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ANOTACE   

Bakalářská práce pojednává o darování krve se zaměřením na oblast Jihlava. 

V teoretické části je popsána krev, krevní skupinky, funkce krve. Dále je uvedena 

historie transfuze a hlavní část je věnována popisu darování krve. V praktické části 

aplikuji kvantitativní výzkum dotazníkovým šetřením, kterého se účastnilo celkem 

110 dárců krve. Odpovědi jsou znázorněné v tabulce, popřípadě v grafu. V dotazníku 

jsou zkoumány například důvody darování krve, nežádoucí účinky během i po darování 

krve, nebo pravidelnost darování. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA  

krev, historie, transfuze, dárcovství, odběr krve, Jihlava  

 

ANNOTATION 

This bachelor thesis deals with blood donation it is focused on the area of Jihlava. 

The theoretical part describes blood, blood groups, blood function and a history of 

transfusion. The main part is devoted into the description of donation. In the practical 

part. I apply quantitative research to a questionnaire by survey. That was distributed 

among the 110 blood donors. The answers are noticed in the table or in graph. In 

questionnaire examines for example the reason of donation, side effects during and after 

blood donation or the regularity of donation. 
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Úvod 

            Ve své bakalářské práci popisuji darování krve v Jihlavě. V tomto městě jsem se 

narodila jak já, tak i celá má rodina chodíme společně darovat krev do odběrového centra.  

            Proč zrovna darování krve? Ano, přemýšlela jsem dlouho nad různými tématy. 

Během zkouškového období jsem seděla v čekárně odběrového centra a čekala na 

příchod lékaře. Prohlížela jsem si čekárnu plnou lidí, každá osoba byla jiná. Byli zde 

ženy, muži, mladí, ale i starší osoby. Hlavou se mi honily myšlenky, že bych se jich moc 

ráda zeptala, proč tu jsou, kolikrát už darovali, zda to vše dělají jen kvůli volnu z práce. 

Samozřejmě by to bylo hrozně trapné, kdybych se k tomuto kroku odhodlala a každého 

obcházela a ptala se. V tu chvíli mě napadla jiná cesta, jak informace získat. Začala jsem 

pracovat na přípravě bakalářské práce na téma Dárcovství krve v Jihlavě.  

V médiích můžeme slyšet, že v České republice je stále nedostatek dobrovolných dárců 

krve. Jelikož bych se ráda věnovala pouze dobrovolným dárcům krve v Jihlavě, jedním 

z mých cílů tedy je zjistit, zda je v Jihlavě dostatek dárců krve či nikoliv. Mezi mé další 

cíle je zjistit celkové portfolio dárce – věk, stav, vzdělání, pohlaví, zda dárci trpí 

nějakými nežádoucími projevy. Jsou-li dárci spokojeni s prací personálu atd.  

            V teoretické části se věnuji krvi samotné, složení krve, krevním skupinám 

a funkci krve. Další kapitolou se již přibližuji k samotnému dárcovství. Sepsala jsem 

historii dárcovství a transfuze, výhody a nevýhody, ocenění pro dárce krve, kritéria pro 

přijetí či vyloučení a nežádoucí reakce, které při, ale i po odběru mohou nastat. 

Po navštívení darovacího a transfuzního centra v Jihlavě jsem mohla sepsat i 4. kapitolu 

své práce, kde se věnuji otázkám typu, jak se člověk může stát dárcem, jak se objedná, 

kde se odběrové centrum nachází a z vlastní zkušenosti průběh celého odběru.  

            V praktické části je zpracován samotný výzkum. Jako výzkumný nástroj jsem 

použila dotazník, který jsem rozeslala dárcům krve.  

            Doufám, že touto prací uspokojím svou zvědavost, napomůžu k mobilizaci 

občanů Jihlavy, kteří přemýšlí o darování krve. Darovaná krev zachraňuje životy, 

ráda bych lidem předala informaci, že se darování krve nemusí bát.  
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I.  Teoretická část 

 V teoretické části se budu věnovat charakteristice krve, to hlavně složením krve, 

krevním složkám, krevním skupinám a funkci krve. Dále mi přišlo zajímavé do své práce 

zahrnout také historii darování. Čtenář se v této kapitole dočte, alespoň základní 

informace o začátcích odběru krve a transfuze krve, kdy byla darovaná krev nejvíce 

potřeba s hodnotou množství krve pro představu. Jelikož se věnuji pouze dárcům krve, 

kteří darují krev v Jihlavě, v další kapitole je přehledný popis odběru. Cílem této části je 

přehledně informovat ty osoby, které by chtěli začít darovat, aby měli veškeré informace 

o průběhu darování. Tuto kapitolu však předchází část, která se věnuje dárcovství krve 

obecně. Jsou zde sepsána kritéria pro vyloučení, kritéria pro přijmutí. Zajímavá může být 

část skladování krve a využití darované krve. V kapitole 3 se čtenář také setká, 

jaké výhody díky darování může mít, a jak může být oceněn.  

1  Krev 

Krev je nezbytná součást lidského organismu, zajišťuje všechny fyziologické 

procesy v organismu. Krví se přenáší látky nezbytné pro lidský metabolismus. (Slipac, 

2008) Okolo 8 % tělesné váhy představuje krev. Průměrný dospělý člověk má okolo 4 až 

6l krve. Tento údaj se může lišit, vzhledem k velikosti jedince. (Abrahams, 2014) Krev je 

cirkulující tělní orgán, který se skládá z krevní plazmy a z krevních buněk. Mezi krevní 

buňky patří červené krvinky, bílé krvinky a krevní destičky (úlomky krevních buněk).  

Krev v těle cirkuluje (krevní oběh) a díky krevnímu oběhu je krev přítomna v každé části 

rovnoměrně. (Slipac, 2008) 

1. 1  Složení krve 

            Jak již bylo zmíněno, krev se skládá z krevní plazmy a z krevních buněk. 

Krevní plazma je tekutá složka krve, kde se nachází krevní buňky. Plazmu tvoří z 91 % 

voda a ze 7 % bílkoviny. Slouží jako transportní prostředek pro glukózu, tuky, 

aminokyseliny, hormony, produkty metabolismu, oxid uhličitý a kyslík. Plazma je 

skladištěm a transportním prostředkem pro srážlivé faktory. Mezi nejdůležitější bílkoviny 

v krevní plazmě řadíme: albuminy, globuliny a srážlivé proteiny. Existuje až 100 různých 

bílkovin s odlišnou strukturou a funkcí. Albuminy tvoří největší část proteinů v krevní 

plazmě. Tvoří se v játrech. Mezi jejich funkci řadíme například udržení osmotického 
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tlaku, transport vitamínu a dále také transport penicilinu. Globuliny dále dělíme na 3 

podskupiny: gama, alfa a beta. Gama globuliny jsou protilátky a pomáhají imunitnímu 

systému těla v obraně proti infekčním činitelům.  Také se tvoří v játrech, kde se dále tvoří 

i srážlivé proteiny neboli faktory. Nejdůležitějším srážlivým faktorem je fibrinogen, který 

má velkou úlohu při srážení krve. (Slipac, 2008)  

Mezi krevní buňky patří červené krvinky, bílé krvinky a krevní destičky (úlomky 

krevních buněk). Podíváme se jen velice rychle na červené krvinky.  

Červené krvinky, jinak také erytrocyty jsou nejpočetnější krevní buňky. Červené 

krvinky jsou bezjaderné buňky. Díky pigmentu hemoglobin, což je látka obsahující 

železo, mají svůj typický název- červené krvinky. Na železo obsažené v hemoglobinu 

naváže kyslík a mění se na oxyhemoglobin, tak je zajištěno, že krev doputuje až ke 

tkáním. (Čihák, 2001) 

1. 1. 1  Produkce červených krvinek 

Proces, který popisuje průběh tvorby červených krvinek v kostní dřeni, se nazývá 

erytropoéza. Substráty (železo, aminokyseliny, kyselina listová, B vitamíny) jsou látky, 

které jsou nezbytné pro tvorbu červených krvinek v kostní dřeni. Biokatalyzátory jsou ty 

látky, které jsou nezbytné pro průběh enzymatických reakcí při tvorbě jednotlivých 

složek červených krvinek. Při nedostatku substrátu či biokatalyzátoru může vést až 

k vážným změnám v krvi. Mezi nejdůležitější stavební látky patří tedy substráty a to 

především pro syntézu aminokyselin a železa. Zdrojem aminokyselin jsou bílkoviny. 

(Trojan, 2003)  

 Kostní dřeň je hlavním zdrojem tvorby červených krvinek (postnatální období). 

Kosti, kde nejvíce probíhá erytropoéza jsou: obratle, hrudní kost, kost křížová, pánev 

a kosti stehenní. Produkce červených krvinek je primárně řízena hormony. (Trojan, 2003) 

Vše začíná v ledvinách. V ledvinách je syntetizován růstový hormon erytropoetin (EPO). 

(Silberangl, 1979) Tento hormon je glykoproteinové povahy a vyskytuje se v kůře a ve 

vnější dřeni ledvin, vzniká v juxtaglomerulárních buňkách aferentních arteriol 

a v Kupfferových buňkách. Funguje, jako ukazatel míry hypoxie (nedostatek O2) v krvi. 

(Kondrádová, 2000) Samotný erytropoetin není nikde skladován, musí být rychle 

syntetizován, když je potřeba. K vytvoření samotného erytropoetinu je zapotřebí 
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transkripční faktor, který indukuje hypoxii v krvi- HIF-1. Tento faktor vycítí potřebu 

erytropoetinu, naváže se na promotor a spouští transkripci genů. 1 

Erytropoetin v ledvinách stimuluje v kostní dřeni tvorbu červených krvinek. 

(Silbernagl, 1979) Faktory pro růst červených krvinek jsou: 

• glykoproteiny, hlavně fibroblasty a endotelové buňky, 

• cytokiny- interleukiny IL-3 (regulují růst buněk v jednotlivých stádiích). 

(Trojan, 2003) Mezi další hormony, které ovlivňují růst buněk, patří:  

• SCF (faktor kmenových buněk, řídí buněčný cyklus) 

• CSF (kolonie stimulující faktor, GM-CSF Granulocyte Macrophage, 

glykoprotein, který je složený ze 175 aminokyselin a gen má uložen na 17 

chromozomu- funkce- regulace růstu primitivních myeloidních prekurzorů, 

regulačním faktor granuloporézy.2 

Vývoj v kostní dřeni. Vývoj začíná z pluripotentní kmenové buňky. Dále pokračuje 

přes několik stádií červené vývojové řady.  

• pluripotentní kmenová buňka, hemocytoblast (základ pro vývoj všech krevních 

elementů) hormony: SCF, IL-3, G-CSF 

• bazofilní erytroblast hormony: EPO  

• polychromatofilní erytroblast  

• ortochromatický erytroblast (zde buňka ztrácí jádro) 

• retikulcyt 

• erytrocyt  

Na konci svého stádia červená krvinka ztrácí jádro a zmenšuje se. Doba procesu tvorby 

červených krvinek je 7 dní. (Kondrádová, 2000) 

Bílé krvinky neboli leukocyty jsou o trochu větší buňky, než buňky červených 

krvinek. Obsahují jádro a jsou schopné samostatného pohybu a některé i fagocytózy. 

Oproti červeným krvinkám nejsou tak četné. Jejich hlavní úkol je ochrana těla před 

nemocemi. Bílé krvinky dělíme na neutrofily (bojují proti plísňovým infekcím), 

                                                 
1
Erytropoetin, [online],Dostupné z: http://www.wikiskripta.eu/w/Erytropoetin, [2017-24-10] 

2FABER, Edgar. Interní medicína pro praxi. Hemopoetické růstové faktory v praxi. 2004, (3), str. 126-129  

 

http://www.wikiskripta.eu/w/Erytropoetin
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eozinofily (bojují proti parazitům), lymfocyty (posilují imunitu), monocyty (likvidují 

nepřátelské částice v krvi) a bazofily (likvidují nepřátelské částice v krvi). (Čihák, 2001)  

Krevní destičky neboli trombocyty jsou bezjaderné a velmi malé útvary. (Čihák, 

2001) „Destičky vykazují několik základních funkcí: adhesi, agregaci, srážlivou reakci, 

prokoagulaci, fagocytózu.“(Čihák, 2001, s. 50) Zastavení krvácení se skládá ze 3 kroků: 

cévní spazmus (spazmus stlačí vnitřní stěny cévy k sobě a tím pomáhá k zastavení 

krvácení), tvorba homeostatické zátky (destičky se navzájem lepí k sobě), 

koagulace (cévy a sousední destičky uvolní aktivátor protrombinu ten se mění na 

trombin, který usnadňuje konverzi fibrinogenu na nerozpustná vlákna fibrinu, tyto vlákna 

se omotají kolem postiženého místa). (Slipac, 2008) 

1. 2  Krevní skupiny 
 

Krevní elementy (krevní buňky) mají ve svých buněčných membránách znaky 

antigenní povahy. Význam těchto antigenů se projevuje hlavně při transplantaci krve. 

Antigenní znaky dárce musí souhlasit s antigenními znaky příjemce. Pokud tyto znaky 

nesouhlasí, dochází k antigenní reakci. Velký význam pro kompatibilitu krve dárce s krví 

příjemce mají červené krvinky. Důvodem je velký počet červených krvinek, bohatá 

antigenní výbava a přítomnost přirozeně se vyskytujících protilátek hlavního krevního 

systému. V systému AB0(H) rozlišujeme 4 skupiny: A, B, AB, 0. Určitá krevní skupina 

představuje antigen v buněčné membráně červených krvinek. Antigen 

(oligosacharid)=aglutinogen, protilátka je aglutinin. (Trojan, 2003) Aglutinogen se 

nachází na povrchu erytrocytů a aglutinin je přítomen v krevní plazmě. (Jelínek, 2007) 

Jedinec se skupinou A má aglutinogen A, jedinec B má aglutinogen B.„Jedinec se 

skupinou 0 nemá aglutinogen A ani B, obsahuje antigen H, což je výchozí molekula pro 

tvorbu antigenu A i B.“(Trojan, 2003, s. 151) V krevní plazmě jednoho člověka 

nemůžeme nalézt aglutininy proti vlastním aglutinogenům-Landsteinerovo pravidlo. 

(Trojan, 2003), (Hašková, 1991)  

Krevní skupinaA- aglutinogen A- aglutinin- anti A  

Krevní skupinka B- aglutinogen B- aglutinin- anti B  

Krevní skupina 0- aglutinogen H- aglutinin- anti A i B  

Krevní skupina AB- aglutinogen A i B- aglutinin- ---  
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Rh faktor je typ bílkoviny, která se vyskytuje na povrchu erytrocytů (vnější vrstva 

buněčné membrány).3 Rh se nazývá díky výzkumu opic rodu Rhesus. Králičí séra po 

imunizaci krví reagují nejen 100% s erytrocyty opic, ale i s krví 85% lidí. (Hašková, 

1991) Podle tohoto výzkumu jsou lidské erytrocyty rozděleny na Rh- pozitivní a Rh- 

negativní. (Friedmann, 1981) Početnější je Rh pozitivní. „Faktor je dán 

dědičně.“(Friedmann, 1981, s. 30) Rh faktor je aglutinogen na membráně červených 

krvinek, pokud tam tento aglutinogen je, nazýváme to Rh pozitivní, pokud aglutinogen 

v krvi obsažený není, mluvíme o Rh negativní. (Jelínek, 2007) Rh faktor je potřeba hlídat 

hlavně u těhotných žen, kdy se nesmí spojit Rh pozitivní (př. matka) s Rh negativní 

(př. otec). Tělo matky si poté proti dítěti tvoří protilátky, a tak dítě zabíjí. U transfuze se 

nesmí Rh faktor splést, jinak by došlo k hemolytické reakci.4 

 

1. 3  Funkce krve  

 Funkce krve se dělí na funkce specifické a funkce transportní. Mezi specifické 

funkce patří udržování homeostázy, obranné funkce a funkce srážení. Mezi transportní 

funkce patří přenášení dýchacích plynů, rozvod tepla po těle, přenášení hormonů 

a vitamínů, rozvod živin a odvádění zplodin. (Jelínek, 2007) 

2   První pokusy darování a transfuze 
 

„Transfuze krve má dlouhou historii.“ (Slipac, 2008, s. 58) Mezi první pokusy 

transfuze krve je považován čin lékaře na dvoře asyrského krále Esara Chadona. Tento 

pokus byl uskutečněn před 2 000 lety, jako lék na lepru. Nemocný pil krev a dařilo se mu 

tak lépe. Lépe promyšlenou transfuzi krve měl význačný lékař na francouzském dvoře 

krále Ludvíka XIV Jean-Baptista Denis. Tento lékař se snažil zlepšit stav šílenství 

u jednoho svého pacienta. Transfuzi telecí krve si přál pacienta uklidnit, ten však i přes 

snahu Denise záhy umírá. Tento Denisův experiment vyvolal ve Francii spory, 

nakonec r. 1670 byl zakázán. Postupem času byl zakázán také v Anglii. „V roce 1668 

byly transfuze zvířecí krve člověku zakázány papežskou bulou.“ (Divišovský, 1978,  

s. 232) Krevní transfuze upadly na další desítky let v zapomnění. Další pokusy transfuze 

                                                 
3Rh faktor, [online], Dostupné z: http://nemoc-pomoc.cz/?page_id=63  [cit. 2017-05-08]  
4Rh faktor, [online], Dostupné z: http://www.krevniskupiny.cz/rh-faktor/ [cit. 2017-05-08]  

http://nemoc-pomoc.cz/?page_id=63
http://www.krevniskupiny.cz/rh-faktor/
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krve se začaly objevovat v 19. století. Známý anglický porodník James Blundell vylepšil 

nástroje a zlepšil techniku transfuze, avšak i přesto polovina lidí s darovanou krví 

zemřela. Začaly se používat různé solné roztoky, ale v roce 1900 se lékaři odklonili od 

solných roztoků a vrátili se zpět ke krvi. Tento rok byl průlomový v transfuzi krve. Karl 

Landsteiner objevil tento rok tři krevní skupiny a s nimi i to, že při transfuzi se musí 

zajistit, aby krev příjemce odpovídala s krví dárce. V roce 1907 popsal doktor Jánský 

všechny čtyři krevní skupiny a navrhl jejich klasifikaci a stanovil jejich relativní výskyt. 

„Toto zjištění obnovilo důvěru lékařů k transfuzím – a to krátce před první světovou 

válkou.“(Slipac, 2008, s. 59) Během první světové války se rapidně zvýšila transfuze 

krve. Vojákům se dávala ve velké míře, avšak bylo někdy až nereálné dostat krev na 

bojiště včas, aniž by se nesrazila. Tento problém vyřešil až na počátku 20. století doktor 

Richard Lewisohn, který pracoval s protisrážlivou látkou citrát sodný. (Slipac, 2008) 

Spotřeba krve stoupla v historii nejvíce od konce 2. světové války. Velice se zvýšil 

pokrok v organizaci transfuzní služby, v technice odběru krve, skladování krve. Značná 

péče byla věnována dárcům krve. Rozvoj transfuzní služby byl podnícen rozvojem 

kardiochirurgických metod, chirurgických výkonů a zavedení hemodialysy. (Friedmann, 

1982) „V průběhu druhé světové války bylo ve Spojených státech darování asi třináct 

miliónu jednotek krve. Odhaduje se, že v Londýně bylo shromážděno a distribuováno více 

než dvě stě šedesát tisíc litru krve.“(Slipac, 2008, s. 59)  

3  Dárcovství krve 

Dárcovství krve je nejrozšířenější dobrovolná činnost v České republice. 

Dárcovství krve je činnost, během které je dárci odebrána krev a darována pacientovi, 

zcela jen pro medicínské účely. Vzhledem ke zvyšujícím se chirurgickým zákrokům je 

krev čím dál více potřeba. (Studená, 2010) 

3. 1  Prosociální chování 

„Prosociální chování je takové chování, jehož cílem je zlepšení situace druhého, 

přičemž pomáhající není povinen poskytnout pomoc a příjemce pomoci není instituce, 

nýbrž jedinec.“(Záškodná, 2000, s. 49) Je velice těžké si odpovědět na otázku, proč lidé 

pomáhají. Je mnoho názorů. Jeden proud se přiklání k podobnosti genů, kdy prosociální 

chování je vrozené. Druhý proud hledá východisko ve vlivech prostředí a výchovy. 
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Prosociální chování můžeme charakterizovat, jako chování k druhým lidem bez nároků 

na odměnu. (Kristová, 2010)  

3. 2  Kdo je vhodný dárce 

 Vhodným dárcem je každá osoba starší 18 let a mladší 65 let. Především u žen 

bývá problémem váha, ta musí překročit 50kg, jinak krev nemůže být darována, 

vzhledem ke zdravotním rizikům. Člověk se musí cítit zdravý, k dárcovství nemůže přijít 

nachlazený s kašlem či nadměrně unavený (po noční službě). Žena by neměla darovat 

krev během menstruace, nedoporučuje se ani v brzké době před menstruací a po 

menstruaci. Dárcem může být ten, kdo není léčen pro sexuální chorobu, jako HIV, AIDS 

či syfilis. Dárcem nemůže být člověk, který užívá drogy, prodělal žloutenku, je 

alkoholikem, diabetikem, má nějaké kardiovaskulární onemocnění, léčí se s vysokým 

krevním tlakem. Nemoci, při kterých osoba nemůže darovat je epilepsie, dna, roztroušená 

skleróza, trombóza, embolie, astma, lupénka, chronická bronchitida, revma, tuberkulóza.5 

Člověk, který pobýval mezi lety 1980-1996 ve Velké Británii nebo Anglii, také nemůže 

darovat krev, kvůli nemoci šílených krav. Tato nemoc je velice těžce diagnostikována. 

(Francálková, osobní sdělení, 2017) 

Darování krve je také velice omezeno. Darování krve po nějaké nemoci 

či napadení zvířetem je časově omezeno. Kdo byl nachlazen, měl rýmu či kašel může 

darovat až po 14 dnech po vyléčení, to samé platí po dobrání antibiotik. Jeden měsíc je 

dán pro ty, kdo prodělal průjmové onemocnění, přisátí klíštěte. Delší doba, a to 6 měsíců 

pauzy od darování, je určeno pro ty, kdo absolvoval tetování, piercing, je vyléčen 

z boreliózy, byla mu poskytnuta transfuze krve, pobýval v malarických oblastech. Lidé, 

kteří prodělali mononukleózu, mohou darovat až 1 rok po vyléčení. 6 

3. 3  Jak často je možné darovat krev 

„Ženy mohou darovat krev 3x ročně, muži 4x ročně. Minimální interval mezi 

odběry je 10 týdnů.“7Takto je to napsáno na oficiálních stránkách pro dárce. Ze své 

                                                 
5Kdo může darovat krev?,[online], Dostupné z: https://www.prodarce.cz/darcovstvi/#kdo-muze-

darovat[2017-07-08]  
6Kdo může darovat krev?,[online], Dostupné z: https://www.prodarce.cz/darcovstvi/#kdo-muze-

darovat[2017-07-08]  
7Kdo může darovat krev?,[online], Dostupné z: https://www.prodarce.cz/darcovstvi/#kdo-muze-darovat 

[2017-07-08]  

https://www.prodarce.cz/darcovstvi/#kdo-muze-darovat
https://www.prodarce.cz/darcovstvi/#kdo-muze-darovat
https://www.prodarce.cz/darcovstvi/#kdo-muze-darovat
https://www.prodarce.cz/darcovstvi/#kdo-muze-darovat
https://www.prodarce.cz/darcovstvi/#kdo-muze-darovat
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zkušenosti bych doporučovala ženám darovat pouze 2x ročně, zda mají hraniční váhu 

a nižší krevní tlak.   

3. 4  Kritéria pro přijetí 

Dárce krve musí splňovat všechna kritéria z kapitoly 3.2. Tyto informace, by měl 

dárce krve vědět sám. Mezi další kritéria patří ty, které se dárce dozví v darovacím centru 

po malém odběru u lékaře. Dárce musí splňovat určitou hladinu hemoglobinu (železa), 

ženy by měly mít více jak 125g/l a muži více jak 135g/l.  Bílkovina je také důležitá, ta by 

se u obou pohlaví neměla snížit pod úroveň 60g/l. Tlak by měl být nižší jak 180/100, pulz 

mezi 50-100 úderů za sekundu.  Mezi nejdůležitější prvky patří tělesná a fyzická zdatnost 

dárce.  Lékař musí věnovat pozornost zvláště špatné konstituci, slabosti, podvýživě, 

unavenosti, chudokrevnosti, duševní nevyrovnanosti a známka intoxikace alkoholem 

či drogami. (Červený kříž- Doporučení společnosti pro transfuzní lékařství ČLS JEP, 

2007) 

 

3. 5  Kritéria pro vyloučení 

Kritéria pro vyloučení jedince od darování jsou přesným opakem pro přijetí 

z kapitoly 3.4. Nejčastějším důvodem pro vyloučení z darování je nízká hladina železa, 

především u žen. (Červený kříž- Doporučení společnosti pro transfuzní lékařství ČLS 

JEP, 2007) 

To samozřejmě člověk na sobě nijak nepocítí. Zjistí to, až po malém odběru 

u lékaře. Dalším důvodem může být nervozita před odběrem. Sama vzpomínám, jak jsem 

v 18ti letech přišla do darovacího centra, vyplnila všechny formuláře, sedla si a čekala na 

lékaře. Bušilo mi srdce z nervozity. Měla jsem vysoký krevní tlak, lékař mě, ale uklidnil, 

že se nemám ničeho bát a odběr proběhl v pořádku.  

3. 6  Výhody a ocenění pro dárce 

Dárcovství krve je dobrovolné a bezpříspěvkové, proto by nemělo být motivováno 

finanční odměnou. I přesto jsou nabízeny určité výhody pro dárce.  

Mezi zákonné nároky patří placené volno, v den odběru krve a za každý odběr 

může jedinec u svého zaměstnavatele nárokovat odpočet ze základu daně. Odpočet ze 

základu daně je příjemná událost pro dárce krve.  „Za každé darování si můžete ze 
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základu daně odečíst dva tisíce korun.“8 Je to velice jednoduché, každý kdo již daroval 

krev, obdrží v darovacím centru doklad o darování, ten poté odevzdáte svému 

zaměstnavateli. 9 Zaměstnavatel to poté použije do odpočtu daně z příjmu. 

„Pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku za dobu cesty k 

odběru, odběru, cesty zpět a zotavení po odběru, pokud tyto skutečnosti zasahují do 

pracovní doby v rámci 24 hodin od nástupu cesty k odběru.“10 

Všeobecná zdravotní pojišťovna nabízí dárcům krve mnoho výhod. Dárce může 

obdržet až 1 000 Kč na rekondiční aktivity, léčivé přípravky a až 35 dnů cestovního 

pojištění zdarma. Při odevzdání dokladu zdravotní pojišťovně o darování krve a dokladu 

z masáže či solné jeskyně, sauny, plavání obdrží dárce krve 1 000 Kč. Peníze jsou 

vypláceny přes účet. Přiložené doklady nesmí být starší 3 měsíců. Mezi výhody, které 

jsou využívány dárci krve, v Jihlavě patří: kontrola krevního obrazu, kontrola tlaku, malé 

občerstvení po odběru, proplacení jízdného z místa bydliště (maximálně 50 Kč).11 

Morální ocenění oceňuje v České republice Český červený kříž, již od roku 1964. 

Dárce krve získává plaketu Dr. Jana Jánského podle počtu uskutečněných odběrů. 

(Studená, 2010) Bronzová medaile prof. MUDr. Jana Jánského se předává po  

10 uskutečněných odběrech a to na transfuzní stanici. Stříbrná medaile prof. MUDr. Jana 

Jánského se uděluje po 20 odběrech a předává se na slavnostním shromáždění. 

Zlatá medaile prof. MUDr. Jana Jánského se uděluje po 40 odběrech a předává se 

na slavnostním shromáždění. Zlatý kříž 3. třídy dárce získá po 80 odběrech a také 

na slavnostním shromáždění. Zlatý kříž 2. třídy dárce získá po 120 uskutečněných 

odběrech, také na slavnostním shromáždění. Zlatý kříž 1. třídy je určen pro dárce, kteří 

mají za sebou 160 odběru. Tento kříž také obdrží na slavnostním shromáždění.12 

                                                 
8Jak šetřit na daních: odečitatelné položky a daňové slevy, [online], Dostupné z: https://www.penize.cz/dan-

z-prijmu/231993-jak-setrit-na-danich-odecitatelne-polozky-a-danove-slevy[cit. 2017-08-08]  
9Jak šetřit na daních: odečitatelné položky a daňové slevy, [online], Dostupné z: https://www.penize.cz/dan-

z-prijmu/231993-jak-setrit-na-danich-odecitatelne-polozky-a-danove-slevy[cit. 2017-08-08]  
10

Výhody a ocenění pro dárce krve, [online], Dostupné z: https://www.nemji.cz/vyhody-a-oceneni-pro-

darce-krve/d-5098/p1=1021 [cit. 2017-15-08]  
11

Výhody a ocenění pro dárce krve, [online], Dostupné z: https://www.nemji.cz/vyhody-a-oceneni-pro-

darce-krve/d-5098/p1=1021 [cit. 2017-15-08]  
12Morální ocenění dárců krve, [online], Dostupné z: http://www.cervenykriz.eu/cz/ocenovani.aspx[2017-

15-08] 

https://www.penize.cz/dan-z-prijmu/231993-jak-setrit-na-danich-odecitatelne-polozky-a-danove-slevy
https://www.penize.cz/dan-z-prijmu/231993-jak-setrit-na-danich-odecitatelne-polozky-a-danove-slevy
https://www.penize.cz/dan-z-prijmu/231993-jak-setrit-na-danich-odecitatelne-polozky-a-danove-slevy
https://www.penize.cz/dan-z-prijmu/231993-jak-setrit-na-danich-odecitatelne-polozky-a-danove-slevy
https://www.nemji.cz/vyhody-a-oceneni-pro-darce-krve/d-5098/p1=1021
https://www.nemji.cz/vyhody-a-oceneni-pro-darce-krve/d-5098/p1=1021
https://www.nemji.cz/vyhody-a-oceneni-pro-darce-krve/d-5098/p1=1021
https://www.nemji.cz/vyhody-a-oceneni-pro-darce-krve/d-5098/p1=1021
http://www.cervenykriz.eu/cz/ocenovani.aspx
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3. 7  Skladování a doprava krve 

 Nejčastěji se setkáváme s odběrem plné krve, ne jejich složek. Z plné krve jsou 

připraveny krevní složky (krevní deriváty) a transfuzní přípravky. Krevní složky jsou 

připravovány za předepsaných podmínek v uzavřené soustavě vaků. V těchto vacích jsou 

uchovávány buďto v nativním nebo zmraženém stavu. Krevní složky jsou erytrocyty, 

trombocyty a krevní plazma, abychom tyto složky krve získaly, musí po odběru plné krve 

dojít k centrifugaci.13 Centrifugace je metoda, při které se separují částice z roztoku podle 

velikosti, hustoty, viskozity média a rychlosti rotoru. Centrifuga je obdélníkový stroj, 

ve kterém nalezneme rotor, to je nejdůležitější část v centrifuze. Do centrifugy se vkládají 

zkumavky (vaky) s krví, tyto zkumavky (vaky) jsou vkládány vždy proti sobě. Rotor poté 

může bezpečně začít. Důležitou fyzikální vlastností centrifugy je rychlost, ta je vyjádřena 

jako RPM nebo RCF. Lépe pochopitelná je rychlost vyjádřena v RCF. RCF= relative 

centrifugal force. Tato jednotka udává kolikrát je RCF větší, než gravitační zrychlení  

g (g= 9,81m/s2). Po cca 20 minutách jsou zkumavky (vaky) z centrifugy vyjmuty.14 

Vlastní oddělení jednotlivých složek probíhá na krevních lisech. Po vyjmutí vaku 

z centrifugy můžeme pozorovat rozdělení složek krve, v horní části je plazma pod ní je 

bělavá vrstva s trombocyty a leukocyty a ve spodní vrstvě můžeme pozorovat erytrocyty. 

Celý vak se vloží mezi dvě plochy, tyto plochy se stlačují a tím se složky krve přemisťují 

do satelitních vaků. Velice důležité po odběru je krev vyšetřit. Vyšetřuje se 

na krevní skupinu, na infekční nemoci, jako žloutenka typu B a C, Aids a syfilis, zánět 

jater. Krevní plazma se nejčastěji uchovává ve zmraženém stavu, musí projít tzv. 

šokovým zmražením. Plazma se vkládá do šokového zmrazovače, kde se teplota 

pohybuje okolo -40°C, krevní plazma se během několika minut zmrazí na teplotu -30°C. 

Celý proces zpracování krve trvá až 3 dny. Po třech dnech přijde lékař, který krev 

zkontroluje, označí štítky. Lékař zhodnotí výsledky a určí, zda bude krev využita nebo 

zlikvidována. Na konečném štítku nalezneme registrační číslo, krevní skupinu, množství, 

složení použitého protisrážlivého roztoku, skladovací podmínky atd. V dnešní době se 

používají čárové kódy, při jejich načtení se v počítači zobrazí veškeré informace. 15 

                                                 
13Zpracování odebrané krve a výroba transfuzních přípravků, [online] Dostupné z: 

http://www.akutne.cz/res/publikace/adamcov-v-ba-a-expedice.pdf[2017-15-08]  
14Krev, [online], Dostupné z: http://slideplayer.cz/slide/5633161/[2017-16-08]  
15Zpracování odebrané krve, [online], Dostupné z: http://www.transfuze-

uvn.cz/zpracovani_odebrane_krve.html[2017-18-08]  

http://www.akutne.cz/res/publikace/adamcov-v-ba-a-expedice.pdf
http://slideplayer.cz/slide/5633161/
http://www.transfuze-uvn.cz/zpracovani_odebrane_krve.html
http://www.transfuze-uvn.cz/zpracovani_odebrane_krve.html
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Celý tento proces probíhá v Praze. Každý den v 9:00 odjíždí auto s odebranou krví 

z transfuzního centra do nemocnice v Praze. Odebraná krev musí být zcentrifugována 

do 6 hodin od odběru. První odběr probíhá okolo 7 hodiny ráno. Tato krev musí být 

zpracováno do 13:00 odpoledne. Po tomto procesu se polovina krve nechává v Praze, 

druhá polovina se vrací zpět do Jihlavy, kde je správně uložena. (Francálková, osobní 

sdělení, 2017) 

Převoz krve je další důležitá část. Převoz (přenos) může probíhat z transfuzního 

centra do interních laboratoří nebo do externích laboratoří. U obou případů se musí 

dodržovat jasně stanovená pravidla. Při odesílání do interních laboratoří musí být 

materiál přepravován v přepravních nádobách, tak aby nedošlo k rozbití nádobky, rozlití 

nádobky, nebo jinému znehodnocení. Přenos krve musí probíhat za pokojové teploty. Při 

příjmu si musí laboratoř zkontrolovat žádanku, zda je správně vyplněna.16 

3. 8  Využití darované krve  

Krev má poté velké množství využití. Plná krev slouží k výrobě (oddělení) 

krevních složek (erytrocyty, krevní plazma, trombocytové koncentráty) a transfuzních 

přípravků. Transfuzní přípravky jsou léky, které jsou vyráběny ve farmaceutickém 

průmyslu. Toto vše lze použít při operacích, k léčbě chudokrevnosti, při onemocnění 

krvetvorné tkáně, k léčbě zhoubných nádorů, při léčbě těžkých úrazů, k transfuzi krve 

u novorozenců. Z plné krve se také vyrábí krevní deriváty, ty se využívají, jako náhrada 

krevních bílkovin. 17 V Jihlavě se odebírá krev pouze pro zdravotnické účely. 

(Francálková, osobní sdělení, 2017)  

3. 9  Nežádoucí účinky 

 Nežádoucí účinky nejčastěji nastávají během odběru nebo krátce po odběru. Je ale 

velice snadné těmto nežádoucím reakcím předejít. Chystáme-li se na odběr krve, 

vyvarujeme se alespoň 1 den před darováním fyzické námaze. Neměli bychom kouřit 

 ani pít alkoholické nápoje. V den odběru, je naprosto nevhodné hladovět. Ranní lehká 

snídaně je nezbytná. Důležité je dodržování pitného režimu. Pokud již víte, že se vám 

                                                 
16Laboratorní příručka HTO, [online], Dostupné z: https://www.nemji.cz/laboratorni-prirucka-hto-v5/d-

7680/p1=4406[2017-20-08]  
17Potřeba darování krve, [online], Dostupné z: https://www.nemji.cz/potreba-darovani-krve/d-

5094/p1=4255) [2017-21-08]  

https://www.nemji.cz/laboratorni-prirucka-hto-v5/d-7680/p1=4406
https://www.nemji.cz/laboratorni-prirucka-hto-v5/d-7680/p1=4406
https://www.nemji.cz/potreba-darovani-krve/d-5094/p1=4255
https://www.nemji.cz/potreba-darovani-krve/d-5094/p1=4255
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při odběru dělá úzko, je dobré vzít si láhev s pitím přímo do odběrové místnosti. Když 

chce být člověk velice precizní, dodržuje i příjem železa. Železo lze zakoupit v lékárně 

v podobě šumivých tabletek nebo prášků. 18 

I přes všechna doporučení k nežádoucím účinkům může dojít. Nejsou však nijak 

závažné. V místě vpichu se může objevit hematom. Tuto komplikaci však lze ihned 

po odběru snížit a to stlačením místa vpichu, nebo přiložení studených obkladů. Mdloby 

jsou dalším rizikem, které mohou nastat při odběru nebo ihned po něm. Důvodem může 

být únava, fyzická zátěž, málo tekutin. Pokud se chystáte darovat poprvé, je dobré vzít 

si láhev s minerální vodou nebo džusem. Nemusíte se bát, když láhev zapomenete, 

sestřičky v ordinaci jsou vždy připravené. Pokud se Vám udělá špatně, vyčkáte na lůžku 

trošku déle, než ostatní, mohou Vám být podány ledové obklady a mdloby brzy přejdou. 

Důležité je o problémech mluvit se sestřičkou.19 

 

  

                                                 
18Před odběrem a během odběru,  [online], Dostupné z: https://www.nemji.cz/pred-nbsp-odberem-a-nbsp-

behem-odberu/d-5097/p1=1021 [2017-21-08]  
19Před odběrem a během odběru,  [online], Dostupné z: https://www.nemji.cz/pred-nbsp-odberem-a-nbsp-

behem-odberu/d-5097/p1=1021 [2017-21-08]  

https://www.nemji.cz/pred-nbsp-odberem-a-nbsp-behem-odberu/d-5097/p1=1021
https://www.nemji.cz/pred-nbsp-odberem-a-nbsp-behem-odberu/d-5097/p1=1021
https://www.nemji.cz/pred-nbsp-odberem-a-nbsp-behem-odberu/d-5097/p1=1021
https://www.nemji.cz/pred-nbsp-odberem-a-nbsp-behem-odberu/d-5097/p1=1021
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4  Darování krve v Jihlavě 

 „Odběrové středisko provádí ročně kolem 10 000 a více odběrů plné krve.“20 

Odběrové středisko si klade za cíl vytvořit takové krevní složky, které by byly dále 

používány v nejčistší formě a s minimálním počtem příměsí. V současné době se 

technologie stále zlepšují. I odběrové středisko v Jihlavě disponuje novými 

technologiemi, jako jsou například zavedení vaků s odbočkou pro bezpečný odběr 

krevních vzorků (nedochází tak ke vzduchové embolii), zpracování veškeré odebrané 

krve v den odběru, zpracování krve výhradně uzavřeným způsobem a mnoho dalších. 

Vždy jde hlavně o zajištění bezpečné krve pro nemocného. 21 V Jihlavě je dostatek dárců 

krve. Nyní daruje 4 500 aktivních dárců krve. Za rok je provedeno 8 500 až 9 000 odběrů. 

(Francálková, osobní sdělení, 2017)   

4. 1  Historie darování krve v Jihlavě 

 „Transfuzní oddělení v jihlavské nemocnici bylo otevřeno v r. 1953.“22 Prvním 

primářem se stal MUDr. Jaromír Svojítka. Do roku 1953 byla krev odebírána 

na chirurgickém oddělení a poté převážena do Třebíče. V Třebíči byla krev vyšetřena 

a zpracována. Podle potřeby v jihlavské nemocnici sem byla z Třebíče krev posílána. 

Transfuzní oddělení se nenacházelo na stejném místě, které známe teď. Do roku 1961 

bychom mohli transfuzní oddělení hledat vedle chirurgického oddělení, než se spojilo 

s hematologicko-transfuzním oddělením, tehdy se nacházelo v dnešním dětském 

oddělení. Konečné stěhování proběhlo až roku 1981, od této doby můžeme hledat 

hematologicko-transfuzní centrum v nové nemocnici v diagnostickém pavilonu. 

Významným rokem byl rok 1991, kdy se přestala odebírat krev do skleněných lahví, 

ale do plastových vaků. V tomto období došlo k největším interním přestavbám. 23 

 Můj otec si vzpomíná na rok 1986, kdy poprvé daroval krev v Jihlavě. ,,Odběrové 

centrum se nacházelo ve stejných místech, jako dnes. Vyšel jsem do druhého patra, vzal 

jsem si návleky na boty a dotazník. Dotazník určitě nebyl tak dlouhý, jak ho známe dnes. 

                                                 
20Spektrum péče, [online], Dostupné z: https://www.nemji.cz/spektrum-pece/ms-5715/p1=1021[cit. 2017-

21-08]  
21Spektrum péče, [online], Dostupné z: https://www.nemji.cz/spektrum-pece/ms-5715/p1=1021[cit. 2017-

21-08]  
22Historie oddělení, [online], Dostupné z: https://www.nemji.cz/historie-oddeleni/d-5629 [cit. 2017-22-08]  
23Historie oddělení, [online], Dostupné z: https://www.nemji.cz/historie-oddeleni/d-5629 [cit. 2017-22-08]  

 

https://www.nemji.cz/spektrum-pece/ms-5715/p1=1021
https://www.nemji.cz/spektrum-pece/ms-5715/p1=1021
https://www.nemji.cz/historie-oddeleni/d-5629
https://www.nemji.cz/historie-oddeleni/d-5629
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Obsahoval pouze základní informace. Zda se cítím zdraví, nebo zda jsem prodělal 

žloutenku a podobně. Čekání na lékaře bylo také stejné, měření tlaku, kontrola krve 

a váhy. Největší rozdíl byl určitě ve vlastním odběru. Sedl jsem si na židli a přede mnou 

bylo veliké sklo s kulatým otvorem na pravé či levé straně, podle toho, z které ruky chce 

dárce darovat krev. Strčil jsem ruku skrz sklo, uviděl jsem sestru, která si sedla za sklo. 

Krev se odebírala do skleněných lahví. Byla tak 30 cm vysoká a vcelku silná, ta se po 

odběru uzavřela a já mohl odejít na svačinu. Svačina po odběru byla bohatá. 

Dostávali jsme sklenici bílého nebo červeného vína, dvě nožičky párků, chléb a kávu. 

Domů jsme dostávali sušenku, kompotované ovoce nebo rybičky v plechovce.(Francálek, 

osobní sdělení, 2017) V příloze 4 přikládám legitimaci dárce krve.  

Mezi lety 2002 a 2003 se uskutečnila přestavba transfuzního centra i odběrového 

centra do podoby, kterou známe dnes. Primářem je dnes paní doktorka Miroslava 

Leinertová a vrchní laborantkou je paní Irena Francálková. „Od r. 1953 transfuzní 

oddělení, později hematologicko-transfuzní oddělení, zásobuje krví a transfuzními 

přípravky jihlavskou nemocnici“24 

4. 2  Jak se můžu objednat 

K odběru krve je nutné se objednat. Dárce se může objednat osobně, telefonicky 

nebo elektronicky. U všech typů objednání je důležité uvést jméno, příjmení, datum 

narození a krevní skupinu, pokud je Vám známa. Nejčastěji je využívána bezplatná linka. 

Domluva poté probíhá přímo s personálem darovacího centra. Možné je také zaslat 

e-mail. Maximální doba objednání je 4 měsíce. Odběrové dny jsou vždy ráno od 6:30 do 

9:00 a to ve dnech pondělí, středa, čtvrtek a v úterý pouze do 8:00.25 

4. 3  Kde se darovací centrum nachází 

Hematologicko-transfuzní centrum se nachází v nemocnici Jihlava, která sídlí na 

ulici Vrchlického 59. Nemocnice Jihlava je rozdělena na pavilony. Hematologicko-

transfuzní oddělení se nachází v pavilonu D. Každá budova je označena velkým 

písmenem, je tedy už z dálky vidět jednotlivý pavilon.  

                                                 
24Historie oddělení, [online], Dostupné z: https://www.nemji.cz/historie-oddeleni/d-5629[cit. 2017-23-08]  
25Odběrové dny a objednávání, [online] Dostupné z: //www.nemji.cz/odberove-dny-a-objednavani/d-

5096/p1=4257 [cit. 2017-23-08]  

https://www.nemji.cz/historie-oddeleni/d-5629
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Přímý vchod do darovacího centra se nachází na levé straně od silnice. Jdeme-li 

ke hlavnímu vstupu Nemocnice. Na levé straně je vidět velkým písmem napsáno písmeno 

D. Před touto budovou se nachází parkoviště pro cca 14 aut. Projdeme pod tunelem, 

který spojuje Dům zdraví a novou Nemocnici. Před námi se objeví vysoká budova, 

vyjdeme do druhého patra a jsme v cíli.26 

4. 3. 1  Parkování 

 Parkování je možné přímo před odběrovým centrem. Na parkovišti jsou vyhrazena 

4 místa pro dárce krve, ostatní dárci mohou parkovat na kterémkoli jiném parkovišti 

v areálu Nemocnice Jihlava. Při zaparkování auta před darovacím centrem je potřeba 

si donést kartičku dárce krve, kterou dostaneme v šatně centra. Tu poté vložíte za okno 

automobilu. Pokud kdekoli jinde je potřeba přinést parkovací lístek do centra 

pro potvrzení.27 

4. 4  Vlastní odběr 

4. 4. 1  Příchod 

 Při příchodu do odběrového centra si dárce navleče modré návleky na boty. 

Ty má na sobě v průběhu celého odběru. V šatně si můžete odložit oděv a obdržíte 

kartičku s číslem, propisku, formulář (příloha 2) a poučení pro dárce. Každý dárce se 

posadí a pročte si poučení pro dárce a vyplníme formulář. Po vyplnění, odnesete formulář 

sestře, která si Vás zapíše. U sestry je potřeba mít platný občanský průkaz, vyplněný 

formulář, kartičku zdravotní pojišťovny, a pokud již máte legitimaci dárce krve.  

Dále dárce pokračuje s číslem, občanským průkazem a vyplněným formulářem. Číslo se 

přiřazuje podle pořadí, proto, aby nevznikl zmatek při malém oděru a při kontrole 

u lékaře.   

4. 4. 2  Malý odběr 

 U malého odběru dárci sestra změří teplotu a odebere malé množství krve 

do zkumavky. Tento odběr slouží pro vyšetření krevního obrazu. Po malém odběru 

si dárce může nabídnout pečivo a čaj v kuchyňce.  

                                                 
26Kde nás najdete, [online], Dostupné z: https://www.nemji.cz/kde-nas-najdete/d-5630 [cit. 2017-24-08]  
27Kde nás najdete, [online], Dostupné z: https://www.nemji.cz/kde-nas-najdete/d-5630[cit. 2017-24-08]  

 

https://www.nemji.cz/kde-nas-najdete/d-5630
https://www.nemji.cz/kde-nas-najdete/d-5630
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Obrázek 1: Krevní obraz 

4. 4. 3  Návštěva lékaře 

 U lékaře dárce čeká informace, zda bude připuštěn k velkému odběru 

nebo nikoliv. Sednete si. Obvykle se lékař dárce ptá, zda se cítí zdravý, jestli nedrží dietu, 

jestli dárce neprodělal nějakou infekční chorobu. Lékař si zkontroluje dotazník, 

který dárce vyplnil. Změří dárci tlak a tep. Podle krevního obrazu zjistí, zda jsou všechny 

hodnoty v normě a můžete jít darovat. Je možné, že některé hodnoty nevyjdou dobře, 

dárce nemusí panikařit, lékař Vám poví, co se stalo a čím to bylo způsobeno. 

Velkého odběru krve se poté dárce nemůže zúčastnit. Odchází do jídelny, kde si vezme 

také svačinu, ale bez oplatky.  

 Lékař na krevním obrazu zkoumá počet erytrocytů, trombocytů, leukocytů dále 

hemoglobin a hematokrit.  

Tato krev je dvacetiletého muže, který potřeboval vyšetření své krve, kvůli sportu. 

Zdravá krev (obrázek 1), při pohled na zdravou krev můžeme vidět pravidelný tvar 

červených krvinek, jsou kulaté a nepřekrývají se. Bíle krvinky jsou také v pořádku, jejich 

počet odpovídá normě a to je až 3 leukocyty na 1 000 erytrocytů. Trombocyty by na první 

pohled neměly být ve zdravé krvi vidět, jsou průhledné. Krevní plazma je čirá.  

 

 

Při pohledu na krevní obraz můžeme vidět také nějaké negativní jevy.   
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Obrázek 2: Cholesterol 

Například: zvýšený cholesterol, ruloformy, agregace erytrocytů, ghostcells, codocyty, 

agregace trombocytů a mnoho dalších.  

• Zvýšený cholesterol: zvýšený cholesterol můžeme vidět na obrázku 2, 

jako bílý krystal. Příčinou může být nadměrná konzumace tuku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Ruloformy: slepené červené krvinky, červené krvinky se staví nad sebe, příčinou 

může být dehydratace, zhoršené prokysličení tkáně  

• Agregace erytrocytů: shluk červených krvinek, zde nastává vysoké nebezpečí, 

příčinou mohou být chemikálie v krvi, mnoho tuků, choroby jater, angina pectoris  

• Ghostcells: rozpadající se červené krvinky, červené krvinky rychle stárnou 

a rozpadají se  

• Codocyty: červené krvinky bez železa, na obrázku (obrázek 3) můžeme vidět, 

jako nečervené erytrocyty, může se objevit u žloutenky, mononukleózy, oslabení 

jater   

• Agregace trombocytů: shluk krevních destiček, příčinou může být nadměrné pití 

kávy, stres, příliš červeného masa, čokoláda a celkově špatná životospráva. 28 

                                                 
28RYBAŘÍK, Ivan. Čistý sport: Diagnostika pomocí mikroskopie v temném poli s poradenstvím Čistého 

sportu o.s. [online]. 2014, 13 [cit. 2017-09-01]. 
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4. 4. 4  Velký odběr 

 „Odběr krve se provádí do jednorázových odběrových soustav“. 29 

Všechny pomůcky, které jsou využívány při odběru, jsou také jednorázové. Odebírá se 

450 ml krve u mužů, u žen to bývá 350-400 ml. Odběr trvá okolo 10 min, není ostuda, 

když na lehátku dárce setrvá déle. Vždy je lepší být pod dohledem sester déle, než odejít 

ihned po odběru. U velkého odběru je důležité dodržovat pitný režim. 

Přenést soustředěnost na láhev s pitím a nemyslet na odběr. Je třeba upozornit sestru, 

jakmile má dárce nějaké potíže, např. motání hlavy, brnění prstů, nevolnost, zvracení, 

návaly horka či zimy. Při odchodu dárce obdrží stravenku v hodnotě 40 Kč poukázku 

na občerstvení a potvrzení o darování. Obnovení krve je individuální. Jsou stanoveny 

doporučené intervaly mezi dvěma následujícími odběry u mužů 10 týdnů, u žen 3 měsíce, 

ve výjimečných případech je možné zkrátit interval na 8 týdnů. (Francálková, osobní 

sdělení, 2017) 

                                                 
29Před a během odběru, [online], Dostupné z: https://www.nemji.cz/pred-nbsp-odberem-a-nbsp-behem-

odberu/d-5097/p1=1021 [2017-25-08]  

Obrázek 3: Codocyty 

https://www.nemji.cz/pred-nbsp-odberem-a-nbsp-behem-odberu/d-5097/p1=1021
https://www.nemji.cz/pred-nbsp-odberem-a-nbsp-behem-odberu/d-5097/p1=1021
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4. 4. 5  Odchod 

 Po darování krve dárce odchází zpět do vstupní místnosti. Tato místnost je 

multifunkční, vyplňujeme zde dotazníky a po odběru nám je nabídnuta svačina. Dárce se 

může se posadit, odpočinout si po odběru, dát si něco dobrého, napít se. 

Samovolně dárce odchází.  

 Celková doba, kterou v darovacím centru dárce stráví, se pohybuje okolo hodiny a 

půl.  

4. 4. 6  Následující režim 

 V den odběru je dobré, aby dárce vynechal veškerou fyzickou zátěž. 

Neprovádět žádné rizikové činnosti. Řídit lze pouze až 15 minut po odběru a to pokud se 

cítíme dobře. Dárce nesmí řídit dopravní prostředek hromadné dopravy.30 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
30Před a během odběru, [online], Dostupné z: https://www.nemji.cz/pred-nbsp-odberem-a-nbsp-behem-

odberu/d-5097/p1=1021 [2017-25-08]  

https://www.nemji.cz/pred-nbsp-odberem-a-nbsp-behem-odberu/d-5097/p1=1021
https://www.nemji.cz/pred-nbsp-odberem-a-nbsp-behem-odberu/d-5097/p1=1021
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II. Praktická část 

5  Cíle a výzkumné otázky 

 Mým hlavním cílem v praktické části práce je získat informace od dárců krve 

v Jihlavě. Zkoumány jsou motivy dárců krve docházet do hematologicko-transfuzního 

centra k odběru krve. Zajímalo mě také, zda dárci dodržují doporučení před darováním. 

Zda mají nějaké nežádoucí účinky během nebo po darování krve. Pro splnění hlavního 

cíle, ale také pro splnění dílčích cílů jsem si stanovila výzkumné otázky.  

VO1: Darují krev více muži nebo ženy?  

 VO2: Daruje krev více osob s vysokoškolským vzděláním nebo středoškolským? 

VO3: Darují krev lidé spíše pravidelně nebo nepravidelně?  

VO4: Jaké jsou nejčastější nežádoucí účinky po odběru krve? 

VO5: Vyskytuje se únava jako nežádoucí účinek u následujících odběrů méně, 

než u prvního odběru krve?  

VO6: Jsou hlavním motivem pro darování krve různé odměny? 

VO7: Jaký je nejčastější důvod darování krve? 

VO8: Je dárcovství krve záležitost více členů rodiny či nikoliv?  

VO9: Přáli by si dárci krve více výhod?  

VO10: Je dárce krve spokojený s prací personálů?   

6  Metodika 

 Z důvodu potřeby, co nejvyššího počtu respondentů byl zvolen kvantitativní druh 

výzkumu. Kvantita znamená mnohost, četnost, množství, velikost. Filozoficky je to 

cokoliv, na co se ptáme otázkou „kolik“? Je to tedy vždy vlastnost, kterou lze změřit 

a vyjádřit číslem. (Olecká & Ivanová, 2010, s. 17).31 Pomohli mi sociální sítě a firemní 

mail, kde jsem získala nejvíce zpětných odpovědí. Položky, na které navazovaly mé 

výzkumné otázky, jsem si statisticky vyhodnotila a údaje znázornila v tabulce či grafu. 

K tvorbě dotazníku byla použita šablona na internetovém portále GOOGLE, 

kde jsem jednoduše dotazník vytvořila.  

                                                 
31Kvantitativní a kvalitativní výzkum, [online], dostupné z: https://www.topzine.cz/kvantitativni-a-

kvalitativni-vyzkum-vyuzijete-pri-psani-diplomky 
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Dotazník byl zpracován v elektronické podobě (viz příloha 3). Odkaz na dotazník jsem 

pomocí sociálních sítí rozeslala. Pracuji ve velké firmě, kde mi velice pomohlo rozeslat 

dotazníky firemním mailem, tam jsem získala nejvíce zpětných odpovědí. V úvodu 

dotazníku informuji, že dotazník je zcela anonymní. Vyplnění dotazníků bylo 

dobrovolné. K vyplnění dotazníku bylo potřeba 10-15min. Všechny zjištěné údaje jsem 

znázornila v tabulce popřípadě v grafu.  

6. 1  Sběr respondentů 

 Výběr respondentů byl záměrný. Dotazník byl určen osobám starších 18ti let.  

Zasílala jsem dotazníky těm, o kom vím, že je dárcem krve. Nebrala jsem ohled, zda 

daroval pouze 1x či daruje pravidelně. Při ukončení přípravy jsem dotazník rozeslala 

5 respondentům. Zajímalo mě, zda jsou otázky chápany tak, jak bylo ode mě myšleno. 

Vzala jsem na zřetel veškeré připomínky a dotazník jsem přeformulovala. Získala jsem 

celkem 110 zpětných odpovědí. Každou jsem zvlášť prošla, avšak jsem musela 

10 dotazníků z mého výzkumu vyloučit a to díky nedokončenému vypracování dotazníku 

a špatnému vyplnění tabulek. Po ukončení předvýzkumu jsem dotazník rozeslala. 

Dotazníkové šetření jsem začala v srpnu roku 2017 a ukončila ho na konci září roku 

2017.  

6. 2  Struktura dotazníků 

 Dotazník (příloha 3) se skládá z 24 otázek. Použila jsem otázky polouzavřené 

a uzavřené (výběrové). Otázky polouzavřené s jednou možnou odpovědí jsou otázky č. 1, 

2, 4, 5, 6, 7, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23. Otázky polozavřené s více možnosti jsou otázky č. 

3, 13, 14, 22. Otázky uzavřené jsou otázky č. 8, 9, 10, 11, 12, 18, 24. V dotazníku jsou 

obsaženy dvě otázky, které byly určeny pouze pro ty dárce, kteří darovali více, než 1x. 

Jedná se o otázku 10 a 12.  

6. 3  Vyhodnocení dat 

   Vyhodnocená data jsem znázornila v tabulce, popřípadě v grafu (sloupcový 

graf).  Pro výpočet jsem pracovala v Microsoft Excel. Relativní četnost je vyjádřena 

v procentech. Ke statistickému vyhodnocení dat byl použit test o shodě dvou relativních 

četností.32 Každá položka má slovní komentář. 

                                                 
32Shoda o dvou četností. [online] dostupné z: http://www.socscistatistics.com/tests/ztest/Default2.aspx 

http://www.socscistatistics.com/tests/ztest/Default2.aspx
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7  Výsledky výzkumu 

 

Položka č. 1 – Pohlaví  

 
Tabulka 1: Pohlaví respondentů 
 

Odpověď 
Relativní  

četnost v % 

Muž 53 % 

Žena  47 % 

Celkem  100 % 

 

Z tabulky 1 můžeme vyčíst pohlaví respondentů. Z celkového počtu respondentů 

bylo 47 % žen a 53 % mužů.  

VO1: Darují krev více muži nebo ženy? K  zodpovězení mé první výzkumné 

otázky jsem si statisticky data vyhodnotila. Zajímalo mě, zda můžu tvrdit, že muži darují 

krev, více než ženy. Hodnota p-hodnota mi vyšla 0,395, podlé této hodnoty, 

nemůžu tvrdit, že muži darují krev více, než ženy. Rozdíl není statisticky významný.  

 

Položka č. 2 – Věk  

 

Tabulka 2: Věk respondentů 

 

Odpověď 
Relativní  

četnost v % 

18-25 24 % 

26-40 40 % 

41-50 28 % 

51 a více  8 % 

Celkem  100 % 

 

 

Z tabulky 2 je zřejmý věk dárců, kteří darují krev nejvíce. Jedná se o věkovou 

skupinu od 26 let do 40 let.  
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Položka č. 3 – Stav (možnost více odpovědí) 

 
Tabulka 3: Stav 

 

Odpověď 
Relativní  

četnost v % 

Zaměstnaný 84 % 

Nezaměstnaný  1 % 

Student 8 % 

OSVČ 2 % 

Mateřská dovolený  5 % 

Celkem  100 % 

 

Tabulka 3 zobrazuje, v jakém byli respondenti pracovním stavu. Z tabulky je 

zřejmé, že nejvíce a to 84 % respondentů je zaměstnaných. Druhou nejvyšší příčku 

obsadili studenti a to z 8 %. V této otázce bylo možné zaškrtnout více odpovědí, i přesto 

si každý respondent vybral pouze jednu odpověď.   

 

Položka č. 4- Nejvyšší dosažené vzdělání.  

 

Tabulka 4:  Vzdělání dárců 

 

Odpověď 
Relativní  

četnost v % 

Základní  0 % 

Středoškolské s výučným listem 26 % 

Středoškolské s maturitou 51 % 

Vysokoškolské  23 % 

Celkem  100 % 

 

 

   Z tabulky 4 můžeme vyčíst rozdělení respondentů podle dosaženého nejvyššího 

vzdělání. Z celkového počtu respondentů odpovědělo na otázku vzdělání 51 % osob, 

že mají středoškolské vzdělání s maturitou.  

VO2: Daruje krev více osob s vysokoškolským vzděláním nebo středoškolským? 

Rozdíl mezi dárci se středoškolským vzděláním (výuční list, maturita) a vysokoškolským 
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vzděláním je statistický významný, (p-hodnota = 0,000). Mohu tedy tvrdit, že dárci 

se středoškolským vzděláním (výuční list, maturita) darují krev častěji než dárci 

s vysokoškolským vzděláním.  

Položka č. 5- Víte o někom z Vašeho okolí, kdo potřeboval transfuzi krve?  

 

Tabulka 5: Potřeba transfuze krve 

 

Odpověď 
Relativní  

četnost v % 

Já osobně 4 % 

Někdo v rodině 28 % 

Někdo z přátel nebo známých  11 % 

O nikom v mém okolí nevím  57 % 

Celkem  100 % 

 

Tabulka 5 vyobrazuje, zda dárce ví o někom, kdo potřeboval transfuzi krve. 

Z tabulky 5 můžeme vyčíst, že velice četná je položka potřeby transfuze krve osobou 

v rodině u 28 % respondentů. Z celkového počtu respondentů odpovědělo 57 % osob, 

že o nikom ve svém okolí neví, kdo potřeboval transfuzi krve.   

 

Položka č. 6- Jak často lidé darují krev.  

 

Tabulka 6: Frekvence darování 

 

Odpověď 
Relativní  

četnost v % 

Daroval/a jsem pouze 1x 8 % 

Daruji pravidelně 1x každý rok  7 % 

Daruji pravidelně 2x a více každý rok  71 % 

Daruji nepravidelně 14 % 

Celkem  100 % 

 

 

Tabulka 6 nám přibližuje frekvenci darování krve. Nejčetnější je položka darování 

krve pravidelně a to 2x a více každý rok. Jedná se o 71 % respondentů.  
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Jen 8 % respondentů darovalo pouze 1x. Je tedy z tabulky 6 zřejmé, že vysoké procento 

dárců se do transfuzního centra vrací a daruje krev pravidelně.  

VO3: Darují lidé krev spíše pravidelně nebo nepravidelně? I k této položce jsem 

směřovala svou výzkumnou otázku, kdy mě zajímalo, zda dárci krve darují krev 

pravidelně či nepravidelně. Zadala jsem tedy hodnoty do výzkumného vzorce. 

Sečetla jsem odpovědi- daroval/a jsem pouze 1x, daruji nepravidelně (22 %) a daruji 

pravidelně 1x za rok, daruji pravidelně 2x a vice každý rok (78 %), kdy hodnota  

p-hodnota vyšla 0,000. Je tedy statisticky dokázáno, že v Jihlavě jsou hlavně dárci krve, 

kteří darují pravidelně. Rozdíl hodnot je statisticky významný.  

 

Položka č. 7- Počet odběrů  

 

Tabulka 7: Počet odběrů 

 

Odpověď 
Relativní  

četnost v % 

1-5´ 26 % 

6-15´ 24 % 

16-25 19 % 

26 a více 31 % 

Celkem  100 % 

 

 Jak je patrné z tabulky (tabulka 7) zhruba 30 % respondentů mělo za sebou 

26 či více odběrů.  

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

Položka č. 8- Dodržování doporučení 1 den před darováním.  

 

Tabulka 8: Dodržování doporučení 

 

Odpověď Ano 

Relativní  

Spíše ano  

Relativní  

četnost v 

% 

četnost v 

% 

Dodržuji pitný režim 
  

  

  

  

  

70% 
  

  

  

  

  

70% 

Vyvaruji se fyzické námaze 25% 25% 

Dodržuji příjem železa 25% 25% 

Nekouřím  71% 71% 

Nepiji alkohol 64% 64% 

       

 Spíše ne 

Relativní  

Ne 

Relativní  

 

četnost v 

% 

četnost v 

% 

   
  
  
  
  

2% 
  

  

  

  

  

2% 

 

32% 9% 

 

29% 21% 

 

9% 16% 

 

11% 10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 1: Dodržování doporučení 
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Graf 1 zobrazuje, zda dárci krve dodržují doporučení 1 den před darováním krve. I 

přes varování 16 % dárců 1 den před odběrem kouří a 10 % pijí alkohol. 

Z těchto 2 důvodů jsou také nejvíce dárci vyloučeni z darování krve.   

 

Položka č. 9- Nežádoucí účinky při prvním odběru. 

 

Tabulka 9: Nežádoucí účinky při prvním odběru 

 

Odpověď Ano 

Relativní  

Spíše ano  

Relativní  

četnost v 

% 

četnost v 

% 

Nevolnost 
  

  

  

  

  

  

8% 
  

  

  

  

  

  

10% 

Omdlení  2% 4% 

Nadměrní pocení 1% 7% 

Motání hlavy 3% 3% 

Brnění prstů 4% 7% 

Pálení v místě vpichu 6% 6% 

       

 Spíše ne 

Relativní  

Ne 

Relativní  

 

četnost v 

% 

četnost v 

% 

   

  

  
  
  
  

 26 % 

  
  
  
  
  
  

56% 

 

 22 % 72% 

 

 30 % 62% 

 

 29 % 55% 

 

 31 % 58% 

 

 29 % 59% 
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Graf 2: Nežádoucí účinky při prvním odběru 

 

Z grafu 2 je patrné, že nežádoucí účinky se při prvním odběru vyskytují zřídka, a to 

pouze do 10 %. I přesto nejčastější nežádoucí účinek při prvním odběru je nevolnost, 

což je vcelku pochopitelné.  
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Položka č. 10- Nežádoucí účinky při následujících odběrech.  

 

Tabulka 10: Nežádoucí účinky při následujících odběrech 

 

Odpověď Ano 

Relativní  

Spíše ano  

Relativní  

četnost v 

% 

četnost v 

% 

Nevolnost 

  

  

  
  
  

  

1 % 

  
  
  
  
  
  

4 % 

Omdlení  0 % 3 % 

Nadměrní pocení 0 % 7 % 

Motání hlavy 0 % 6 % 

Brnění prstů 3 % 4 % 

Pálení v místě vpichu 5 % 5 % 

     

 Spíše ne 

Relativní  

Ne 

Relativní  

 

četnost v 

% 

četnost v 

% 

   

  

  
  
  
  

34 % 

  
  
  
  
  
  

61 % 

 

31 % 66 % 

 

30 % 63 % 

 

34 % 60 % 

 
29 % 64 % 

 
36 % 54 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Graf 3: Nežádoucí účinky při následujících odběrech 
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 Graf 3 nám vyobrazuje, jaké jsou nežádoucí účinky při následujících odběrech. Při 

srovnání s předcházejícím grafem (graf 2) je patrné, že nežádoucí účinky se zlepšily. Více 

jak 50 % respondentů odpovídalo, že žádnými nežádoucími účinky po následujících 

odběrech netrpí.  

 

Položka č. 11- Nežádoucí účinky po prvním odběru. 

 

Tabulka 11: Nežádoucí účinky po prvním odběru 

 

Odpověď Ano 

Relativní  

Spíše ano  

Relativní  

četnost v 

% 

četnost v 

% 

Únava 
  

  

  

  

  

12 % 
  

  

  

  

  

28 % 

Slabost 12 % 19 % 

Bolest v místě vpichu 4 % 9 % 

Nevolnost 3 % 8 % 

Omdlení  1 % 5 % 

     

 Spíše ne 

Relativní  

Ne 

Relativní  

 

četnost v 

% 

četnost v 

% 

   
  
  
  
  

23 % 

  
  
  
  
  

37 % 

 

22 % 47 % 

 

34 % 53 % 

 
31 % 58 % 

 
28 % 66 % 
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Graf 4: Nežádoucí účinky po prvním odběru 

Z grafu 4 jsou patrné nežádoucí účinky po prvním odběru. Nejčastější nežádoucí 

účinky, které se u respondentů vyskytovaly, jsou únava a slabost. Při sečtení procent 

u odpovědi únava (ano i spíše ano) nám vyjde 40 %, což je skoro polovina respondentů, 

kteří tímto nežádoucím účinkem po prvním odběru trpěli. Vysoké procento nám vyjde 

i u slabosti, kde 31 % respondentů trpí lehce či více slabostí organismu.  
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Položka č. 12- Nežádoucí účinky po následujících odběrech. 

 

Tabulka 12: Nežádoucí účinky po následujících odběrech 

 

Odpověď Ano 

Relativní  

Spíše ano  

Relativní  

četnost v 

% 

četnost v 

% 

Únava 

  

  

  
  
  

9 % 

  
  
  
  
  

16 % 

Slabost 8 % 11 % 

Bolest v místě vpichu 1 % 7 % 

Nevolnost 0 % 4 % 

Omdlení  1 % 1 % 

     

 Spíše ne 

Relativní  

Ne 

Relativní  

 

četnost v 

% 

četnost v 

% 

 
  
  
  
  
  

28 % 

  
  
  
  
  

47 % 

 

27 % 54 % 

 

36 % 56 % 

 

33 % 63 % 

 
28 % 70 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 5: Nežádoucí účinky po následujících odběrech 
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Graf 5 nám vyobrazuje, jaké jsou nežádoucí účinky po následujících odběrech. 

Jako čtvrtou výzkumnou otázku jsem si zvolila, jaké jsou nejčastější nežádoucí účinky 

po odběru krve. Podle dotazníku je nejčastějším nežádoucím účinkem únava. 

VO4: Jaké jsou nejčastější nežádoucí účinky po odběru krve? Při zadání dat do 

statistického testu (únava- 25 %, slabost- 19 %) mi vyšla p-hodnota = 0,114. 

Nejčastějšími nežádoucími účinky po odběru krve jsou únava a obdobně i slabost. 

Bolest v místě v pichu již je statisticky méně častá ve srovnání s únavou a slabostí 

(p-hodnota = 0,023). 

VO5:Vyskytuje se únava jako nežádoucí účinek u následujících odběrů méně, než 

u prvního odběru krve?  

Má pátá výzkumná otázka se týkala problému, zda se dárci krve zlepšily 

nežádoucí účinky po následujících odběrech oproti prvnímu odběru. Zajímala jsem se 

pouze o únavu, kdy jsem sečetla hodnoty ano a spíše ano v tabulce 11 s hodnotami ano 

a spíše ano v tabulce 12. Tyto hodnoty jsem zapsala do statistického testu, kde mi  

p- hodnota vyšla 0,492. Hodnota tedy vyšla menší jak 0,500. Nemůžu tvrdit, 

že se nežádoucí účinek nyní míněná únava zlepšila oproti prvnímu odběru.  

 

Položka č. 13- Využíváte některé z výhod? (možnost více odpovědí)  

 
Tabulka 13:Využívané výhody 

Odpověď 
Relativní  

četnost v % 

MHD zdarma 9 % 

Proplacení pojišťovnou 20 % 

Den volna 50 % 

Odpisy na daních  10 % 

Nevyužívám  11 % 

 

Dle výsledků je zřejmé (viz tabulka 13), že nejvíce je využita výhoda dnu volna. 

VO6: Jsou hlavním motivem pro darování krve různé odměny? Díky statistickému testu, 

kdy jsem zadala hodnoty do vzorce, mohu tvrdit, že výhoda dnu volna je nejvíce 

využívaná odměna, která je pro dárce krve nabízena. Do vzorce jsem zadala hodnoty dnu 
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volna (50 %) a proplacení pojišťovnou (20 %). P-hodnota = 0, 000. Rozdíl je statisticky 

významný.  

Položka č. 14- Dosáhli jste již nějakého ocenění? (možnost více odpovědí) 

 
Tabulka 14: Dosažené ocenění 

Odpověď 
Relativní  

četnost v % 

Bronzová medaile 20 % 

Stříbrná medaile 29 % 

Zlatá medaile 4 % 

Zlatý kříž 3. řádu  0 % 

Zlatý kříž 2. řádu  0 % 

Zlatý kříž 1. řádu  0 % 

Nedosáhl/a  47 % 

Celkem  100 % 

 

 

 Tabulka 14 zobrazuje, kolik respondentů dosáhlo nějakého ocenění. Z tabulky 

(tabulka 14) je zřejmé, že nejčastěji respondenti nedosáhli žádného ocenění. 

Z tabulky 7 je však zřejmé, že více jak 30 % má za sebou 26 a více odběrů. 

Pokud má dárce více, jak 20 odběrů má obdržet Stříbrnou medaili dr. Jánského.  
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Položka č. 15- Vaše krevní skupina.  

 
Tabulka 15: Krevní skupina 

Odpověď 
Relativní  

četnost v % 

A+ 37 % 

A- 9 % 

B+ 16 % 

B- 7 % 

0+ 17 % 

0- 7 % 

AB+ 6 % 

AB- 1 % 

Celkem  100 % 

 

 

Z tabulky 15 je patrné, že nejvíce respondentů má krev A+.  

 

Položka č. 16- Jste ochotný/á darovat např. kostní dřeň?  

 

Tabulka 16: Ochota darovat kostní dřeň 

Odpověď 
Relativní  

četnost v % 

Ne  16 % 

Spíše ne  21 % 

Spíše ano  21 % 

Ano, ale pouze rodině nebo přátelům  16 % 

Ano  26 % 

Celkem  100 % 

 

Z tabulky 16 je patrné, že veliké rozdíly mezi odpověďmi nebyly. Dvacet šest 

procent respondentů odpovědělo, že jsou ochotni darovat i kostní dřen, naopak 

jen o 10 % méně respondentů odpovědělo, že nikoliv.  
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Položka č. 17- Jste ochotný/á darovat např. krevní plazmu?  

 

Tabulka 17: Ochota darovat krevní plazmu 

Odpověď 
Relativní  

četnost v % 

Ne  16 % 

Spíše ne  15 % 

Spíše ano  21 % 

Ano, ale pouze rodině nebo přátelům  11 % 

Ano  37 % 

Celkem  100 % 

 

 

V tabulce 17 jsou již patrnější rozdíly, než u předcházejícího tabulky (tabulka 16). 

Ochota darovat krevní plazmu je skoro 40 %, naopak 16 % respondentů by krevní plazmu 

nikdy nedarovalo.   
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Položka č. 18- Důvod, proč darujete krev?  

 
Tabulka 18: Důvod darování 

Odpověď Ano 

Relativní  

Spíše ano  

Relativní  

četnost v 

% 

četnost v 

% 

Pomoc druhým 
  

  

  

  

  

89 % 
  

  

  

  

  

9 % 

Placené volno 37 % 16 % 

Peníze od pojišťovny 18 % 10 % 

Znát svůj zdravotní stav 54 % 27 % 

Povinná činnost na vojně 6 % 0 % 

     

 Spíše ne 

Relativní  

Ne 

Relativní  

 

četnost v 

% 

četnost v 

% 

   
  
  
  
  

0 % 
  

  

  

  

  

2 % 

 
27 % 20 % 

 
28 % 44 % 

 
8 % 11 % 

 
0 % 94 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 6: Důvod darování  

 

  

89%

37%

18%

54%

6%

9%

16%

10%

27%27%

28%

8%

2%

20%

44%

11%

94%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Pomoct
druhým

Placené volno Peníze od
pojiš.

Znát zdrav.
stav

Vojenská
služba

P
ro

ce
n

to ne

spíše ne

spíše ano

ano



44 

 

Z grafu 6 jsou patrné důvody respondentů k darování krve. V grafu (graf 6) můžeme 

vidět, že nejčastějším důvodem, proč dárci darují krev, je pomoct druhým a to skoro 

z 90 %. Více jak polovina daruje krev díky zjištění svého zdravotního stavu.  

VO7: Jaký je nejčastější důvod darování krve? Podle statistického testu mohu 

tvrdit, že lidé darují krev, aby pomohli druhým lidem. Sečetla jsme hodnoty u odpovědí 

ano a spíše ano s konečnou hodnotou 98 %. P-hodnota = 0,000. Je tedy statisticky 

zřetelné, že největším motivem pro dárce krve je pomoct druhým.   

 

Položka č. 19- Daruje krev více Vašich rodinných příslušníků?  

 
Tabulka 19: Darování rodinných příslušníků 

Odpověď 
Relativní  

četnost v % 

Ano  60 % 

Ne 40 % 

Celkem  100 % 

 

 

Z tabulky 19 je patrné, že 60 % respondentů ví o někom z rodinných příslušníků, 

kdo je také dárcem krve. Není to tedy rozhodnutí jednotlivce, ale více členů rodiny. 

VO8: Je dárcovství krve záležitost více členů rodiny či nikoliv? Jako osmou 

výzkumnou otázku jsem si zvolila, zda je darování krve záležitost více členů rodiny 

či nikoliv. Podlé mého statistického vyhodnocení, kam jsem zadala hodnoty ano (60 %) a 

ne (40 %) vyšla p-hodnota = 0, 000. Díky tomuto výsledku mohu tvrdit, že darování krve 

je záležitostí více členů rodiny.   
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Položka č. 20- Odkud jste získal/a informace o darování?  

 
Tabulka 20: Získání informací 

Odpověď 
Relativní  

četnost v % 

Přátelé, rodina 85 % 

Internet 5 % 

Lékař 8 % 

Základní vojenská služba 2 % 

Celkem  100 % 

 

            Tabulka 20 nám zobrazuje, kde respondenti získali informace o darování. 

Je patrné, že nejčastějším zdrojem informací jsou přátelé nebo rodina. 

 

Položka č. 21- Jste ochotni darovat krev i bez výhod?  

 
Tabulka 21: Ochota darování krve bez výhod 

Odpověď 
Relativní  

četnost v % 

Ano  84 % 

Ne 2 % 

Nevím  14 % 

Celkem  100 % 

 

 Z tabulky 21 je patrné, že více jak 80 % respondentů by bylo ochotných darovat 

krev i bez výhod.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

 

Položka č. 22- Jaké si myslíte, že jsou nejčastější důvody, proč lidé nejsou dárci 

krve? (možnost více odpovědí) 

 

Tabulka 22: Důvody, proč lidé nejsou dárci krve 

Odpověď 
Relativní  

četnost v % 

Není to zdravé  18 % 

Strach z jehel 65 % 

Nepřijde jim to důležité 9 % 

Nemají čas 4 % 

Nemají informace 1 % 

Zdravotní důvody 3 % 

 

Tabulka 22 nám přibližuje problematiku, proč lidé nejsou dárci krve. 

Více jak 60 % respondentů si myslí, že ostatní lidé nejsou dárci krve díky strachu z jehel. 

Jako druhý nejčastější důvod bylo zhoršení zdravotního stavu po darování- darování krve 

není zdravé.  

 

Položka č. 23- Přál/a byste si více výhod pro dárce? 

 

Tabulka 23: Více výhod pro dárce 

Odpověď 
Relativní  

četnost v % 

Ano  62 % 

Ne 38 % 

Celkem  100 % 

 

Tato tabulka (tabulka 23) nám ukazuje, zda by si dárci přáli více výhod. Více jak  

60 % odpovědělo, že ano. Tento výsledek však nekoresponduje s grafem 21, kde 84 % 

dárců odpovědělo, že jsou ochotni darovat krev i bez výhod.  

VO9: Přáli by si dárci krve více výhod? Vyhodnotila jsem tuto položku 

statistickým testem. Zajímalo, zda mohu tvrdit, že všichni dárci si přejí další odměny, 

než které nyní mají. Podle statistického testu mohu tvrdit, že si dárci přejí více výhod. 

P-hodnota = 0,000. Výsledek je tedy statisticky významný. 
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Položka č. 24- Jste spokojený/á s prací personálu? 

 

Tabulka 24: Spokojenost s personálem 

Odpověď Ano 

Relativní  

Spíše ano  

Relativní  

četnost v 

% 

četnost v 

% 

Zdravotní sestra 
  

  

  

  

93 % 
  

  

  

  

7 % 

Lékař 78 % 20 % 

Obsluha bufetu 82 % 17 % 

Obsluha šatny 88 % 11 % 

     

 Spíše ne 

Relativní  

Ne 

Relativní  

 

četnost v 

% 

četnost v 

% 

   
  
  
  

0 % 
  
  
  
  

0 % 

 

2 % 0 % 

 

1 % 0 % 

 

1 % 0 % 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 7: Spokojenost s personálem 

 

 Z grafu 7 je patrná spokojenost dárců s personálem. Více jak 78 % respondentů 

jsou spokojeni s prací personálu, jak se zdravotní sestrou, lékařem, obsluhou bufetu 

a šatny.  
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VO10: Je dárce spokojený s prací personálů? K 24 položce jsem také směřovala 

svou výzkumnou otázku, která zněla, zda jsou dárci krve spokojeni s prací personálu. 

Podle statistického testu mohu tvrdit, že dárci krve jsou spokojeni s prací personálu 

(p-hodnota = 0,000).  
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8  Diskuze 

 Bakalářská práce s názvem Dárcovství krve v Jihlavě je rozdělena na dvě části, 

kdy první pojednává teoreticky o krvi a v druhé praktické části jsou zjištěny informace 

o dárcích, motivy dárců krve, nežádoucí účinky během a po odběru krve, nejčastější 

využívané zdroje informací, důvody darování. Data byla získána pomocí anonymního 

dotazníkového šetření.  

 Výsledky výzkumu jsou srovnány s bakalářskou prací na téma „Problematika 

dárcovství krve ve společnosti“, kterou vypracovala studentka Lékařské fakulty 

Masarykovy univerzity, katedry ošetřovatelství, Eva Studená (2010). Její průzkum 

probíhal také dotazníkovým šetřením, kterého se zúčastnilo celkem 167 respondentů. 

Dále pak s bakalářskou prací studentky Vysoké školy polytechnické v Jihlavě, katedry 

zdravotnických studií, slečny Marcely Markové, Dis. (2014). Průzkum probíhal pomocí 

dotazníkového šetření, kterého se zúčastnilo 120 respondentů. Práce se jmenuje 

„Dárcovství krve“. Dále jsem svoji práci srovnávala s prací Michaely Kristové (2010), 

která bakalářskou práci vypracovala na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, 

fakulta humanitních studií. Bakalářská práce se nazývá „Dárcovství krve, jako projev 

pomoci“. Průzkum probíhal pomocí dotazníkového šetření, kterého se zúčastnilo 

180 respondentů. Poslední bakalářská práce, s kterou jsem svou bakalářskou práci 

srovnávala je bakalářská s názvem „Dárcovství krve očima dárce“, studentky Moniky 

Strohbachové (2013) z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, fakulty humanitních studií. 

V této práci byl proveden také výzkum pomocí dotazníkového šetření, kterého se 

zúčastnilo 102 respondentů. Pro srovnání výsledků byl využit i průzkum transfuzního 

oddělení Thomayerovy nemocnice v Praze, kde dotazník obsahoval otázky spokojenosti 

dárců s personálem, odměny pro dárce krve a otázky na osobnostní profil dárce- věk, 

pohlaví. Diskutovat budu o určitých tématech jako je:  

• spokojenost s personálem  

• věk dárce 

• vzdělání dárce  

• nežádoucí účinky po odběru  

• odměny pro dárce krve 

• počet odběrů  
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• důvod darování 

 Předpokládám, že dárci budou z více jak 85 % spokojeni s prací personálu. 

V mém průzkumu odpověděla většina respondentů kladně (graf 7). V průzkumu jsem se 

tázala na určité osoby, jako je lékař, zdravotní sestra, obsluha bufetu či šatny. U všech 

osob byla spokojenost vyšší jak 98 %. V dotazníku Hematologického centra 

Thomayerovy nemocnice v Praze také byla položena tato otázka:„Jak jste spokojený 

s prací/ přístupem personálu?“ Tato otázka byla zodpovězena z 89,9 % velice kladně 

s odpovědí naprosto spokojen/a. V bakalářské práci slečny Moniky Strohbachové 

s názvem Darování krve očima dárce (2013) se také objevila otázka spokojenosti 

s personálem. Otázka zněla „Byl/a jste spokojen s komunikací nelekařského 

zdravotnického personálu?“ (sestry, sanitářky) Na tuto otázku odpovědělo 52, 94 % 

respondentů odpovědí velmi spokojen/a a 43, 14 % respondentu bylo spokojeno. Můj 

předpoklad se vyplnil.  

 Předpokládala jsem, že nejčastější věk dárce bude od 25 let do 40 let. Z mého 

výzkumu (položka č. 2) vyplívá, že nejvíce dárců v Jihlavě je mezi lety 26-40 a to 40 %. 

Zajímalo mě, v jaké věkové skupině nejvíce dárci darují krev. V bakalářské práci 

studentky Marcely Markové (2014) z Vysoké školy polytechnické v Jihlavě je obsažena 

tentýž otázka. Jelikož studentka nehleděla pouze na dárce, kteří darují krev v Jihlavě, 

nemohu tak její hodnoty spojovat s mými, ale brát je, že respondenti v její bakalářské 

práce mohou dojíždět darovat krev např. do Třebíče či Havlíčkova Brodu, avšak můžeme 

hovořit o Vysočině v obou případech. Ze 78 % byl věk dárců od 18 do 39 let. 

Studentka z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (Kristová, 2010) si kladla stejnou otázku. 

Odpovědi jsou téměř totožné. Studentka Kristová si rozložila věkovou stupnici po 10ti 

letech, tedy 18-28, 29-39, atd. U veškerých možností bylo zastoupeno od 22 % do 29 % 

respondentů. Takto pestrou škálu měla i studentka Studená (2010) z Masarykovy 

univerzity v Brně, kde veškeré možností odpovědí byly zastoupeny od 17 % do 27 %. 

Studentka Strohbachová (2013) z Fakulty humanitních studií ve Zlíně se také tázala 

svých respondentů na věk. I v této práci však můžeme nalézt pestré rozložení věkové 

hranice dárců krve.  Můj předpoklad tedy nebyl přesný. Věková hranice pro dárce není 

pevně daná a nemohu tvrdit, že nejvíce darují krev dárci ve věku 25 až 40. Příjemné 

zjištění je, že dárci nehledí na svůj věk a chodí do darovacího centra, jak v útlém věku, 

tak i v pokročilejším věku.  



51 

 

 Ohledně vzdělání dárců jsem nefavorizovala určitou skupinu občanů. Myslím si, 

že vzdělání nehraje v darování krve roli. V mé bakalářské práci nejčastěji dárci 

odpovídali, že nejvyšší dosažené vzdělání, které mají je střední škola s maturitou 

a to ze 41 %. Respondentů se středoškolským vzděláním s výučním listem je 23 % 

a 21 % je s vysokoškolským vzděláním. Respondenti z výzkumu studentky Kristové 

(2010), také mají nejvyšší dosažené vzdělání nejčastěji středoškolské s výučním listem 

či středoškolské s maturitou a to z 86,1 %. Studentka Marková (2014) z Vysoké školy 

polytechnické v Jihlavě si kladla stejnou otázku. Nejčastější odpověď- nejvyšší dosažené 

vzdělání středoškolské s výučním listem obsahovala téměř 40 % respondentů. 

Dále pak 25 % respondentů mělo vysokoškolské vzdělání a 22 % středoškolské 

s maturitou. Potvrdilo se mi, že vzdělání není důležité pro darování krve. V darovacích 

centrech je tedy možné vidět dárce s výučním listem či s vysokoškolským diplomem.  

 Nežádoucí účinky jsou určitě rozhodující pro motivaci nových dárců krve. 

Touto problematikou se zabývala má 4. výzkumná otázka. Podlé té nemohu tvrdit, 

že se nežádoucí účinek (slabost) zlepší oproti prvnímu odběru. Zajímalo mě, jaké 

nežádoucí účinky mají ostatní dárci krve v České republice. Tímto tématem se zabývala 

studentka Marková (2014) z Vysoké školy polytechnické v Jihlavě. Nejčastějším 

problémem po odběru krve byla právě ospalost, únava a slabost, na tuto odpověď 

odpovědělo 35 % respondentů. Zajímavá byla však otázka v bakalářské práci studentky 

Kristové (2010), kde se respondentů tázala, s jakým pocitem odchází z odběrového 

centra. Odpověď byla velice příjemná. Více jak 80 % respondentů odpovědělo, že se cítí 

velice dobře, že udělali dobrou věc. Bohužel není možné, aby každý dárce odcházel 

z odběrového centra ve 100% kondici. Přeci jen dárci je odebrána krev, která se v takové 

rychlosti neobnoví a je zřejmé, že dárce je po odběru krve unavený a slabý. Myslím si, 

že tato otázka od studentky Kristové (2010) byla velice zajímavá a motivující. Dárce po 

odběru zapomene na únavu a slabost a myslí na to, že udělal dobrou věc a pomohl druhé 

osobě.  

 Odměny, které dárce obdrží, nejsou malé, avšak v mé práci se našli i tací, kteří 

chtějí více výhod (odměn) pro dárce krve. Šedesát dva procent respondentů by si přálo 

více výhod pro dárce krve. V bakalářské práci studentky Markové (2014) odpovědělo 

na otázku, zda by darovali krev i bez výhod 62 % respondentů, že ano. Naopak v mé 

bakalářské práci odpovědělo 62 % respondentů, že by si přáli více výhod pro dárce krve. 
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Ani v jedné otázce nebyla možná odpověď, jaké další výhody by si dárce krve přál. 

V dotazníku, který byl proveden na Transfuzním oddělní Thomayerovy nemocnice 

v Praze (Senohrábková, 2015), se vyskytovala možnost samostatné odpovědi. Několik 

respondentů si přálo proplácení MHD. Tato odměna v Jihlavě je zahrnuta. Podmínkou je 

však, že dárce musí mít více jak 40 odběrů krve za sebou. V bakalářské práci studentky 

Kristové (2010) odpovědělo, na otázku, zda si respondenti myslí, že jsou dobře oceněni, 

téměř 55 % velice kladně a 42 % respondentů by si přálo více výhod. Jaké však další 

odměny by si dárci krve přáli, není jasné. Řešení této situace není lehké. Několik 

respondentů je spokojených s výhodami, které mají, ale stále je  

62 % respondentů, kteří si přejí více výhod. Teď se nám nabízí otázka typu, zda dárci 

nadále setrvají a budou darovat krev i bez navýšení výhod, či darovat krev přestanou. 

Jelikož se jedná jen o transfuzní centrum v Jihlavě, mohli by se najít nějaké další výhody, 

které by si dárci přáli. Možná cestou dalšího dotazníku, kde by bylo pouze několik otázek 

typu více odměn, benefity, výhody a poté tuto situaci nějakým způsobem řešit, jaké 

odměny by dále mohli připadat v úvahu apod. Pod dobrovolným dárcovstvím krve 

by se však neměli hledat desítky odměn. Příjemné by určitě byly nějaké benefity ve 

sportu. Slevy na pronajmutí tenisových či badmintonových hřišť. Ženy by určitě ocenily 

benefity v různých relaxačních studiích. 

 Předpokládám, že nejvíce respondentů má již za sebou více jak 20 odběrů. 

Z mého výzkumu je patrné, že 31 % respondentů má za sebou minimálně 26 odběrů. 

Druhá nejčetnější odpověď je u 26 % respondentů, kteří mají za sebou 1-5 odběrů krve. 

V bakalářské práci studentky Kristové (2010) se objevila ta samá otázka. Padesát osm 

procent respondentů má za sebou více jak 25 odběrů. Dvacet procent respondentů má 

za sebou více jak 40 odběrů. Je zřejmé, že lidé chodí darovat velice často. 

Je pravděpodobné, že dárce, který poprvé přišel do transfuzního centra, se do centra 

nadále vrací. Položka č. 6 ukazuje pravidelnost darování. Více jak 70 % respondentů 

daruje krev pravidelně 2x a více každý rok. Z té samé položky je možné vyčíst, 

že pouze 8 % respondentů darovalo krev pouze 1x.  

 Poslední téma, které bych ráda prodiskutovala a porovnala s ostatními pracemi je 

téma důvodu darování. Z mého výzkumu 89 % respondentů daruje krev, aby pomohlo 

druhým lidem. Ráda bych zjistila, zda se tato odpověď vyskytovala i v jiných pracích 

na téma dárcovství krve. V bakalářské práci od studentky Kristové (2010) s názvem 
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„Dárcovství krve“, 76 % respondentů také daruje krev pro pomoc druhým lidem. Stejná 

odpověď se vyskytla u studentky z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Moniky 

Srohbachové (2013), kde 83 % respondentů také odpovědělo, že darují krev, aby pomohli 

druhým lidem a pro svůj dobrý pocit. Stále nemohu tvrdit, že dárci darují krev čistě jen 

z důvodu pomoci druhým lidem, avšak vysoké procento tak odpovědělo, což je velice 

pozitivní. 

Velice příjemným zjištěním byla četnost dárců krve v Jihlavě. Zvěst o bakalářské 

práci na téma darování krve situovanou pouze na Jihlavu se rychle rozkřikla a počet 

vyplněných dotazníků se rychle zvyšoval. Nesmírně si vážím osob, kteří mi dotazník 

vyplnili a toho, jak jsou ochotni opakovaně podstupovat odběry krve. Na začátku práce 

jsem si moc přála, aby motivací dárců k darování krve nebyly pouze odměny, které jsou 

nabízeny. Ale skoro 90 % daruje krev pro pomoc druhým. Právě díky anonymitě 

dotazníku jsem se domnívala, že spousta osob odpoví, že daruje krev pro své potřeby 

(př. placené volno v práci, odpisy na daních atp.), ale nikoliv. Odpovědi i přesto, 

že si lidé byli jistí toho, že dotazník je anonymní a nemusí si tak hlídat své odpovědi, 

odpověděli, že darují krev ne pro své účely, ale za účelem pomoci druhým lidem. 

Vzhledem k tomu, že v médiích je často slýcháváno, že dárců krve je nedostatek, velice 

mě překvapil fakt, že městečko, jako je Jihlava má dostatek dárců krve a co více, 

hematologická- transfuzní centrum dokonce vypomáhá Fakultní nemocnici v Praze, kam 

se denně dostane krev přibližně od 50 dárců z Jihlavy. To je okolo 20 l krve denně. 

Nemocnice Jihlava si poté odebírá krev z Prahy podle potřeby.  
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9  Závěr 

Ve své bakalářské práci jsem se zaměřila na dárcovství krve v Jihlavě. 

V teoretické části jsem popsala krev, krevní skupiny, složení krve. Dále jsem popsala 

průběh celého odběru. K této části mi velice pomohla návštěva hematologicko-

transfuzního centra v Jihlavě. Na této exkurzi jsem získala spoustu poznatků. Díky této 

exkurzi jsem mohla celou kapitolu dopodrobna popsat.  

Na začátku bakalářské práce jsem si zvolila cíle práce. Můj hlavní cíl jsem 

si zvolila, zjistit, co nejvíce informací o dárci. Dílčí cíle jsem měla zjištění spokojenosti, 

zdali má dárce při nebo po darování krve nějaké nežádoucí účinky, důvod darování krve, 

odměny. Také jsem pracovala na zjištění, zda je dostatek dárců krve v Jihlavě.  

Pěkné bylo zjištění, že lidé k darování krve přistupují jako k samozřejmosti. 

Věta dárců, prosím pošlete dotazník také mým dětem, mě moc potěšila. Hlavně skrz to, 

že vidím předávání informací o darování rodiči dětem. Motivují je. První odběry chodí 

společně a poté mohou i samostatně. Důležité je, že zůstává ta oddanost k darování krve i 

nadále.  

Díky mé zvědavosti, které mě doprovázela po dobu před vypracováváním 

bakalářské práce, jsem byla schopná dokončit tuto práci a zjistit mnoho zajímavých 

ale také důležitých informací, které mě dále motivovali i k dalšímu rozpracování této 

práce.  

Tato práce byla pro mě velikým přínosem. Díky všem lidem, které můžeme 

v odběrovém centru vidět, protože díky nim mohou lékaři zachraňovat životy. 

Nikdo z nás nikdy nemůže vědět, kdy takovou pomoct budeme potřebovat i my.  
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