáku na kontroly ano  ne 

12. Jaké farmakologické preparáty k léčbě závislosti na tabáku na našem trhu znáte: 
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Příloha č. 2 Sebehodnotící dotazník ENSH 

 

Standard 1: Závazek Ne/ 

Nezavedeno 

Zavedeno 

méně než 

z poloviny 

Zavedeno 

více než 

z poloviny 

Ano/ Plně 

zavedeno 

1.1 Dokumenty zdravotnické 
organizace upřesňují závazek vůči 
politice zavádění norem ENSH.  

    

1.2 Zdravotnická organizace nepřijímá 
sponzorství od tabákového 
průmyslu.  

    

1.3 Vytvořila se pracovní skupina nebo 
komise pro koordinaci rozvoje, 
zavádění a monitorování 
nekuřácké politiky.  

    

1.4 Za činnost pracovní skupiny nebo 
komise odpovídá jmenovaný řídící 
pracovník. 

    

1.5 V plánu zdravotnické organizace 
a/nebo smlouvě jsou přiděleny 
finanční i lidské zdroje pro 
zavedení a monitorování 
nekuřácké politiky.  

    

1.6 Všichni zaměstnanci chápou svoji 
odpovědnost podílet se na realizaci 
nekuřácké politiky.  

    

Standard 2: Komunikace Ne/ 

Nezavedeno 

Zavedeno 

méně než 

z poloviny 

Zavedeno 

více než 

z poloviny 

Ano/ Plně 

zavedeno 

2.1 Veškerý zdravotnický personál 
(včetně učitelů, studentů a 
přechodných zaměstnanců) je o 
nekuřácké politice organizace 
informován. 

    

2.2 Všichni smluvní a externí 
zaměstnanci pracující ve 
zdravotnické organizaci nebo 
v přímém kontaktu s ní jsou o 
nekuřácké politice informováni.  

    

2.3 Všichni pacienti/osoby v ústavní 
péči (hospitalizovaní i ambulantní 
pacienti) jsou o nekuřácké politice 
zdravotnické organizace 
informováni.  
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2.4 Veřejnost je o nekuřácké politice 
zdravotnické organizace 
informována. 

    

Standard 3: Výchova & školení Ne/ 

Nezavedeno 

Zavedeno 

méně než 

z poloviny 

Zavedeno 

více než 

z poloviny 

Ano/ Plně 

zavedeno 

3.1 Všichni zaměstnanci jsou 
informováni a mají možnost 
konzultací o tom, jak přistupovat ke 
kuřákům a seznamovat je 
s nekuřáckou politikou organizace.   

    

3.2 Vedoucí pracovníci a klinický 
personál mají ohledně této politiky 
povinné konzultace/semináře.   

    

3.3 Všichni zaměstnanci mají možnost 
krátkého školení.  

    

3.4 Klíčový klinický personál je 
vyškolen v motivační technice 
k odvykání kouření.  

    

Standard 4: Identifikace & podpora 

odvykání kouření 

Ne/ 

Nezavedeno 

Zavedeno 

méně než 

z poloviny 

Zavedeno 

více než 

z poloviny 

Ano/ Plně 

zavedeno 

4.1 Je zaveden systematický postup 
identifikace a dokumentování 
kuřáckého statusu u všech 
pacientů/osob v ústavní péči. 

    

4.2 Expozice pasivnímu kouření je 
systematicky zaznamenávána u 
všech pacientů/osob v ústavní péči 
(podle dané definice, včetně 
batolat a dětí).  

    

4.3 Možnost léčby závislosti na tabáku 
nebo přímý přístup k této léčbě je 
k dispozici pro pacienty/osoby 
v ústavní péči (hospitalizovaní 
pacienti a ambulantní pacienti). 

    

4.4 Intervence motivující uživatele 
tabáku, aby během pobytu ve 
zdravotnickém zařízení přestali 
kouřit, se zaznamenávají do plánů 
péče pacientů/osob v ústavní péči. 

    

4.5 Organizace má k dispozici 
náhradní terapii 
nikotinem/farmakologickou léčbu. 

    

4.6 Organizace přidělila zvláštní zdroje 
na podporu odvykání kouření. 
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4.7 Léčba závislosti na tabáku 
poskytovaná nebo dostupná 
zdravotnickou organizací má 
zavedenou následnou roční 
dispenzarizaci. 

    

4.8 Informace o tabáku a metodách, 
jak přestat kouřit, jsou u organizace 
velmi rozšířené. 

    

Standard 5: Kontrola tabáku Ne/ 

Nezavedeno 

Zavedeno 

méně než 

z poloviny 

Zavedeno 

více než 

z poloviny 

Ano/ Plně 

zavedeno 

5.1 Areál (pozemek) a prostory 
v majetku zdravotnické organizace 
jsou zcela nekuřácké. 

    

Je-li bod 5.1 plně zaveden, uděluje se pro tento oddíl max. počet bodů 

POKUD NE, je třeba zodpovědět dotazy 5.2 – 5.5    

5.2 Všechna zařízení využívaná 
personálem a návštěvníky jsou 
nekuřácká, včetně jídelen, 
pracovních a společných prostor. 

    

5.3 Všechna zařízení využívaná 
pacienty/osobami v ústavní péči 
jsou nekuřácká, včetně jídelen, 
pracovních a společných prostor. 

    

5.4 Veškerá doprava, terasy a balkóny 
provozované a v majetku 
zdravotnické organizace jsou zcela 
nekuřácké. 

    

5.5 Pokud je někde povoleno kouřit, 
jde o oddělené prostory zcela mimo 
vyhrazených nekuřáckých prostor, 
oken a vchodů.  

    

Standard 6: Prostředí  Ne/ 

Nezavedeno 

Zavedeno 

méně než 

z poloviny 

Zavedeno 

více než 

z poloviny 

Ano/ Plně 

zavedeno 

6.1 Nekuřácká politika je 
zaměstnancům, pacientům/osobám 
v ústavní péči a návštěvníkům 
patrná z jasných nápisů/označení. 

    

6.2 Kuřácké prostory jsou zakázány, 
pokud však přetrvávají, jsou 
popelníky pouze tam. 

    

6.2.1 Zaměstnanci nejsou vystaveni 
pasivnímu kouření.  
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6.2.2 Pacienti/osoby v ústavní péči 
nejsou vystavené užívání 
tabáku nebo pasivnímu 
kouření. 

    

6.2.3 Návštěvníci nejsou vystaveni 
pasivnímu kouření. 

    

6.3 V prostorách zdravotnické 
organizace se neprodávají a 
nejsou dostupné tabákové výrobky. 

    

Standard 7: Zdravé pracoviště Ne/ 

Nezavedeno 

Zavedeno 

méně než 

z poloviny 

Zavedeno 

více než 

z poloviny 

Ano/ Plně 

zavedeno 

7.1.1 Všichni zaměstnanci jsou 
během náboru informováni o 
nekuřácké politice 
zdravotnického zařízení. 

    

7.1.2 Všechny pracovní smlouvy se 
zaměstnanci vyžadují jejich 
závazek vůči nekuřácké politice 
zdravotnické organizace 

    

7.2 Užívání tabákových výrobků 
zaměstnanci je každoročně 
sledováno.  

    

7.3 Léčba závislosti na tabáku nebo 
přímý přístup k ní je k dispozici 
všem zaměstnancům.  

    

7.4 Nedodržování této politiky 
zaměstnanci podléhá stávajícímu 
místnímu disciplinárnímu řízení.  

    

Standard 8: Podpora zdraví Ne/ 

Nezavedeno 

Zavedeno 

méně než 

z poloviny 

Zavedeno 

více než 

z poloviny 

Ano/ Plně 

zavedeno 

8.1 Zdravotnická organizace se za 
posledních 12 měsíců zúčastnila 
jedné či více místních, státních 
nebo mezinárodních nekuřáckých 
aktivit. 

    

Standard 9: Monitorování  

dodržování nekuřácké politiky 

Ne/ 

Nezavedeno 

Zavedeno 

méně než 

z poloviny 

Zavedeno 

více než 

z poloviny 

Ano/ Plně 

zavedeno 

9.1 Nekuřácká politika je interně 
monitorována a každoročně 
vyhodnocena. 
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9.2 Akční plán kontroly tabáku se 
každé tři roky reviduje a 
aktualizuje. 

    

Standard 10: Zavádění politiky Ne/ 

Nezavedeno 

Zavedeno 

méně než 

z poloviny 

Zavedeno 

více než 

z poloviny 

Ano/ Plně 

zavedeno 

10.1 Zdravotnická organizace 
vyplňuje každoročně dotazník 
sebekontroly ENSH. 

    

Maximální součet:     

Počet bodů: Ne / Nezavedeno = 1  Zavedeno méně než z poloviny = 2 

  Zavedeno více než z poloviny = 3 Ano / Plně zavedeno = 4 

 

 

 


