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Seznam použitých zkratek 
 

č.  číslo 

HIV   virus lidské imunitní nedostatečnosti 

KOH  hydroxid draselný 

ml  mililitr 

MZ  Ministerstvo zdravotnictví 

nm   nanometr  

ot.  otázka 

pH    vodíkový exponent 

PAS  Periodic Acid Schiff – metoda barvení histologických preparátů 

VAS   vizuální analogová škála bolesti  

VOB1  Ošetřovatelská péče ve vybraných oborech 1 

WHO  Wold Health Organization 
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I Úvod 
 

Mykotické infekce představují celosvětový, často i opomíjený, problém. Toto 

onemocnění postihuje pacienty všech věkových kategorií. Onychomykózy se vyskytují 

zejména u starších pacientů. Zároveň byla prokázána i jejich nízká genetická 

predispozice k tomuto onemocnění. Nejčastějším zdrojem přenosu jsou infikované 

povrchy ve veřejných bazénech či sportovních halách. V nemocničních zařízeních 

mohou být zdrojem přenosu infikované povrchy či nástroje, které ohrožují zejména 

imunodeficientní pacienty. Aktuálně se výskyt mykotických infekcí stále zvyšuje. 

Nárůst infikovaných osob mykózami ovlivnila především migrace obyvatelstva, 

cestování či léčba antibiotiky, imunosupresivy nebo cytostatiky. V našich zeměpisných 

šířkách se vyskytují pouze takové fungi, které při časné diagnostice léčit  

lze. Z tropických oblastí do České republiky mohou být zavlečeny i takzvané 

endemické fungi. Endemické fungi mohou způsobovat i taková onemocnění, která 

pacienta ohrožují na životě. Mykotické infekce jsou velkým rizikem zejména  

pro pacienty s onemocněním diabetes mellitus a v případě nezahájení léčby mohou mít 

nejen estetické, ale i závažné zdravotní komplikace.  

V současné době je kladen velký důraz na prevenci. V prevenci mykotických 

infekcí je doporučováno nošení oblečení z přírodních materiálů, které nevytváří příznivé 

podmínky pro množení plísní. Ve veřejných prostorách, jako jsou například bazény  

a sauny, mohou infekční agens perzistovat až několik měsíců. Z tohoto důvodu  

je vhodné v těchto prostorách nošení gumové obuvi. Přenos a šíření mykotických 

infekcí je ovlivněn také rizikovými faktory, které představují zejména některá chronická 

onemocnění. Při ošetřování pacientů s mykotickými infekcemi je nutné dodržovat určitá  

hygienicko-epidemiologická opatření, která by měl znát každý zdravotnický pracovník. 

V nemocnicích je kladen důraz na hygienickou dezinfekci rukou, používání ochranných 

rukavic, individualizaci hygienických pomůcek, dezinfekci a sterilizaci. Důležitý je také 

správný odběr, skladování a transport odebraného materiálu do laboratoře. Prevence, 

léčba a správné ošetřování pacientů s mykotickými infekcemi předchází komplikacím, 

které mohou při nedodržování léčby nastat. Studenti oboru Všeobecná sestra by měli 

znát zásady při ošetřování pacientů s mykotickou infekcí a také jejich komplikace. 

Právě touto problematikou se bakalářská práce zabývá. Toto téma bylo vybráno 

především z toho důvodu, že se jedná o málo rozšířené a diskutované téma. 
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II Teoretická část 
 

1 Mykotické infekce kůže a kožní adnexy 

 

Mykotické infekce, nebo-li mykózy, jsou infekční onemocnění kůže nebo kožní 

adnexy způsobené fungi. Nejčastěji se vyskytují na ploskách nohou, v meziprstí,  

na rukách, v tříslech, pod prsy, na trupu nebo na kožních adnexách, jako jsou nehty, 

vlasy a chlupy. Zdrojem přenosu může být člověk, zvíře či infikované povrchy.  

(1) Mykotické infekce se vyskytují po celém světě. (2) V tropických oblastech 

vyvolávají některé houby i život ohrožující onemocnění. (3) Výskyt mykóz  

se od 20. století stále zvyšuje, kdy důvodem je především migrace obyvatel, cestování, 

léčba antibiotiky, cytostatiky a imunosupresivy. (1) Povrchové mykózy se rychleji 

množí v neprodyšném oblečení či obuvi a k šíření infekčního agens napomáhá podpora 

hromadné sportovní aktivity. (2) 

 

 

1.1 Původci dermatomykóz 

 

Choroboplodné houby způsobující mykotické infekce se dělí na tři skupiny,  

a to dermatofyty, kvasinky a mikromycety. Na lidské kůži a kožní adnexe  

se vyskytují především kvasinky a dermatofyty. Mikromycety infikují pouze velmi 

vzácně nehty. (3) Mykózy lze rozdělit na dermatomykózy, kandidózy a keratomykózy. 

(2) Mykotické infekce mohou způsobovat povrchové kožní plísňové afekce  

nebo podkožní léze. Povrchové mykotické infekce infikují pouze keratinovou vrstvu 

kůže. Podkožní mykotické infekce mohou vytvářet mycetomy, což jsou hluboké, tuhé 

nebolestivé infiltráty, anebo jiné kožní léze. Typickými podkožními mykotickými 

infekcemi jsou endemické mykózy. (4) 

 

 

1.1.1 Dermatofyty 

 

Skupina mikroskopických hub zvaná dermatofyty způsobuje dermatomykózy. 

Dermatofyty většinou infikují povrchové vrstvy epidermis. Ke svému životu potřebují 

keratin, který je obsažen ve vlasech, nehtech nebo v rohové vrstvě kůže. Tyto 
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mikroskopické houby tvoří rody Epidermophyton, Trichophyton, Microsporum a jsou 

nejčastějšími původci mykotických infekcí. Postihují přibližně 20 % populace, z toho 

40 % populace nad 70 let. Infekce způsobená dermatofyty není životu nebezpečná,  

ale může způsobit komplikace u diabetiků nebo u osob s oslabenou imunitou. Nejčastěji 

se vyskytuje na nohou, rukou, trupu, v tříslech nebo na obličeji. (5) Dle primárního 

hostitele je lze rozdělit na dermatomykózy antropofilní, zoofilní a geofilní. (6) 

Primárním hostitelem u antropofilních dermatofytů je člověk. Jejich nejčastější 

původci jsou Trichophyton rubrum, Epidermophyton floccosum nebo Trichophyton 

interdigitale. V České republice je nejčastějším dermatofytem Trichophyton rubrum, 

který způsobuje mykotické infekce na ploskách, nehtech a bércích, v některých 

případech i na břiše nebo na obličeji. Tvoří čistě bílé kolonie s narůžovělými okraji. 

Epidermophyton floccosum není častým původcem, způsobuje především epidemie 

menšího rozsahu u lidí, kteří používají společná sociální zařízení. (6) 

Zoofilní dermatofyty jsou primárně parazité zvířat, ale může se jimi infikovat  

i člověk. Nejčastějšími zástupci je Microsporum canis, Trichophyton verrucosum  

nebo Trichophyton mentagrophytes. (6) Dříve se u nás Microsporum canis téměř 

nevyskytoval, ale nárůst lze pozorovat od roku 1989 související s migrací obyvatelstva. 

Endemickou oblastí pro Microsporum canis je Středomoří a zrojem nákazy jsou 

zpravidla kočky. Velmi vnímavé pro infekční agens bývají většinou děti. Infekce 

postihuje hlavu, obličej nebo kterékoli jiné místo na těle. (7) Trichophyton verrucosum 

je parazitem dobytka, který je v České republice od 60. let 20. století povinně očkován. 

Trichophyton mentagrophytes je na člověka přenášen z hlodavců. (6) 

Geofilní dermatofyty kontaminují půdu. Jejich zástupci jsou Microsporum 

gypseum nebo Trichophyton terrestre. Microsporum gypseum se vyskytuje po celém 

světě a přenáší se obvykle přímým kontaktem s půdou. (6) 

Termín onychomykóza je označení mykotické infekce nehtů způsobené 

dermatofyty, kvasinkami nebo mikromycety. (8) Z 90 % způsobují mykotické infekce 

nehtů dermatofyty. Výskyt onychomykóz se zvyšuje s věkem. Onychomykózy  

se přenáší pomocí předmětů nebo kontaktem s infikovanými osobami. (1)
 
Rozlišuje  

se distální subunguální onychomykóza, proximální subunguální onychomykóza, bílá 

superficiální onychomykóza a totální onychomykóza. Distální subunguální 

onychomykóza je nejčastější onychomykózou vůbec. Začíná od volného okraje nehtu, 

šíří se směrem k zadnímu nehtovému valu. Na nehtu se tvoří žluté pruhy, láme  

se a mění strukturu. Naopak proximální subunguální onychomykóza se vyskytuje  
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u pacientů s oslabenou imunitou. Začíná u proximálního nehtového valu a šíří  

se distálně. (8) Dalším typem onychomykóz je bílá superficiální onychomykóza,   

charakteristická tvorbou bělavých skvrn a ragád na povrchu nehtu, kdy je vrchní vrstva 

nehtové ploténky kolonizována dermatofyty. Nejzávažnějším typem onychomykóz,  

je totální onychomykóza, která postihuje celou nehtovou ploténku. Nehty mají mléčně 

bílou barvu. Původci totální onychomykózy jsou dermatofyty nebo kvasinky. (1) 

 

 

1.1.2 Kvasinky 

 

Kandidózy u člověka vyvolává osm druhů kvasinek z rodu Candida.  

(9) Nejvýznamější z kvasinek je pro člověka Candida albicans, která je v 50 – 60 % 

původcem všech kandidóz. (10) Na povrchu kůže se vyskytuje také Candida 

parapsilosis nebo Candida guilliermondii. (6) Superficiální infekce se objevují 

v místech, kde se kůže zapařuje. (2) Kandidózy se na kůži a kožní adnexe vyskytují jako 

candidosis intertriginosa, kandidová onychomykóza nebo chronická mukokutánní 

kandidóza. Onemocněním candidosis intertriginosa je nejčastěji infikován trup  

u starších obézních žen nebo meziprstí rukou. Provevuje se červenými mokvajícími 

ložisky. Zarudlé bolestivé nehtové valy a tvorba hnisu pod nehtem jsou jejími typickými 

příznaky. Chronická mukokutánní kandidóza postihuje kůži a nehty lidí 

s imunologickými a endokrinními poruchami. (6) Na nehtech se mohou vyskytovat také 

kandidové onychomykózy. (2) 

Mezi mykotické infekce způsobené kvasinkami patří také onemocnění 

pityriasis versicolor. Jde o chronické onemocnění způsobené kvasinkou Malassezia 

furfur. Na vzniku onemocnění se podílí imunosuprese, teplo a vlhko, hyperhidróza nebo 

mastnota například z krémů. Projevy jsou různé, na světlé kůži vytváří tmavé skvrny,  

na tmavé kůži vytváří naopak skvrny bílé. Od těchto různých projevů je odvozen název 

onemocnění. (2) Vyskytuje se na místech, kde je velký počet mazových žláz, tedy 

především na trupu. Postupně může infikovat i končetiny nebo krk. Pityriasis versicolor 

je nutné odlišit od vitiliga. (1) 
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1.1.3 Mikromycety 

 

Oportunní mikromycety nebo-li plísně jsou na povrchu kůže a její adnexe velmi 

vzácné. Zástupci oportunních mikromycet jsou z rodu Aspergillus či Scopulariopsis. 

Infikují jedince s oslabenou imunitou a nehty. Aspergilózy vyvolává například 

Aspergillus niger, Aspergillus fumigatus nebo Aspergillus versicolor. Scopulariopsis 

brevicaulis infikuje poškozený nehet, primárně osídlený dermatofyty. (6) 

 

 

1.2 Způsob přenosu mykotických infekcí 

 

Nejčastějším zdrojem přenosu mykotické infekce kůže a kožní adnexy  

je kontakt s infikovanými povrchy nebo předměty. Snadno se lze infikovat 

mykotickými infekcemi v bazénech a saunách. Také povrchy a podlahy v nemocnicích 

jsou zdroji přenosu různých infekcí. Mezi nejčastější patogeny perzistující na neživých 

předmětech patří fungi, které jsou většinou do zdravotnických zařízení přeneseny  

na chodidlech pacientů. Největší procento onemocnění vzniklých ve zdravotnických 

zařízeních způsobuje kvasinka Candida albicans. Doba přežití Candidy albicans  

na neživém povrchu může být 1 – 120 dní. Ostatní kvasinky mají dobu přežití podobnou 

nebo kratší. Například Candida parapsilopsis přežívá na neživém povrchu pouze  

14 dní. Důvodem dlouhé doby přežití je přítomnost albuminu v séru kvasinek, nízká 

teplota a vysoká vlhkost vzduchu. Nejpříznivějšími podmínkami je okolní teplota 

v rozmezí 4 – 6 °C a vlhkost vzduchu nad 70 %.  Nejčastějším zdrojem přenosu těchto 

patogenů jsou předměty, kterých se zdravotnický personál a pacienti dotýkají  

rukama. (11) 

K přenosu může dojít rovněž přímým kontaktem s infikovanými osobami, zvěří 

nebo půdou. Tropické endemické mykózy se přenáší inokulační cestou, tedy vpravením 

malého množství spór do lidského organismu. Neporušená kůže tvoří základní bariéru 

proti infekci. Tato ochranná bariéra může být narušena mechanickým poškozením kůže, 

invazivní procedurou nebo její macerací. Při vstupu do organismu zdravých lidí  

je většina hub likvidována imunitním systémem. (12) 
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1.3 Příznaky mykotických infekcí 

 

Kůže infikovaná mykotickou infekcí je zarudlá, svědí a pálí. Bývá suchá, tvoří 

se na ní šupiny nebo puchýře. Na dolních končetinách bývá postižena především oblast 

mezi prsty a plosky v oblasti klenby. Zejména v meziprstí se mohou tvořit velmi 

bolestivé ragády. Mykotická infekce se může projevit i mokvajícími sytě červenými 

ložisky v místech vlhké zapářky. Pokud je mykóza sekundárně kolonizována 

bakteriemi, může velice nepříjemně zapáchat. V případě, že není včas zahájena vhodná 

léčba, onemocnění se může šířit dál. Infikovaný člověk může mít všechny výše uvedené 

symptomy, ale nemusí mít také žádné. V takovém případě může nevědomě infikovat 

okolí. Typickými symptomy infekce nehtů jsou zesílené, vystouplé, žlutohnědé nehty  

s šupinatým a matným povrchem. Mykotické infekce bývají někdy zaměňovány 

s pouhým podrážděním kůže ze zapaření nebo s atopickým ekzémem. (13) 

 

 

1.4 Rizikové faktory mykotických infekcí 

 

 Rizikovými faktory mykotických infekcí jsou některá chronická onemocnění 

jako diabetes mellitus, nádorová onemocnění, snížená imunita nebo HIV. K jejich 

vzniku přispívají i některé léky, zejména antibiotika, kortikoidy, cytostatika  

a imunosupresiva. V nemocničním zařízení lze pacienty infikovat i nástroji, jako  

jsou například převazové nůžky. Daleko větší riziko mykotické infekce mají obézní 

lidé, kdy příčinou je zvýšené pocení v kožních záhybech. Významným rizikovým 

faktorem je navštěvování bazénů, saun či společných sprch. Tato veřejná zařízení není 

vhodné navštěvovat bez obuvi. Odloučené šupiny kůže mohou být infekční  

až několik měsíců. Nevhodná je nedostatečná hygiena, ba naopak i příliš častá hygiena 

nebo neprodyšné oblečení a obuv. Při návštěvách tropických oblastí, kde se vyskytují 

endemické mykotické infekce, je třeba dodržovat určitá režimová opatření.  

(14) Zejména pro onychomykózy je největším rizikovým faktorem vysoký věk. Větší 

prevalence se pojí s mužským pohlavím, ale není jasné z jakého důvodu.  

U onychomykóz byla prokázaná i malá genetická predispozice. (15) 
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1.5 Diagnostika mykotických infekcí 

 

Základní diagnostika mykotických infekcí se určuje podle anamnézy  

a klinických příznaků. Lékař nejprve zjišťuje anamnézu pacienta, kdy se zaměřuje  

na hygienické návyky, prodělaná onemocnění, používání kosmetických přípravků nebo 

užívání antibiotik. Určit správnou diagnózu pomůže i pracovní nebo cestovatelská 

anamnéza. Následuje základní fyzikální vyšetření pomocí aspekce a palpace. (14) Dále 

se využívá především metod mikroskopie, kultivace, histopatologického vyšetření nebo 

vyšetření Woodovou lampou. (1) Dermatomykózy mívají specifický vzhled, proto  

je lze pozorovat Woodovou lampou v zatemněné místnosti. (16) Mikroskopické houby 

je také možné diagnostikovat molekulárně biologickými technikami pro mykologickou 

diagnostiku nebo podle antigenní struktury hub. Tyto dvě metody v praxi nejsou často 

využívány. (17) 

 Na diagnostice se podílí také mikroskopické vyšetření, při kterém se macerují 

šupiny kůže, část vlasu nebo nehtu v louhu. Pro mikroskopické vyšetření šupin kůže  

a nehtů se používá 20% KOH, naopak pro mikroskopické vyšetření vlasů se používá  

10% KOH. Při identifikaci může být preparát přibarven například inkoustem, 

chlorazolovou černí, blankoforem nebo kalkofluorem. Po obarvení je nutné počkat  

2 – 8 hodin než je možné preparát vyšetřit. Mikroskopicky lze identifikovat septovaná 

vlákna mykoorganismů, velikost a tvar buněk. (6) 

Vyvolávající agens lze určit pomocí kultivačního vyšetření. Při kultivačním 

vyšetření se vzorek nejprve inokuluje na vhodnou růstovou půdu určenou pro kultivaci 

dermatofyt, kvasinek nebo ostatních plísní. Nejčastěji se používá 2 – 4% Sabouraudův 

glukózový agar s cykloheximidem a antibiotikem. Vzorek se vždy inokuluje na 2 – 3 

Petriho misky, kdy přítomnost kvasinek je možné zjistit do 48 hodin. Kvasinky  

lze identifikovat v rozmezí 4 – 7 dnů, naopak dermatofyty lze zhodnotit za 2 – 6  

týdnů. (6) 

Další možné vyšetření je histopatologické vyšetření, na které se odebírá menší 

vzorek tkáně než na vyšetření mikroskopické nebo kultivační. Z tohoto důvodu jsou 

dnes tato vyšetření prováděna častěji. Mikroorganismy se detekují metodou  

PAS nebo-li červeným barvením a Grocotta-Gömöriho černým barvením. (6) 
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1.6 Léčba mykotických infekcí 

 

K léčbě mykotických infekcí se používají lokální a systémová antimykotika. 

Lokální léčba je vhodná pro dermatomykózy. Na nereagující léčbu nebo pro léčbu 

mykóz kožních derivátů se volí systémová léčba v kombinaci s antimykotickými laky, 

které se na nehet aplikují. Součástí léčby jsou také určitá režimová opatření. 

Antimykotika se mohou rozdělit na specifická a nespecifická. (18) 

 Mezi specifická antimykotika patří azoly, polyeny, allylaminy a morfoliny. 

Léky ze skupiny azolů jsou vhodné k léčbě dermatomykóz vyvolaných dermatofyty  

i kvasinkami. Jsou užívány formou per os. Zástupci azolů jsou itrakonazol, ketokonazol 

nebo flukonazol. Výhodou léčiv je nízká četnost nežádoucích účinků. Další skupinou 

antimykotik jsou polyeny, do kterých patří dvě lokální antimykotika natamycin, nystatin 

a jedno systémové antimykotikum (amfotericin B). Třetí skupinou antimykotik jsou 

allylaminy. Tyto léky jsou užívány per os. K morfolinovým antimykotikům patří 

amolorfin či cyklopyroxolamin, které se používají k lokální léčbě onychomykóz  

ve formě laků. (1) Většinu antimykotik, a to hlavně systémových,  

je možné užít až po zjištěné diagnóze, protože jsou pouze na lékařský předpis.  

(19) V lékárnách lze zakoupit volně bez lékařského předpisu přípravky obsahující 

klotrimazol, oxikonazol, bifonazol, ketokonazol, terbinafin a naftifin. (5) 

Do skupiny léčiv nespecifická antimykotika patří síra, jód, organická barviva, 

hydroxychinoliny, kvartérní amoniové sloučeniny, fenoly nebo nenasycené mastné 

kyseliny. Typ léku se volí podle původce, lokalizace a klinických příznaků v lékové 

formě mastí, krémů, roztoků, sprejů, lotií nebo past. Jako prevence se používají zásypy  

do kožních záhybů na tříslech, pod prsy nebo mezi prsty. (18) 

V současné době se také provádí výzkumy v léčbě onychomykóz lasery. 

Laserový paprsek nehet zahřeje a tím naruší mykotickou infekci a urychlí růst nehtu. 

Výkon se podle potřeby v časových intervalech opakuje. Léčba je efektivní, poměrně 

rychlá a nezatěžuje celý organismus. Tyto experimenty jsou zatím vyzkoušeny pouze 

„in vitro“ či na malém vzorku pacientů. (7) 
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1.7 Infekční komplikace mykotických infekcí 

 

 Mykotické infekce nekomplikují život pouze esteticky, ale pacienti mohou být 

omezeni při práci nebo sportovních aktivitách. Významnou komplikací mykotických 

infekcí nohou je bolest při chůzi. V případě, když není zahájena časná léčba, infekce  

se šíří i na jiné části těla. (8) U neléčených onychomykóz dojde postupně k destrukci 

celé plochy nehtové ploténky a tím se naruší a zjizví zárodečná tkáň nehtu. Onemocnění  

už nelze zcela vyléčit. (20) 

 Mykotické infekce představují velké riziko zejména pro pacienty s přidruženými 

interními chorobami, a to zejména pro pacienty s onemocněním diabetes mellitus. 

Pacienti s diabetickou neuropatií si často defektů a drobných ragád nemusí všimnout. 

Tkáň může být infikována bakteriální infekcí, která způsobuje nejčastěji onemocnění 

erysipel. Erysipel je rovněž komplikací onychomykóz, kdy je tkáň v okolí nehtu 

traumatizovaná deformovanými nehty. Onemocnění se projevuje vysokými horečkami 

a třesavkou, lokálně je infikované místo oteklé a zarudlé. Toto onemocnění je nutné 

léčit antibiotiky. Pacient je hospitalizován v nemocničním zařízení. Komplikací 

bakteriálních infekcí mykóz může být rozvoj flegmóny, paronychia, lymfangoitidy, 

osteomyelitidy nebo mykotické sepse. (20) 

 

 

2 Zásady ošetřovatelské péče o pacienta s mykotickou infekcí 

 

Při péči o pacienta s mykotickou infekcí je nutné dodržovat určité zásady. 

Všeobecná sestra sleduje charakter, lokalizaci kožních projevů a příznaky mykotických 

infekcí, jako jsou bolestivost, svědění, zarudnutí nebo zápach. Důležité je sledovat  

i pacientovy fyziologické funkce a účinky podávaných léčiv. Všeobecná sestra pacienta 

také edukuje o hygieně a o hygienicko-epidemiologických opatřeních, která by měl 

dodržovat. Každý pacient by měl mít své individuální hygienické pomůcky. Součástí 

léčby je také pravidelná aplikace lokálních antimykotik na ložiska mykotických infekcí 

nebo užívání celkových antimykotik. (14) Zejména systémová antimykotika mohou mít 

poměrně časté nežádoucí účinky, jako je například zvracení, bolesti břicha nebo 

alergické reakce. (19) 
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2.1 Hygienicko-epidemiologická opatření při ošetřování mykotických infekcí 

 

 Pacienta s mykotickou infekcí není nutné hospitalizovat na izolovaném pokoji, 

ale je nutné dodržovat několik zásad. Zásadou práce všeobecné sestry na standardním 

lůžkovém oddělení při ošetřování pacienta s mykotickou infekcí je dodržování několika 

základních pravidel. (21) Zdravotnický personál dodržuje zásady hygieny rukou.  

Dle WHO (23) se hygienická dezinfekce rukou provádí v pěti konkrétních situacích. 

První situací, kdy se hygienická dezinfekce rukou provádí je před kontaktem 

s pacientem. Dále se hygienická dezinfekce rukou provádí před aseptickými činnostmi, 

po riziku kontaktu s tělními tekutinami, po kontaktu s pacientem a po kontaktu s okolím 

pacienta. Na suché ruce se do dlaně aplikuje 3 ml alkoholového dezinfekčního 

přípravku. Ruce je třeba dezinfikovat po dobu minimálně 20 sekund.  Vydezinfikované 

ruce se již neumývají ani nesuší. Dezinfekce je účinná až po úplném zaschnutí. Jak 

uvádí WHO (23), mýdlem se myjí pouze viditelně znečištěné ruce nebo po použití 

toalety. Ve všech ostatních případech je nejvhodnější hygienická dezinfekce rukou. (23) 

 Další důležitou zásadou při ošetřování pacienta s mykotickou infekcí  

je používání jednorázových rukavic. Dle WHO (23) se jednorázové rukavice 

používají při kontaktu s krví nebo s jiným potencionálně infekčním materiálem.  

Na každého pacienta všeobecná sestra použije nové jednorázové rukavice. Před 

kontaktem se zdravou okolní kůží je nutné jednorázové rukavice sejmout a zlikvidovat 

mezi infekční odpad. (23) K předcházení přenosu mykotických infekcí  

dle vyhlášky č. 306/2012 Sb. (24) všeobecná sestra odebírá biologický materiál pouze 

v místnosti k tomuto účelu určené (24). Odběrové místnosti jsou dále vybaveny lehátky 

pokrytými jednorázovým materiálem, který je měněn po každém pacientovi. V případě 

kontaminace podlahy nebo povrchů kožními šupinami či jiným biologickým materiálem 

se místo zakryje buničitou vatou navlhčenou dezinfekcí s virucidním účinkem. (24)  

Dle vyhlášky č. 306/2012 Sb. (24) se výměna lůžkovin u pacientů s mykotickou 

infekcí provádí ihned po viditelném znečištění, nejméně však jednou týdně. Výměnu 

prádla všeobecná sestra provádí vždy v ochranném oděvu a rukavicích. Veškeré použité 

prádlo je uloženo do pytlů k tomuto účelu určených. Použité prádlo se pere 

v provozovnách, které jsou určené pouze pro praní zdravotnického prádla. Na každého 

pacienta se používají individuální pomůcky a veškerý obvazový materiál je likvidován  

do nádob pro kontaminovaný odpad. Použité pomůcky se odkládají do dezinfekčního 
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roztoku určeného k dekontaminaci, poté se mechanicky očistí a následně se odesílají  

ke sterilizaci. (24) 

Při ošetřování pacientů s mykotickými infekcemi se volí na úklid dezinfekční 

přípravky s fungicidním nebo fungistatickým působením. Fungicidní přípravky trvale 

usmrcují vláknité a kvasinkovité houby včetně jejich spor a jsou označeny písmenem  

V. Naopak fungistatické přípravky pouze dočasně zastavují jejich množení a růst. 

Přípravky mohou přímo prostupovat buněčnou stěnou, působit přímým kontaktem 

s povrchem buňky, nebo reagují s nukleovými kyselinami, enzymy a bílkovinami, které 

fungi obsahují. Nejlepší fungicidní účinky mají halogenové dezinfekční přípravky. 

Optimální dezinfekční účinnost halogenů je v rozmezí pH 5 – 8, za přítomnosti 

organických látek se snižuje. Nejčastěji jsou používány chlorové nebo jodové preparáty. 

(25) Chlor a jod mají silný i rychlý baktericidní a fungicidní účinek. Chlorové preparáty 

jsou používány především na úklid, vyrábějí se v tekuté či práškové formě. Jod  

je používán jako lihový roztok k dezinfekci kůže. (26) Z oxidačních přípravků  

lze použít například manganistan draselný, který se používá jako 0,3% roztok při léčbě 

pacienta s mykotickou infekcí. Připravený roztok se na postižené místo aplikuje.  

(25) Fungicidní účinky mají také některé alkoholy jako například methylalkohol  

nebo formaldehyd. Přípravky na alkoholové bázi jsou využívány například k dezinfekci 

obuvi. (26) 

 

 

2.2 Hygienická péče při ošetřování pacienta s mykotickou infekcí 

 

Pravidelná hygiena patří mezi základní biologické potřeby. Slouží jako prevence 

k ochraně a podpoře zdraví. (27) Pacient s mykotickou infekcí, který nemá žádné 

závažné přidružené choroby je obvykle soběstačný. Zásadou je individualizace 

veškerých hygienických pomůcek, jako je ručník, žínka nebo hřeben. Je třeba myslet  

na to, že i kontaminovaným hřebenem je možné pacienta infikovat mykotickou infekcí. 

Doporučeno je použít co nejmenší množství mýdla. Pacient by se měl vyhnout 

agresivním alkalickým mýdlům. Alkalická mýdla poškozují vrchní vrstvu kůže  

a ta se stává daleko prostupnější pro mykotické infekce. Naopak doporučována jsou 

mýdla, která mají pH 4 – 5, tedy stejné jako kůže. Při osušení kůže  

je důležité důkladně vysušit veškeré kožní záhyby a meziprstí. Po každém pacientovi 

musí být provedena řádná dezinfekce povrchů a předmětů v koupelně. (14) 
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2.3 Bolest  

 

 Bolest je velice častým příznakem mykotických infekcí, zejména na nohou. 

Mykotické infekce jsou provázené povrchovou bolestí, kterou lze snadněji lokalizovat. 

Pro usnadnění hodnocení bolesti jsou využívány různé škály. Nejpoužívanější  

je vizuální analogová škála (VAS) nebo Melzackova škála bolesti (viz Příloha č. 2). 

(27) U mykotických infekcí jsou zdrojem bolesti především ragády nebo zarudlá 

podrážděná kůže. Obvykle pacientům nebývají předepisována žádná analgetika, protože 

po pravidelném aplikování antimykotik se bolestivost mírní. Důležitá je edukace 

pacienta o dodržování léčby a pravidelná aplikace předepsaných léčivých přípravků.  

Při svědění kůže se pacientům doporučuje kůži žádným způsobem netraumatizovat. (13) 

 

 

2.4 Péče o psychiku pacienta s mykotickou infekcí 

 

Zpravidla každá nemoc může být provázena strachem, nejistotou nebo úzkostí. 

Mnohdy na první pohled nelze zjistit, v jakém psychickém stavu se pacient právě 

nachází, a proto je důležitá značná míra empatie. Psychická podpora, tedy potřeba 

jistoty a bezpečí jsou nezbytné pro správnou funkci jednotlivých orgánových systémů.  

(27) Maslow je zařazuje v pyramidě potřeb na druhé místo, hned nad potřeby 

biologické. V případě naplnění biologických potřeb se zvyšuje potřeba jistoty a bezpečí. 

(28) Při diagnostice mykotických infekcí může být největším problémem zejména stud 

pacienta při prvním kontaktu s lékařem. Úkolem všeobecné sestry je pacienta uklidnit, 

vysvětlit mu, co všechno ho bude čekat. Veškeré informace sděluje pouze v rámci svých 

kompetencí. Další psychický problém může nastat při hospitalizaci pacienta 

s mykotickou infekcí na lůžkovém oddělení. Všeobecná sestra by měla sledovat 

psychický stav pacienta úměrně k onemocnění. (14) 

 

 

2.5 Asistence sestry při odběru vzorku kůže a kožních derivátů 

 

Pro nezkreslené výsledky odebraného vzorku biologického materiálu musí být 

odběr provedený správně. Místo infikované mykotickou infekcí nesmí být 14 dní před 

odběrem na mikrobiologické vyšetření ošetřováno žádnými lokálními antimykotickými 
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přípravky. V případě, že pacient užívá celková antimykotika, může se dostavit na odběr 

nejdříve za 6 týdnů po vysazení léčby. Používají se pouze sterilní nástroje a pomůcky. 

Biologický materiál se odebírá do Petriho misek, zkumavek nebo přímo na kultivační 

půdy a podložní sklo. (6) 

Podle Jedličkové (6) všeobecná sestra k odběru připraví tupé nebo zubaté 

skalpely na odběr šupin z povrchu kůže. Ostrými nástroji se šupiny kůže neodebírají,  

aby nedošlo k jejímu poranění. Pro získání šupin ze spodní strany nehtové ploténky 

 se používá lanceta s ohnutou špičkou. Ohnutá lanceta slouží jako lopatka, na kterou  

se odebraný materiál zachytí. Pokud se odebírá vzorek z mokvavých míst  

na kůži, používají se sterilní vatové tampony. Na místa, ze kterých nelze odebrat vzorek 

odběrovým tamponem se používá bakteriologická klička. Z bakteriologické kličky  

lze připravit mykologický háček na odběry z pustul a vezikul. Pokud se odebírá vzorek 

vlasů, jsou potřeba připravit sterilní nůžky, sterilní nerezová pinzeta nebo jednorázová 

plastová pinzeta. Dále je k odběru na mikrobiologické vyšetření třeba připravit emitní 

misku, nesterilní latexové nebo vinylové rukavice a 70% alkohol. (6) 

K odběru z kůže všeobecná sestra připraví 70% alkohol, skalpel a sterilní vatový 

tampon, emitní misku, nesterilní rukavice, zkumavku, Petriho misku či podložní sklo. 

Všeobecná sestra vyzve pacienta, aby se dostavil do místnosti určené pro odběry 

biologického materiálu. Následně pacienta identifikuje nejméně dvěma 

nezaměnitelnými způsoby a informuje ho v rámci svých kompetencí ve spolupráci  

s lékařem o prováděném vyšetření. Kožní šupiny odebírá lékař v nesterilních 

jednorázových rukavicích. Před jejich nasazením provede hygienickou dezinfekci 

rukou. Kůže se nejprve očistí 70% alkoholem pro odstranění kontaminace ostatními 

mikroorganizmy. Fungi se povrchovým setřením šupin nedají odstranit, jsou přítomny 

v hlubších vrstvách kůže. Šupiny se seškrabují pouze z okraje ložiska mykózy  

za použití tupého skalpelu nebo skalpelu se zubatým ostřím. Při odběru biologického 

materiálu z meziprstí nohou se k vyšetření odebírají pouze suché šupiny.  

Na macerovaných ložiskách bývají přemnoženy bakterie a odběr by mohl být 

mykologicky negativní. Pokud je potřeba odebrat vzorek z vlhkého místa na kůži, odběr 

se provádí sterilním vatovým tamponem přímo na kultivaci. Po odběru si lékař sejme 

gumové rukavice a provede hygienickou dezinfekci rukou. Všeobecná sestra roztřídí 

použité nástroje a následně je dekontaminuje. Nakonec provede hygienickou dezinfekci 

rukou. Vzorek kůže se odebírá do připravených zkumavek, Petriho misek nebo přímo 

na podložní skla. Označené odběrové nádoby se spolu s řádně vyplněnou žádankou co 
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nejrychleji transportují do laboratoře. Na oddělení se odebraný vzorek uchovává pouze 

nezbytnou dobu při pokojové teplotě 21 – 25 °C. (6) 

Při odběru vzorku z nehtu se odebírají odřezky povrchu nehtu a odběr zpod nehtu. 

Nehty by si pacient před odběrem neměl stříhat ani zabrušovat. (29) K odběru 

všeobecná sestra připraví 70% alkohol, skalpel, sterilní nůžky, lopatkovitou lancetu 

s ohnutou špičkou, bakteriologickou kličku, sterilní vatový tampon, nesterilní rukavice  

a emitní misku. Odběr provádí pouze lékař v nesterilních jednorázových rukavicích,  

kdy před jejich nasazením provede hygienickou dezinfekci rukou. Nehet se setře 

sterilním vatovým tamponem se 70% alkoholem. Skalpelem se odřezávají malé šupinky 

nehtu do odběrové nádoby. Místo skalpelu je možné použít i sterilní nůžky a část nehtu 

jednoduše odstřihnout. Nastříhané vzorky nesmí být příliš velké. (30) Vzorek ze spodní 

strany nehtu se odebírá lopatkovitou lancetou. Nejkvalitnější vzorek je na rozhraní 

klinicky změněného nehtu a zdravé části nehtu. Bakteriologická klička se používá  

na odběr paronychií, materiál se očkuje přímo na kultivační půdu.  

Po odběru lékař provede hygienickou dezinfekci rukou. Všeobecná sestra třídí 

kontaminovaný odpad a dekontaminuje použité chirurgické nástroje. (6)  

      Mykotické infekce, které infikují vlasy se šíří vzestupně. Jako první  

je dermatofyty infikován vlasový folikul. Vzorky na vyšetření se odebírají  

do vzdálenosti 1 cm od pokožky hlavy. K odběru všeobecná sestra připraví sterilní 

pinzetu, sterilní nůžky, nesterilní rukavice a emitní misku. Vlas lze z folikulu pinzetou 

snadno odebrat. Hodnotný vzorek má velikost zhruba 1 cm, zbytek vlasu je vhodnější 

odstřihnout. (6) 

 Odebraný materiál ke kultivaci se odesílá na oddělení mikrobiologie.  

Dle vyhlášky č. 306/2012 Sb. (24) sterilní Petriho miska musí být řádně označená 

identifikačním štítkem pacienta. Podmínkou vyšetření je také vyplněná žádanka.  

(30) Dle vyhlášky č. 306/2012 Sb. (24) musí správně vyplněná žádanka obsahovat 

jméno, příjmení a rodné číslo pacienta. Žádanka musí také obsahovat adresu trvalého 

bydliště pacienta, adresu a identifikační číslo zdravotnického zařízení. Všeobecná sestra 

zkontroluje, zda žádanka obsahuje jmenovku, podpis a telefonní číslo lékaře, který 

vyšetření biologického materiálu požaduje. Na žádance nesmí chybět číslo zdravotní 

pojišťovny, druh odebraného biologického materiálu, čas a datum odběru. U infekčních 

onemocnění je nutné uvést datum prvních příznaků, léčbu, klinickou diagnózu a druh 

požadovaného vyšetření. Při transportu nesmí být žádanka kontaminovaná biologickým 
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materiálem. (24) Pro nezkreslené výsledky je nutné odebraný biologický materiál  

co nejdříve odeslat do laboratoře. (6) 

 

 

2.6 Prevence mykotických infekcí z pohledu sestry 

 

 Primární prevencí mykotických infekcí je předejít nadměrnému pocení 

dodržováním několika preventivních opatření. Při nadměrném pocení vytváří pot ideální 

podmínky pro množení bakterií a plísní. Nejčastěji bývají postiženy kožní záhyby, 

protože mezi nimi se kůže nejvíce zapařuje. Prevencí je častější provádění hygieny, 

důkladné osušení kůže po sprchování nebo koupeli a převlékání zpoceného oblečení. 

(31) V případě používání dráždivých alkalických mýdel může nadměrná hygiena 

uškodit. (14) Pacienti by se měli oblékat přiměřeně ročnímu období i okolní teplotě, 

oblečení by nemělo být příliš těsné. Vhodné je oblečení vyrobené z bavlny, hedvábí 

a lnu. Aktuálním trendem je výroba oblečení, zejména sportovních ponožek s obsahem 

koloidního stříbra. Koloidní stříbro působí proti pocení, pachu a podílí se na léčbě 

mykóz. Jak uvádí Hotová (31), vhodná je aplikace antiperspirantů 1 x denně. 

V antiperspirantech jsou obsaženy hliníkové soli, které blokují sekreci potu. 

Bakteriocidní nebo bakteriostatické účinky a kyselé pH zajišťují vlastní deodorační 

účinek. (31) 

 Pro zlepšení celkového zdravotního stavu je doporučena i úprava stravování. 

Zejména v letních měsících by se měla omezit konzumace sladkých, ostrých  

a smažených jídel. Do jídelníčku by mělo být zařazeno dostatek ovoce či zeleniny. 

Doporučený je menší příjem tekutin v častějších intervalech. Nejvhodnější je pít čistou 

vodu, bylinné čaje, ovocné šťávy a někdy minerální vody pro doplnění ztracených  

solí. (31) 

   Pro předejití infikování nebo množení mykóz je ideální nosit vzdušnou nebo 

otevřenou obuv. V zimních obdobích pak obuv z pravé kůže. U všech bot by měla  

být prováděna dezinfekce, která se vyrábí ve formě postřikových sprejů nebo pudrů 

 a to především u bot nošených na sport. (13) Na turistiku jsou vhodné kvalitní boty 

s membránou a dobře tvarovanou vložkou, které také podporují prokrvení nohy. 

Membrána zamezuje propouštění vlhkosti z venku a odvádí pot. Naopak nevhodné  

je nošení gumáků. Gumáky vytvářejí ideální prostředí pro množení mykotických 

infekcí. Minimálně jednou denně by měla být provedena koupel nohou, v horkém 
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počasí i častěji. Nadměrné pocení, které podporuje vznik mykotických infekcí lze 

potlačit koupelí v šalvěji, kyselině octové nebo kyselině citronové. Po hygieně  

je důležité nohy důkladně osušit a to zejména mezi prsty. Následně by nohy měly být 

promazány hydratačním krémem určeným pouze na nohy. (32) V případě mykotické 

infekce se po vyléčení kůže nohou nebo onychomykózy provádí dezinfekce všech bot 

některým z dezinfekčních přípravků na bázi alkoholu, aby nedošlo k návratu infekce. 

Ve veřejných bazénech, saunách a společných sprchách je doporučováno nošení 

gumových pantoflí, protože mykotické infekce se přenáší kontaktem s infikovaným 

povrchem. Přípustné není ani půjčování cizích hygienických pomůcek nebo bot. 

Mykotickou infekcí se lze infikovat i přes ponožku. (13) 

Existují dezinfekční přípravky, které lze na kůži preventivně aplikovat. Na nohy 

je možné preventivně aplikovat masti obsahující měsíček lékařský nebo levanduli 

lékařskou. Lze připravit také roztok z vody a octa. Další možností jsou rozpuštěná zrna 

hypermanganu ve vodě. Silné antiseptikum likvidující plísně, bakterie a viry je olej  

tea tree. Do 200 ml vody se přidá 5 kapek oleje tea tree, rozmíchá se a poté se roztok 

nanáší na kůži. Příznivý vliv na kůži má také stopový prvek zinek, který pozitivně 

působí na celkový vzhled kůže, ekzém nebo akné. Při mykotických infekcích zmírňuje 

svědění a tvorbu šupin. Zinek je obsažen především ve vaječných žloutcích, tmavém 

masu, v celozrnných cereáliích, mořských plodech, ořechách nebo fazolích. Prodává  

se i jako potravinový doplněk v lékárnách. (31) 

  



 
 

28 
 

III Výzkumná část 
 

1 Cíle a výzkumné předpoklady 

 

 Pro tuto bakalářskou práci byly stanoveny 4 výzkumné cíle a 4 výzkumné 

předpoklady. Procenta výzkumných předpokladů byla upřesněna na základě 

předvýzkumu, který byl proveden v měsíci květnu 2016 ve 3. ročníku prezenční  

a kombinované formy studia oboru Všeobecná sestra na Ústavu zdravotnických studií 

Technické univerzity v Liberci u deseti respondentů. 

 

Cíle: 

1. Zjistit informovanost studentů o prevenci mykotických infekcí. 

2. Zjistit, zda studenti znají rizikové faktory způsobující mykotické infekce. 

3. Zjistit, zda studenti znají režimová opatření při ošetřování mykotických infekcí. 

4. Zjistit, zda studenti znají možné komplikace mykotických infekcí. 

 

Výzkumné předpoklady: 

1. Předpokládáme, že studenti jsou v 62 % a více informováni o prevenci mykotických 

infekcí. 

2. Předpokládáme, že studenti v 38 % a více znají rizikové faktory způsobující 

mykotické infekce. 

3. Předpokládáme, že studenti v 52 % a více znají režimová opatření při ošetřování 

mykotických infekcí. 

4. Předpokládáme, že studenti v 45 % a více znají komplikace mykotických infekcí. 

 

 

2 Metodika výzkumu 

 

Ve výzkumné části byl použit kvantitativní výzkum. Výzkumné šetření bylo 

provedeno pomocí dotazníku (viz Příloha č. 3). Distribuce dotazníku probíhala  

ve třetích ročnících oboru Všeobecná sestra prezenční a kombinované formy studia  

na Ústavu zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci. Před zahájením 

výzkumného šetření byl zajištěn souhlas vedoucího pracovníka Ústavu zdravotnických 
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studií Technické univerzity v Liberci (viz Příloha č. 4). Výzkumné šetření proběhlo 

v měsíci květnu 2016. 

 

2.1 Metoda dotazníku 

 

 Předvýzkum (viz Příloha č. 5) byl proveden v měsíci květnu 2016 metodou 

dotazníku. Dotazník byl distribuován deseti náhodně zvoleným respondentům (studenti  

3. ročníků prezenčního studia oboru Všeobecná sestra). Studenti vyplňovali dotazníky 

dobrovolně a anonymně. Na základě předvýzkumu nebyla žádná dotazníková otázka 

změněna. Zvolené otázky plně vyhovovaly dalšímu dotazníkovému šetření. Všichni 

respondenti porozuměli formulaci zvolených otázek, a proto byly výsledky 

předvýzkumu použity v celkové analýze výzkumných dat. Dotazník obsahuje celkem  

22 otázek. Jednotlivé dotazníkové položky byly vypracovány na podkladě získaných 

informací z odborné literatury. Všechny stanovené otázky jsou uzavřené. První otázka 

je identifikační. Dalších 21 otázek se týká samostatného výzkumného šetření. 

Polytomické výčtové otázky, kdy respondent může uvést více správných odpovědí, jsou 

otázky č. 10, 11, 14, 15, 16, 17, 20 a 21. Zbývající otázky jsou polytomické výběrové, 

kdy respondent mohl uvést vždy jednu správnou odpověď. Správné odpovědi jsou 

v grafech zobrazeny vždy zelenou barvou. 

 

2.2 Charakteristika výzkumného vzorku 

 

Respondenty tvořili pouze studenti 3. ročníků prezenčního a kombinovaného 

studia oboru Všeobecná sestra Ústavu zdravotnických studií Technické univerzity 

v Liberci. Celkem bylo osloveno 50 respondentů. Dotazníkového šetření se zúčastnilo 

45 respondentů. Z výzkumného šetření byly vyřazeny 2 dotazníky, protože nebyly 

kompletně vyplněny. Návratnost tedy byla 95,6%. Získaná data byla vyhodnocena  

ze 43 (100,0 %) dotazníků.  

 

 

3 Analýza výzkumných dat 

 

Výsledky výzkumného šetření práce byly vyhodnocovány v programech 

Microsoft
®
 Office 2010 Word a Microsoft

®
 Office 2010 Excel. Výsledná data byla 
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naformátována do tabulek a uvedena ve znacích ni (absolutní četnost), fi (relativní 

četnost) a ∑ (celková četnost). Data byla vyhodnocena pomocí popisné statistiky. 

 

3.1 Analýza výzkumné otázky číslo 1: Jakou formu studia studujete? 

  

Tabulka č. 1 Forma studia respondentů 

  ni [-] fi [%] 

prezenční 24 55,8% 

  kombinovaná 19 44,2% 

∑ 43 100,0% 

 

 

Graf č. 1 Forma studia respondentů 

 

Výzkumného šetření se účastnili studenti prezenční a kombinované formy studia 

oboru Všeobecná sestra. 24 (55,8 %) respondentů uvedlo, že studuje prezenční formu 

studia, 19 (44,2 %) respondentů uvedlo, že je studentem kombinované formy studia. 
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3.2 Analýza výzkumné otázky číslo 2:  Pojem dermatomykóza znamená: 

 

Tabulka č. 2 Pojem dermatomykóza  

  ni [-] fi [%] 

označení mykotické infekce kůže a kožní adnexy 13 30,2% 

označení pouze pro mykotickou infekci kůže 30 69,8% 

obecné označení pro všechny mykózy 0 0,0% 

označení mykotické infekce nehtů 0 0,0% 

∑ 43 100,0% 

 

 

Graf č. 2 Pojem dermatomykóza  

 

Pojem dermatomykóza je označení pouze pro mykotickou infekci kůže. 

Správnou odpověď zvolilo 30 (69,8 %) respondentů. Zbylých 13 (30,2 %) 

dotazovaných uvedlo, že pojem dermatomykóza je označení mykotické infekce kůže  

a kožní adnexy. Ostatní nesprávné odpovědi neuvedl žádný (0,0 %) z respondentů.  
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3.3 Analýza výzkumné otázky číslo 3: Co je to onychomykóza? 

 

Tabulka č. 3 Pojem onychomykóza 

  ni [-] fi [%] 

mykotická infekce plosek nohou 0 0,0% 

mykotická infekce nehtů 38 88,4% 

mykotická infekce kožní adnexy 1 2,3% 

mykotická infekce pouze na nehtech dolních končetin 4 9,3% 

∑ 43 100,0% 

 

 

Graf č. 3 Pojem onychomykóza  

 

Pojem onychomykóza je označení pro mykotickou infekci nehtů. Správnou 

odpověď uvedlo 38 (88,4 %) respondentů.  4 (9,3 %) respondenti uvedli, že termín 

onychomykóza je mykotická infekce pouze na nehtech dolních končetin. Mykotickou 

infekci kožní adnexy označil za onychomykózu pouze 1 respondent, tedy (2,3 %)  

z dotazovaných. Zbylou odpověď, mykotická infekce plosek nohou, neuvedl žádný  

(0,0 %) respondent. 
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3.4 Analýza výzkumné otázky číslo 4: Nejčastější původci dermatomykóz jsou: 

 

Tabulka č. 4 Původci dermatomykóz 

 
ni [-] fi [%] 

kvasinky   23 53,5% 

dermatofyty 20 46,5% 

mikromycety 0 0,0% 

eumycety 0 0,0% 

∑ 43 100,0% 

 

 

Graf č. 4 Původci dermatomykóz  

 

Nejčastějšími původci dermatomykóz jsou dermatofyty. Nesprávnou odpověď 

kvasinky uvedlo 23 (53,5 %) respondentů. Zbylých 20 (46,5 %) respondentů označilo 

správnou odpověď dermatofyty. Odpověď mikromycety a eumycety označilo  

0 (0,0 %) respondentů. 
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3.5 Analýza výzkumné otázky číslo 5: Dermatomykózami se nelze infikovat: 

 

Tabulka č. 5 Cesta přenosu dermatomykóz 

 
ni [-] fi [%] 

kontaktem s lidmi nebo zvěří 0 0,0% 

vdechnutím infekčního agens 43 100,0% 

přímým kontaktem s infikovanými předměty (chirurgické nástroje) 0 0,0% 

inokulační cestou 0 0,0% 

∑ 43 100,0% 

 

 

Graf č. 5 Cesta přenosu dermatomykóz  

 

Dotazníkovou položku týkající se cesty přenosu dermatomykóz zodpověděli 

všichni respondenti správně. Odpověď dermatomykózami se nelze infikovat 

vdechnutím infekčního agens uvedlo 43 (100,0 %) respondentů. Další varianty 

kontaktem s lidmi nebo zvěří, přímým kontaktem s infikovanými předměty (chirurgické 

nástroje) a inokulační cestou neuvedl žádný (0,0 %) z dotazovaných respondentů. 
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3.6 Analýza výzkumné otázky číslo 6: Který léčivý přípravek nelze preventivně 

aplikovat proti mykotickým infekcím? 

 

Tabulka č. 6 Aplikace léčivého přípravku 

  ni [-] fi [%] 

mast z  měsíčku lékařského 17 39,5% 

olej  tea tree 0 0,0% 

roztok vody a octa 14 32,6% 

konopná mast 12 27,9% 

∑ 43 100,0% 

 

 

Graf č. 6 Aplikace léčivého přípravku  

 

Léčivým přípravkem, který nelze preventivně aplikovat proti mykotickým 

infekcím je konopná mast, kterou správně uvedlo 12 (27,9 %) respondentů. 17 (39,5 %) 

respondentů označilo odpověď mast z měsíčku lékařského. Jako druhá nejčastější 

odpověď byl uváděn roztok vody a octa, kterou zvolilo 14 (32,6 %) respondentů. 

Odpověď olej tea tree neuvedl žádný (0,0 %) z respondentů. 
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3.7 Analýza výzkumné otázky číslo 7: Mezi preventivní opatření při používání 

veřejných sociálních zařízení a návštěvách bazénů nepatří: 

 

Tabulka č. 7 Preventivní opatření 

  ni [-] fi [%] 

používání individuálních hygienických pomůcek (ručník, sprchová podložka) 0 0,0% 

nošení gumových pantoflí  0 0,0% 

aplikace antiperspirantů na nohy 37 86,0% 

koupel nohou v roztoku vody a octa 6 14,0% 

∑ 43 100,0% 

 

 

Graf č. 7 Preventivní opatření  

 

Mezi preventivní opatření při používání veřejných sociálních zařízení  

a návštěvách bazénů nepatří aplikace antiperspirantů na nohy. Správnou odpověď 

označilo 37 (86,0 %) respondentů. 6 (14,0 %) respondentů uvedlo, že preventivním 

opatřením není koupel nohou v roztoku vody a octa. Žádný (0,0 %) respondent nezvolil 

odpověď nošení gumových pantoflí a používání individuálních hygienických pomůcek 

(ručník, sprchová podložka). 
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3.8 Analýza výzkumné otázky číslo 8: Jak dlouhou dobu jsou odloučené kožní 

šupiny na mokrém povrchu infekční? 

 

Tabulka č. 8 Odloučené kožní šupiny 

  ni [-] fi [%] 

7 dní 9 20,9% 

několik týdnů 16 37,2% 

několik měsíců 15 34,9% 

až 1 rok 3 7,0% 

∑ 43 100,0% 

 

 

Graf č. 8 Odloučené kožní šupiny  

 

Odloučené kožní šupiny jsou na mokrém povrchu infekční až několik měsíců.  

16 (37,2 %) respondentů označilo odpověď několik týdnů. Druhá nejčastější odpověď, 

kterou zvolilo 15 (34,9 %) respondentů, byla správná odpověď několik měsíců.  

9 (20,9 %) respondentů zvolilo odpověď 7 dní. Zbylí 3 (7,0 %) respondenti  

se domnívají, že odloučené kožní šupiny jsou na mokrém povrchu infekční až 1 rok. 
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3.9 Analýza výzkumné otázky číslo 9: Který materiál podporuje vznik mykotické 

infekce? 

 

Tabulka č. 9 Vhodný materiál oblečení 

  ni [-] fi [%] 

len 1 2,3% 

hedvábí 1 2,3% 

elastan 41 95,4% 

bavlna 0 0 

∑ 43 100,0% 

 

 

Graf č. 9 Vhodný materiál oblečení  

 

Materiálem podporujícím vznik mykotické infekce je elastan. Správnou 

odpověď zvolilo 41 (95,3 %) respondentů. Odpovědi hedvábí a len označil pouze jeden  

(2,3 %) respondent.  Bavlnu nepovažuje za správnou odpověď žádný (0,0 %) 

z respondentů. 
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3.10 Analýza výzkumné otázky číslo 10: Která onemocnění jsou rizikovými faktory 

pro vznik mykotické infekce? Můžete uvést i více možností. 

 

Tabulka č. 10 Riziková onemocnění 

Počet respondentů: 43 ni [-] fi [%] 

HIV 36 24,5% 

celiakie 0 0,0% 

diabetes mellitus 34 23,1% 

imunodeficience 37 25,2% 

erysipel 3 2,0% 

onkologická onemocnění 37 25,2% 

∑ 147 100,0% 

správné zodpovězení otázky 21 48,8% 

nesprávné zodpovězení otázky 22 51,2% 

 

 

Graf č. 10 Riziková onemocnění  

 

Rizikovými faktory pro vznik mykotické infekce jsou onemocnění HIV, diabetes 

mellitus, imunodeficience a onkologická onemocnění. Nejčastěji voleným 

onemocněním byla onkologická onemocnění, která zvolilo 37 (86,0 %) respondentů.  

Druhou nejčastější odpovědí byla imunodeficience zvolená také 37 (86,0 %) 

respondenty. Třetí správnou odpovědí bylo onemocnění HIV. HIV považuje za rizikové 
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onemocnění pro vznik mykotické infekce 36 (83,7 %) respondentů. Další správnou 

odpovědí je onemocnění diabetes mellitus, které považuje za rizikový faktor celkem  

34 (79,1 %) respondentů. Nesprávnou odpověď erysipel označili 3 (7,0 %) respondenti. 

Zbývající onemocnění celiakie nepovažuje za rizikový faktor pro vznik mykotické 

infekce žádný (0,0 %) respondent. Z celkového počtu 43 (100,0 %) respondentů, uvedlo 

správně všechny 4 odpovědi 21 (48,8 %) respondentů. Nesprávně odpovědělo  

22 (51,2 %) respondentů. 

 

3.11 Analýza výzkumné otázky číslo 11: Jaké lékové skupiny mohou ovlivnit vznik 

mykotické infekce? Můžete uvést i více možností. 

 

Tabulka č. 11 Rizikové lékové skupiny 

Počet respondentů: 43 ni [-] fi [%] 

cytostatika 36 32,4% 

venotonika 0 0,0% 

imunosupresiva 36 32,4% 

antikoagulancia 2 1,8% 

kortikoidy 34 30,6% 

analgetika 3 2,7% 

∑ 111 100,0% 

správné zodpovězení otázky 29 67,4% 

nesprávné zodpovězení otázky 14 32,6% 
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Graf č. 11 Rizikové lékové skupiny  

 

Vznik mykotické infekce mohou ovlivnit 3 lékové skupiny, a to cytostatika, 

imunosupresiva a kortikoidy. Nejčastěji volenou odpovědí byla cytostatika, která 

zvolilo 36 (83,7 %) respondentů. Druhou nejčastěji volenou odpovědí byla 

imunosupresiva. Odpověď imunosupresiva zvolilo 36 (83,7 %) respondentů. Třetí 

nejčastěji volenou odpovědí byla odpověď kortikoidy, kterou zvolilo 34 (79,1 %) 

respondentů. 3 (7,0%) respondenti označili nesprávně lékovou skupinu analgetika  

a 2 (4,7 %) respondenti označili lékovou skupinu antikoagulancia. Lékovou skupinu 

venotonika neuvedl žádný (0,0 %) respondent. Z celkového počtu  

43 (100,0 %) respondentů určilo všechny 3 správné odpovědi 29 (67,4 %) respondentů. 

Nesprávně odpovědělo 14 (32,6 %) respondentů. 
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3.12 Analýza výzkumné otázky číslo 12: Je riziko infekce onychomykóz ovlivněno 

věkem pacienta? 

 

Tabulka č. 12 Věk pacientů 

  ni [-] fi [%] 

ano 15 34,9% 

ne 14 32,6% 

nevím 14 32,6% 

∑ 43 100,0% 

 

 

Graf č. 12 Věk pacientů  

 

Riziko infekce onychomykóz je ovlivněno věkem pacienta. Správnou odpověď 

označilo 15 (34,9 %) respondentů. 14 (32,6 %) respondentů označilo, že riziko infekce 

onychomykóz není ovlivněno věkem pacienta. Zbylých 14 (32,6 %) respondentů 

označilo odpověď nevím. 

 

 

  

34,9% 32,6% 32,6% 

0,0% 

20,0% 

40,0% 

60,0% 

80,0% 

100,0% 

ano ne nevím 

P
o
če

t 
re

sp
o

n
d

en
tů

 



 
 

43 
 

3.13 Analýza výzkumné otázky číslo 13: Které pohlaví je více ohroženo vznikem 

onychomykóz? 

 

Tabulka č. 13 Rizikové pohlaví  

  ni [-] fi [%] 

ženy 15 34,9% 

muži 7 16,3% 

obě pohlaví mají stejné riziko 16 37,2% 

nevím 5 11,6% 

∑ 43 100,0% 

 

 

Graf č. 13 Rizikové pohlaví  

 

Onychomykózami je více ohroženo mužské pohlaví. 16 (37,2 %) respondentů 

zvolilo odpověď, že obě pohlaví mají stejné riziko. Druhá nejčastější odpověď byla 

odpověď ženy, kterou zvolilo 15 (34,9 %) respondentů. 7 (16,3 %) respondentů 

označilo správnou odpověď muži. Zbylých 5 (11,6 %) respondentů označilo odpověď 

nevím. 
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3.14 Analýza výzkumné otázky číslo 14: Při ošetřování pacienta s mykotickou 

infekcí je nutné: Můžete uvést i více možností. 

 

Tabulka č. 14 Ošetřování pacienta  

Počet respondentů: 43 ni [-] fi [%] 

pacienta hospitalizovat na izolovaném pokoji 0 0,0% 

dodržovat zásady bariérové ošetřovatelské péče 18 19,6% 

používat na každého pacienta individuální pomůcky 38 41,3% 

použít jednorázové rukavice 36 39,1% 

∑ 92 100,0% 

správné zodpovězení otázky 22 51,2% 

nesprávné zodpovězení otázky 21 48,8% 

 

 

Graf č. 14 Ošetřování pacienta  

 

Při ošetřování pacienta s mykotickou infekcí je nutné používat  

na každého pacienta individuální pomůcky a použít jednorázové rukavice. Odpověď 

používat na každého pacienta individuální pomůcky zvolilo 38 (88, 4 %) respondentů. 

Druhá nejčastější odpověď byla odpověď použít jednorázové rukavice, kterou zvolilo 

36 (83,7 %) respondentů. 18 (41,9 %) respondentů označilo, že je nutné dodržovat 

zásady bariérové ošetřovatelské péče. Odpověď pacienta hospitalizovat  

na izolovaném pokoji neuvedl žádný (0,0 %) respondent. Z celkového počtu  

43 (100,0 %) respondentů označilo správně obě dvě odpovědi 22 (51,2 %) respondentů. 

Chybně odpovědělo 21 (48,8 %) respondentů. 
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3.15 Analýza výzkumné otázky číslo 15: Jak poučíte pacienta, aby se připravil  

na odběr vzorku kůže nebo nehtu na kultivační vyšetření? Můžete uvést i více možností. 

 

Tabulka č. 15 Příprava na vyšetření 

Počet respondentů: 43 ni [-] fi [%] 

pacient se nesmí 24 hodin před odběrem sprchovat 17 21,0% 

léčba lokálními antimykotiky výsledek odběru nezkreslí  0 0,0% 

před odběrem vzorku si nehty nestříhat ani nepilovat 29 35,8% 

na odběr se může dostavit až 6 týdnů po vysazení celkových antimykotik 35 43,2% 

∑ 81 100,0% 

správné zodpovězení otázky 25 58,1% 

nesprávné zodpovězení otázky 18 41,9% 

 

 

Graf č. 15: Příprava na vyšetření  

 

Před odběrem vzorku kůže nebo nehtu na kultivační vyšetření si pacient nesmí 

nehty stříhat ani pilovat a na odběr se může dostavit až 6 týdnů po vysazení celkových 

antimykotik. První nejčastěji volenou odpovědí byla správná odpověď,  

na odběr se může dostavit až 6 týdnů po vysazení celkových antimykotik. Tuto 

odpověď zvolilo 35 (81,4 %) respondentů. Druhá nejčastější odpověď byla, před 
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odběrem vzorku si nehty nestříhat ani nepilovat, kterou zvolilo 29 (67,4 %) 

respondentů. Odpověď pacient se nesmí 24 hodin před odběrem sprchovat, zvolilo  

17 (39,5 %) respondentů. Odpověď léčba lokálními antimykotiky výsledek odběru 

nezkreslí, nezvolil žádný (0,0 %) respondent. Z celkového počtu 43 (100,0 %) 

respondentů zvolilo obě dvě správné odpovědi 25 (58,1 %) respondentů. Nesprávně 

odpovědělo celkem 18 (41,9 %) respondentů. 

 

3.16 Analýza výzkumné otázky číslo 16: Jakým způsobem se manipuluje se 

vzorkem biologického materiálu na kultivační vyšetření? Můžete uvést i více možností. 

 

Tabulka č. 16 Manipulace se vzorkem 

Počet respondentů: 43 ni [-] fi [%] 

uchovává se a transportuje se při pokojové teplotě 21 - 25 °C   36 30,5% 

biologický materiál ke kultivačnímu vyšetření se transportuje na oddělení 

mikrobiologie 36 30,5% 

pro správné výsledky vyšetření není podstatná doba transportu vzorku do 

laboratoře 12 10,2% 

vzorek biologického materiálu musí být transportován do laboratoře co 

nejrychleji 34 28,8% 

∑ 118 100,0% 

správné zodpovězení otázky 23 53,5% 

nesprávné zodpovězení otázky 20 46,5% 
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Graf č. 16 Manipulace se vzorkem  

 

Biologický materiál se uchovává a transportuje při pokojové teplotě  

21 – 25 °C, musí být transportován co nejrychleji a transportuje se na oddělení 

mikrobiologie. Nejčastěji uváděné odpovědi s počtem 36 (83,7 %) respondentů byly 

správné odpovědi, uchovává se a transportuje se při pokojové teplotě 21 – 25 °C  

a odpověď biologický materiál ke kultivačnímu vyšetření se transportuje na oddělení 

mikrobiologie. Odpověď vzorek biologického materiálu musí být transportován  

do laboratoře co nejrychleji, uvedlo 34 (79,1 %) respondentů. Nesprávnou odpověď,  

pro správné výsledky vyšetření není podstatná doba transportu do laboratoře, uvedlo  

12 (27,9 %) respondentů. Z celkového počtu 43 (100,0 %) respondentů uvedlo správně 

všechny 3 odpovědi 23 (53,5 %) respondentů. Chybně odpovědělo celkem 20 (46,5 %) 

respondentů.  
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3.17 Analýza výzkumné otázky číslo 17: Co obsahuje dezinfekční přípravek 

s fungicidním účinkem? Můžete uvést i více možností. 

 

Tabulka č. 17 Fungicidní přípravek 

Počet respondentů: 43 ni [-] fi [%] 

0,3% manganistan draselný 29 35,4% 

ethylenglykol 17 20,7% 

chlor 24 29,3% 

fluorid sodný 12 14,6% 

∑ 82 100,0% 

správné zodpovězení otázky 14 32,6% 

nesprávné zodpovězení otázky 29 67,4% 

 

 

Graf č. 17 Fungicidní přípravek  

 

Dezinfekční přípravek s fungicidním účinkem obsahuje 0,3% manganistan 

draselný nebo chlor. Správnou odpověď 0,3% manganistan draselný zvolilo 29 (67,4 %) 

respondentů. Druhou správnou odpověď chlor zvolilo 24 (55,8 %) respondentů.  

17 (39,5 %) respondentů označilo odpověď ethylenglykol. 12 (27,9 %) respondentů 

označilo odpověď fluorid sodný. Z celkového počtu 43 (100,0 %) respondentů označilo 
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obě správné odpovědi 14 (32,6 %) respondentů. Chybně odpovědělo 29 (67,4 %) 

respondentů. 

 

3.18 Analýza výzkumné otázky číslo 18: K dezinfekci obuvi se používají 

dezinfekční přípravky na bázi: 

 

Tabulka č. 18 Dezinfekce obuvi 

  ni [-] fi [%] 

jodu 7 16,3% 

alkoholu 32 74,4% 

chloru 0 0,0% 

aldehydů 4 9,3% 

∑ 43 100,0% 

 

 

Graf č. 18 Dezinfekce obuvi  

 

 K dezinfekci obuvi se používají dezinfekční přípravky na bázi alkoholu. 

Správnou odpověď na bázi alkoholu zvolilo 32 (74,4 %) respondentů. Jod zvolilo  

7 (16,3 %) respondentů a odpověď na bázi aldehydů zvolili 4 (9,3 %) respondenti. 

Žádný (0,0 %) z respondentů nezvolil odpověď chlor. 
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3.19 Analýza výzkumné otázky číslo 19: U kterého onemocnění se nejčastěji projeví 

komplikace mykotických infekcí? 

 

Tabulka č.19 Nejčastější komplikace 

  ni [-] fi [%] 

hypertyreóza 0 0,0% 

diabetes mellitus 30 69,8% 

různé onemocnění 0 0,0% 

onkologické onemocnění 13 30,2% 

∑ 43 100,0% 

 

 

Graf č. 19 Nejčastější komplikace 

 

Nejčastěji se projeví komplikace u onemocnění diabetes mellitus. Správnou 

odpověď diabetes mellitus zvolilo 30 (69,8 %) respondentů. 13 (30,2 %) respondentů 

zvolilo odpověď onkologické onemocnění. Odpovědi hypertyreóza a různé onemocnění 

nezvolil žádný (0,0 %) respondent. 
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3.20 Analýza výzkumné otázky číslo 20: Jaké jsou následky v případě zanedbání 

léčby onychomykózy? Můžete uvést i více možností. 

 

Tabulka č. 20 Následky onychomykózy 

Počet respondentů: 43 ni [-] fi [%] 

dojde k narušení a zjizvení zárodečné tkáně nehtu 42 48,8% 

následky nejsou žádné 1 1,2% 

vyléčit nelze 22 25,6% 

léčba trvá několik měsíců 21 24,4% 

∑ 86 100,0% 

správné zodpovězení otázky 22 51,2% 

nesprávné zodpovězení otázky 21 48,8% 

 

 

Graf č. 20 Následky onychomykózy 

 

V případě zanedbání léčby onychomykózy dojde k narušení a zjizvení zárodečné 

tkáně nehtu a onemocnění nelze vyléčit. Odpověď, dojde k narušení a zjizvení 

zárodečné tkáně nehtu, zvolilo 42 (97,7 %) respondentů. Druhá nejčastější odpověď 

byla, vyléčit nelze. Tuto odpověď označilo 22 (51,2 %) respondentů. Dalších  

21 (48,8 %) respondentů označilo odpověď, že léčba zanedbané onychomykózy trvá 

několik měsíců. Odpověď, následky nejsou žádné, označil pouze 1 (2,3 %) respondent. 
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Z celkového počtu 43 (100,0 %) respondentů uvedlo obě dvě správné odpovědi  

22 (51,2 %) respondentů. Chybně odpovědělo celkem 21 (48,8 %) respondentů. 

 

3.21 Analýza k výzkumné otázce číslo 21: Uveďte komplikace mykotických infekcí 

kůže a kožní adnexy: Můžete uvést i více možností. 

 

Tabulka č. 21 Komplikace mykóz 

Počet respondentů: 43 ni [-] fi [%] 

erysipel 33 25,8% 

tromboflebitis 0 0,0% 

rozvoj flegmóny 17 13,3% 

bércové vředy 5 3,9% 

mykotická sepse 40 31,3% 

paronychia 27 21,1% 

atopický ekzém 6 4,7% 

∑ 128 100,0% 

správné zodpovězení otázky 10 23,3% 

nesprávné zodpovězení otázky 33 76,7% 

 

 

Graf č. 21 Komplikace mykóz  
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Možné komplikace mykotických infekcí jsou erysipel, rozvoj flegmóny, 

mykotická sepse a paronychia. Nejčastěji volenou komplikací byla mykotická sepse, 

kterou zvolilo 40 (93,0 %) respondentů. Druhou nejčastěji volenou odpovědí bylo 

onemocnění erysipel. Erysipel zvolilo 33 (76,7 %) respondentů. Další nejčastější 

odpovědí byla paronychia. Paronychia vybralo 27 (62,8 %) respondentů. 17 (39,5 %) 

respondentů určilo rozvoj flegmóny jako komplikaci mykotických infekcí. Odpověď 

atopický ekzém byla zvolena 6 (14,0 %) respondenty. Bércové vředy zvolilo 5 (11,6 %) 

respondentů. Tromboflebitidu jako komplikaci mykotických infekcí nezvolil žádný  

(0,0 %) respondent. Z celkového počtu 43 (100,0 %) respondentů vybralo správně 

všechny 4 komplikace pouze 10 (23,3 %) respondentů. Chybně odpovídalo celkem  

33 (76,7 %) respondentů. 

 

3.22 Analýza výzkumné otázky číslo 22: Mezi počáteční komplikace mykóz nepatří: 

 

Tabulka č. 22 Počáteční komplikace 

  ni [-] fi [%] 

bolest při chůzi 1 2,3% 

estetický problém 1 2,3% 

paronychia 33 76,7% 

omezení při sportu 8 18,6% 

∑ 43 100,0% 
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Graf č. 22 Počáteční komplikace  

 

Mezi počáteční komplikace mykotických infekcí nepatří paronychia. Většina 

respondentů u této otázky znala správnou odpověď. Nejčastěji volená odpověď byla 

paronychia, která zvolilo 33 (76,7 %) respondentů. Druhá nejvíce volená odpověď byla 

omezení při sportu. Tuto odpověď zvolilo 8 (18,6 %) respondentů. Zbývající odpovědi, 

bolest při chůzi a estetický problém, zvolil vždy pouze 1 (2,3 %) respondent. 

 

 

4 Analýza výzkumných cílů a předpokladů 
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zpracovány pomocí popisné statistiky a matematických metod v programu Microsoft
®
 

Office 2010 Excel. Analýzy výzkumných předpokladů byly vypočítány aritmetickým 

průměrem. 
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upravena na základě provedeného předvýzkumu. Pro vyhodnocení dat výzkumného 

předpokladu sloužily dotazníkové otázky číslo 4, 5, 6, 7, 8 a 9. Pouze otázka č. 5 byla 

správně zodpovězena všemi respondenty, tedy 100,0%.  Otázka č. 9 byla správně 

zodpovězena 95,3 % respondenty. Další úspěšnou otázkou byla otázka č. 7, na kterou 

správně odpovědělo 86,0 % respondentů. Otázka č. 4 byla již správně zodpovězena  

46,5 % respondenty. Pouze 34,9 % respondentů odpovědělo správně na dotazníkovou 

otázku č. 8. Poslední otázka č. 6 byla správně zodpovězena 27,9 % respondenty. 

Předpokládali jsme, že studenti jsou v 62 % a více informováni o prevenci mykotických 

infekcí. Z celkového počtu respondentů je 65,1 % studentů informováno o prevenci 

mykotických infekcí. Výzkumný předpoklad č. 2 je tedy v souladu s výsledky 

výzkumného šetření (viz Tabulka č. 23). 

 

Tabulka č. 23 Analýza výzkumného cíle a předpokladu č. 1 

  ot. č. 4 ot. č. 5 ot. č. 6 ot. č. 7 ot. č. 8 ot. č. 9 průměr 

správně 46,5% 100,0% 27,9% 86,0% 34,9% 95,3% 65,1% 

chybně 53,5% 0,0% 72,1% 14,0% 65,1% 4,6% 34,9% 

 

 

4.2 Analýza výzkumného cíle č. 2 a výzkumného předpokladu č. 2 

 

Na stanovený cíl č. 2 Zjistit, zda studenti znají rizikové faktory způsobující 

mykotické infekce, navazoval výzkumný předpoklad č. 2 Předpokládáme, že studenti 

v 38 % a více znají rizikové faktory způsobující mykotické infekce. Vyhodnocení 

předpokladu č. 2 proběhlo na základě otázek č. 10, 11, 12 a 13. U otázky  

č. 10 uvedlo všechny možné správné odpovědi 48,8 % respondentů. U otázky č. 11 

označili respondenti všechny možné správné varianty odpovědí v 67,4 %. 

V dotazníkové položce č. 12 správně odpovědělo 34,9 % respondentů. Nejméně 

úspěšná byla dotazníková položka č. 13, na kterou respondenti odpověděli pouze v  

16,3 % správně. Předpokládali jsme, že studenti v 38 % a více znají rizikové faktory 

způsobující mykotické infekce. Z celkového počtu respondentů, 41,9 % studentů zná 

rizikové faktory způsobující mykotické infekce. Výzkumný předpoklad č. 2 je tedy 

v souladu s výsledky výzkumného šetření (viz Tabulka č. 24). 
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Tabulka č. 24 Analýza výzkumného cíle a předpokladu č. 2 

  ot. č. 10 ot. č. 11 ot. č. 12 ot. č. 13 průměr 

správně 48,8% 67,4% 34,9% 16,3% 41,9% 

chybně 51,2% 32,6% 65,1% 83,7% 58,2% 

 

 

4.3 Analýza výzkumného cíle č. 3 a výzkumného předpokladu č. 3 

 

 Třetím výzkumným cílem bylo zjistit, zda studenti znají režimová opatření  

při ošetřování mykotických infekcí. Na tento cíl navazoval výzkumný předpoklad  

č. 3 Předpokládáme, že studenti v 52 % a více znají režimová opatření při ošetřování 

mykotických infekcí. Vyhodnocení výzkumného předpokladu č. 3 proběhlo na základě 

dotazníkových otázek č. 14, 15, 16, 17 a 18. Na otázku číslo 14 odpovědělo správně 

51,2 % respondentů. 58,1 % respondentů uvedlo správně obě dvě varianty odpovědí 

v otázce č. 15. 53,5 % respondentů odpovědělo správně na otázku č. 16. Pouze 32,6 % 

respondentů odpovědělo správně na otázku č. 17. Nejúspěšnější otázkou byla otázka  

č. 18, týkající se dezinfekce obuvi. Na tuto otázku odpovědělo správně celkem 74,4 % 

respondentů. Předpokládali jsme, že studenti v 52 % a více znají režimová opatření  

při ošetřování mykotických infekcí. Z celkového počtu respondentů 54,0 % respondentů 

zná režimová opatření při ošetřování mykotických infekcí. Výzkumný předpoklad  

č. 3 je v souladu s výsledky výzkumného šetření (viz Tabulka č. 25). 

 

Tabulka č. 25 Analýza výzkumného cíle a předpokladu č. 3 

  ot. č. 14 ot. č. 15 ot. č. 16 ot. č. 17 ot. č. 18 průměr 

správně 51,2% 58,1% 53,5% 32,6% 74,4% 54,0% 

chybně 48,8% 41,9% 46,5% 67,4% 25,6% 46,0% 

 

 

4.4 Analýza výzkumného cíle č. 4 a výzkumného předpokladu č. 4 

 

 Čtvrtým výzkumným cílem bylo zjistit, zda studenti znají možné komplikace 

mykotických infekcí. Na tento výzkumný cíl navazoval výzkumný předpoklad  

č. 4 Předpokládáme, že studenti ve 45 % a více znají komplikace mykotických infekcí. 

Vyhodnocení výzkumného předpokladu č. 4 proběhlo na základě dotazníkových otázek 

č. 19, 20, 21 a 22. Otázku č. 19 označilo správně 69,8 % respondentů. U otázky  

č. 20 uvedlo dvojici správných odpovědí pouze 51,2 % respondentů.  V otázce  
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č. 21 uvedlo všechny 4 správné odpovědi 23,3 % respondentů. Na dotazníkovou otázku  

č. 22 odpovědělo správně celkem 76,7 % respondentů. Předpokládali jsme, že studenti 

ve 45 % a více znají komplikace mykotických infekcí. Z celkového počtu respondentů  

55,3 % respondentů zná možné komplikace mykotických infekcí. Výzkumný 

předpoklad č. 4 je tedy v souladu s výsledky výzkumného šetření (viz Tabulka č. 26). 

 

 

Tabulka č. 26 Analýza výzkumného cíle a předpokladu č. 4 

  ot. č. 19 ot. č. 20 ot. č. 21 ot. č. 22 průměr 

správně 69,8% 51,2% 23,3% 76,7% 55,3% 

chybně 30,2% 48,8% 76,7% 23,3% 44,8% 

 

 

5  Diskuze 

 

 V posledních letech výskyt mykotických infekcí stoupá, proto je toto téma velmi 

aktuální. Výsledky výzkumného šetření ukázaly, že studentům chybí některé znalosti 

v oblasti mykotických infekcí, jejich prevenci, rizikových faktorech, ošetřování  

a komplikací. Mykotické infekce jsou v běžné praxi častým infekčním onemocněním,  

o němž by měly mít všeobecné sestry znalosti. 

 Dotazníková otázka zaměřená na význam pojmu dermatomykóza měla příznivé 

výsledky. Dle Jedličkové (6) je dermatomykóza onemocnění kůže způsobené 

dermatofyty, které infikují povrchové vrstvy epidermis. 30 (69,8 %) respondentů 

označilo správnou odpověď označení pouze pro mykotickou infekci kůže. Zbylých  

13 (30,2 %) respondentů zvolilo chybnou odpověď označení mykotické infekce kůže 

 a kožní adnexy. Velmi pozitivní fakt je, že žádný (0,0 %) z respondentů nezvolil 

odpověď označení pro všechny mykózy nebo odpověď označení mykotické infekce 

nehtů. Důvodem četných správných odpovědí může být latinský kořen slova derma, 

který většina všeobecných sester zná z absolvovaných předmětů nebo z praxe.  Termín 

onychomykóza je dle Kuklové (8) označení mykotické infekce nehtů způsobené 

dermatofyty, kvasinkami nebo mikromycety. Otázka týkající se pojmu onychomykóza 

měla velmi překvapivý výsledek. Naprostá většina (88,4 %) respondentů označila 

správnou odpověď mykotická infekce nehtů. Takto příznivý výsledek jsme neočekávali, 

protože pojem onychomykóza je většinou nahrazován názvem mykotická infekce nehtů. 

Není překvapivé, že 4 (9,3 %) respondenti si myslí, že pojem onychomykóza  
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je označením pouze pro mykotické infekce na nehtech dolních končetin. Dle Kuklové 

(6) onychomykózy častěji postihují nehty dolních končetin. Zřejmě z tohoto důvodu 

respondenti označili odpověď mykotická infekce pouze na nehtech dolních končetin. 

 První výzkumný cíl byl zaměřen na informovanost studentů o prevenci 

mykotických infekcí. Dle výzkumného předpokladu bylo předpokládáno, že jsou 

studenti v 62 % a více informováni o prevenci mykotických infekcí. Tento výzkumný 

předpoklad byl v souladu s výsledky výzkumného šetření. Zcela očekávaný byl 

výsledek u otázky zaměřené na nejčastější původce dermatomykóz. Jak uvádí Guzeková 

(3), nejčastějšími původci dermatomykóz jsou dermatofyty.  23 (53,3 %) respondentů 

uvedlo, že nejčastějšími původci dermatomykóz jsou kvasinky. Důvodem je nejspíš 

častá medializace kvasinkových onemocnění. Velmi příznivým zjištěním bylo, když 

všech 43 (100,0 %) respondentů uvedlo, že dermatomykózami se nelze infikovat 

vdechnutím infekčního agens, jako je tomu u systémových mykotických infekcí. 

Důvodem těchto příznivých odpovědí je fakt, že mykotické infekce postihují většinou 

pouze vrchní vrstvu epidermis. Povrchové infekce zpravidla nebývají přenášeny 

vdechnutím infekčního agens.  Dle Šťastné (13) lze preventivně proti mykotickým 

infekcím aplikovat roztok vody a octa, olej tea tree nebo mast z měsíčku lékařského. 

Přesto tyto léčivé přípravky respondenti uváděli, jako přípravky, které proti 

mykotickým infekcím aplikovat nelze. Správnou odpověď konopná mast uvedlo pouze 

12 (27,9 %) respondentů. Důvodem, proč by respondenti aplikovali na mykotické 

infekce konopnou mast je nejspíš její široké využití na různé typy problémů. Konopná 

mast však nemá antimykotické účinky. Z výzkumného šetření tedy vyplynulo, že by 

všichni (100,0 %) respondenti preventivně aplikovali proti mykotickým infekcím olej 

tea tree. Velmi kladný výsledek měla otázka č. 7, která se týkala preventivních opatření 

při používání veřejných sociálních zařízení a bazénů. U této otázky 37 (86,0%) 

respondentů správně uvedlo, že mezi preventivní opatření při používání veřejných 

sociálních zařízení a návštěvách bazénů nepatří aplikace antiperspirantů na nohy. 

Kuklová (18) v odborné literatuře uvádí, že odloučené kožní šupiny jsou na mokrém 

povrchu infekční několik měsíců. Tuto odpověď zvolilo pouze 15 (34,9 %) respondentů. 

9 (20,9 %) respondentů se domnívá, že jsou odloučené kožní šupiny na mokrém 

povrchu infekční pouze 7 dní. Důvodem jsou nedostatečné znalosti respondentů  

o perzistenci především dermatofytů a kvasinek na mokrém povrchu. Tento fakt 

zdůrazňuje to, že někteří respondenti mohou prevenci mykotických infekcí podceňovat. 

Bavlna, len a hedvábí jsou dle Hotové (31) nejvhodnějšími materiály oblečení. 
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Respondenti mají znalosti o vhodných materiálech, 41 (95,3 %) studentů zvolilo jako 

materiál podporující vznik mykotické infekce elastan. Velmi příznivým zjištěním je, že 

žádný (0,0 %) z respondentů neoznačil odpověď bavlna. 

 Druhý výzkumný cíl byl zaměřen na znalosti studentů o rizikových faktorech 

způsobujících mykotické infekce. Dle výzkumného předpokladu mělo 38 % studentů  

a více znát rizikové faktory způsobující mykotické infekce. Tento výzkumný 

předpoklad byl v souladu s výsledky výzkumného šetření. Příjemným překvapením 

bylo, že 21 (48,8%) respondentů uvedlo onemocnění HIV, diabetes mellitus, 

imunodeficienci a onkologická onemocnění jako riziková onemocnění pro vznik 

mykotických infekcí. Onemocnění HIV se pojí s celou řadou závažných komplikací  

na základě oslabené imunity. Zřejmě z tohoto důvodu bylo společně s imunodeficiencí 

ve velkém počtu uváděno jako rizikové onemocnění pro vznik mykotických infekcí.  

Dle Macháčkové (20) představují riziko mykotické infekce zejména pro pacienty 

s onemocněním diabetes mellitus. Také lékové skupiny, které mohou ovlivnit vznik 

mykotických infekcí většina respondentů znala. V této otázce označilo správně všechny 

3 odpovědi 29 (67,4 %) respondentů. Mezi studenty oboru Všeobecná sestra byli také 

respondenti, kteří uvedli, že vznik mykotických infekcí je ovlivněn analgetiky.  

Jak uvádí Ghannoum (15), riziko mykotické infekce je ovlivněno věkem pacienta, navíc 

mužské pohlaví je více ohroženo vznikem onychomykóz. S tímto faktem většina 

studentů seznámena nebyla a 16 (37,2 %) respondentů uvedlo, že obě pohlaví mají 

stejné riziko vzniku onychomykóz. Důvodem je nízká informovanost respondentů  

o rizikových faktorech mykotických infekcí. 

 Třetí výzkumný cíl byl zaměřen na znalosti studentů o režimových opatřeních  

při ošetřování pacienta s mykotickou infekcí. Dle výzkumného předpokladu mělo 52 % 

studentů a více znát režimová opatření při ošetřování mykotických infekcí. Tento 

výzkumný předpoklad byl v souladu s výsledky výzkumného šetření. Podstatová  

(21) uvádí, že při ošetřování pacienta s mykotickou infekcí je nutné používat 

jednorázové rukavice, eventuelně empír nebo ústní roušku. Nezbytná je individualizace 

zejména hygienických pomůcek. Pouze 36 (83,7 %) respondentů by na ošetřování 

ložisek s mykotickými infekcemi použilo jednorázové rukavice, přestože rukavice jsou 

jedním ze základních opatření při ošetřování pacienta s mykotickou infekcí. Důvodem 

je zřejmě podceňování jejich snadného přenosu, i přestože je hygienická dezinfekce 

rukou prováděna. Naopak velmi kladným zjištěním bylo, že žádný (0,0 %) 

z respondentů neoznačil odpověď, pacient musí být hospitalizován na izolovaném 
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pokoji. Všeobecná sestra by měla také znát dezinfekční přípravky s fungicidním 

účinkem. Nepříznivý je výsledek, že pouze 14 (32,6 %) respondentů vybralo z možných 

variant správnou dvojici těchto dezinfekčních přípravků, a to 0,3% manganistan 

draselný a chlor. Chlor je jednou z nejintenzivnějších látek působících proti 

mykotickým infekcím a přesto ho zvolilo pouze 24 (55,8 %) respondentů. Nepříznivě 

nás překvapil výsledek, že 12 (27,9 %) respondentů označilo odpověď fluorid sodný, 

který je používán převážně v zubním lékařství jako prevence zubního kazu. Velmi 

úspěšná byla otázka č. 18, která se tázala na dezinfekční přípravek používaný 

k dezinfekci obuvi. Z celkového počtu 43 (100,0 %) respondentů zvolilo 32 (74,4 %) 

respondentů správnou odpověď, že je dezinfekce obuvi na bázi alkoholu. Dle Maďara 

(32) jsou v dnešní době antimykotické spreje velice populární. Pravděpodobně velký 

počet respondentů se již s dezinfekčním sprejem na obuv již někdy setkal, a proto znali 

správnou odpověď. 

Čtvrtý výzkumný cíl byl zaměřen na znalosti studentů o možných komplikacích 

mykotických infekcí. Dle výzkumného předpokladu mělo 45 % studentů a více znát 

možné komplikace mykotických infekcí. Tento výzkumný předpoklad byl v souladu 

s výsledky výzkumného šetření. Dle odborného článku od Macháčkové  

(20) se komplikace mykotických infekcí nejčastěji projeví u pacientů s onemocněním 

diabetes mellitus. Z celkového počtu 43 (100,0 %) respondentů odpovědělo na tuto 

otázku 30 (69,8 %) respondentů správně. Toto zjištění je velmi pozitivní, protože 

zvláště u diabetiků je nutné dodržovat určitá preventivní opatření. Nepříznivé výsledky 

jsme zjistili u otázky č. 21, která se zabývala komplikacemi mykotických infekcí.  

Pouze 10 (23,3 %) respondentů označilo všechny čtyři správné varianty komplikací 

mykotických infekcí. Velice překvapivým zjištěním bylo, že 33 (76,7 %) respondentů 

označilo jako možnou komplikaci mykotických infekcí onemocnění erysipel. Studenti  

si zřejmě uvědomují možný vznik infekčních komplikací zejména na traumatizovaných 

místech, jako jsou nohy. Dle Kuklové (8) patří mezi počáteční komplikace mykotických 

infekcí bolest při chůzi, při sportu nebo estetický problém. Vznik paronychií patří 

 až k pozdějším komplikacím. Přesto 33 (76,7 %) respondentů uvedlo paronychia  

jako počáteční komplikace mykotických infekcí. Zřejmě to je proto, že se tito 

respondenti s mykotickými infekcemi osobně ještě nikdy nesetkali. 
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6 Návrh doporučení pro praxi 

 

 Studenti Ústavu zdravotnických studií, Technické univerzity v Liberci oboru 

Všeobecná sestra by měli po absolvování bakalářského studia znát specifika 

ošetřovatelské péče v oboru dermatologie a dermatovenerologie. Při studiu 

dermatologie a ošetřovatelské péče v dermatologii chyběl ucelený učební text, který  

by se zaměřoval právě na problematiku mykotických infekcí. Prvním výstupem 

bakalářské práce je tedy studijní podpora do předmětu Ošetřovatelská péče  

ve vybraných oborech 1. Tato studijní opora má za úkol zlepšit a rozšířit znalosti 

studentů v oblasti mykotických infekcí. Po schválení na Ústavu zdravotnických studií 

Technické univerzity v Liberci bude tato studijní opora studentům k dispozici  

(viz Příloha č. 7). 

Pacienti nemusí být mykózami infikováni, pokud všeobecné sestry dokonale 

ovládají prevenci. Proto je druhým výstupem bakalářské práce poster, zaměřený  

na prevenci mykotických infekcí obsahující základní stručné body, které jsou  

pro prevenci nezbytné. Poster bude studentům k dispozici také na Ústavu 

zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci (viz Příloha č. 6). 
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IV Závěr 
 

Bakalářská práce se zabývá tématem znalostí studentů o mykotických infekcích 

kůže a kožní adnexy. Práce se skládá ze dvou částí, teoretické a výzkumné. První 

kapitola pojednává o charakteristice mykotických infekcí, původcích, způsobu přenosu, 

příznacích a rizikových faktorech tohoto onemocnění. Dále se zabývá diagnostikou, 

léčbou a možnými komplikacemi mykotických infekcí. Druhá kapitola je zaměřena  

na zásady ošetřovatelské péče o pacienta s mykotickou infekcí. V této kapitole jsou 

podrobně rozebrána hygienicko-epidemiologická opatření při ošetřování pacienta 

s mykotickou infekcí, hygienická péče o pacienta s mykotickou infekcí, bolest a péče  

o psychiku pacienta s mykotickou infekcí, asistence všeobecné sestry při odběru kůže  

a kožních derivátů a prevence mykotických infekcí z pohledu všeobecné sestry. 

Na teoretickou část navazuje výzkumná část, ve které byly stanoveny  

4 výzkumné cíle. Prvním cílem bylo zjistit informovanost studentů o prevenci 

mykotických infekcí. Výsledky výzkumného šetření ukázaly, že studenti jsou v 62 %  

a více informováni o prevenci mykotických infekcí. Tento cíl byl splněn a výzkumný 

předpoklad č. 1 je v souladu s výzkumným šetřením. Druhým cílem bylo zjistit, zda 

studenti znají rizikové faktory způsobující mykotické infekce. Dle výsledků 

výzkumného šetření studenti ve 38 % a více znají rizikové faktory způsobující 

mykotické infekce. Druhý cíl byl splněn a výzkumný předpoklad č. 2 je v souladu 

s výzkumem. Třetím cílem bylo zjistit, zda studenti znají režimová opatření  

při ošetřování mykotických infekcí. Výsledkem výzkumného šetření byl fakt,  

že studenti v 52 % a více znají režimová opatření při ošetřování mykotických infekcí. 

Třetí cíl byl splněn a výzkumný předpoklad je v souladu s výzkumem. Čtvrtým cílem 

bylo zjistit, zda studenti znají možné komplikace mykotických infekcí. Z výzkumného 

šetření vyplynulo, že studenti v 45 % a více znají možné komplikace mykotických 

infekcí.  I tento cíl byl splněn a výzkumný předpoklad je v souladu s výzkumným 

šetřením. 

Výsledky výzkumného šetření ukázaly, že znalosti studentů nejsou dostatečné. 

Ke zlepšení znalostí mohou studenti využít studijní oporu a poster zaměřený  

na prevenci mykotických infekcí. 
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Příloha č. 1 Endemické mykotické infekce 

 

Endemické mykotické infekce jsou onemocnění, která se vyskytují pouze 

v určité oblasti a mají vazbu na určitý biotop. Endemické fungi žijí v přírodě jako 

saprofyté. Lidský organismus infikují inokulační cestou, způsobují tedy podkožní léze. 

V současné době se v důsledku cestování výskyt endemických mykotických infekcí 

zvyšuje. Cestování je umožněno i osobám se závažnými imunodeficity, pro které tyto 

infekce představují největší riziko. (12)  

Sporotrichóza je granulomatózní subakutní nebo chronické onemocnění 

vyskytující se ve Spojených státech amerických. (33) Je způsobeno saprofytickou 

houbou Sporothrix schenckii. Infikovaná osoba se typicky nakazí poraněním o trnitý 

keř. (12) Sporotrichózou je možné se infikovat také hmyzím štípnutím nebo kontaktem  

s infikovaným materiálem. (33) Za několik týdnů se na kůži objeví papuly až podkožní 

uzlíky, které se mohou měnit na malé otevřené vředy. Potvrzení diagnózy se provádí 

excizí malého vzorku tkáně nebo získáním punktátu a odesláním na kultivační  

a mikroskopické vyšetření. V současné době se Sporotrichóza léčí itraconazolem  

nebo jodidem draselným. (12) 

 Penicilióza je endemická mykóza vyskytující se v jihovýchodní Asii, kterou 

vyvolává houba Penicillium marneffei. Nárůst onemocnění je pozorován především  

u HIV pozitivních pacientů. Klinicky se projevuje výsevem papul připomínajících 

onemocnění molluscum contagiosum. (12) 

 Chromomykóza je onemocnění kůže a podkoží vyskytující se v tropických 

oblastech, a to převážně v Africe a Americe. (33) Je způsobeno houbami z rodů 

Fonsecaea, Phialophora, Cladosporium, Rhinocladiella a Botryomyces. Na končetinách 

se tvoří chronické noduly, ulcerace a verukózní léze temně červené až fialové  

barvy. (12) 

 Maduromykóza je chronické onemocnění vyskytující se nejčastěji v Indii, 

Súdáně, Somálsku, Mexiku nebo Venezuele. (33) Je vyvolané rody Madurella  

a Pseudoallescheria. Na dolních končetinách se tvoří infiltrát s píštělemi a abscesy. 

Postižena je kůže, fascie i kosti. Diagnózu je možné snadno zaměnit s některými 

bakteriálními infekcemi jako je například nokardióza nebo smíšené bakteriální infekce. 

Léčba spočívá nejen v antimykotické terapiii, ale také v chirurgické léčbě. (12) 

 



 
  

 
 

Příloha č. 2 Melzackova škála bolesti 

 

Melzackova škála bolesti je kategoriální stupnice, která má 6 kategorií. Lze 

podle ní snadno klasifikovat intenzitu bolesti. Pacient může označit bolest jako žádnou, 

mírnou, střední, silnou, krutou a nesnesitelnou (viz Tab. 27). (34) 

 

Tabulka č. 27: Melzackova škála bolesti (Pavlíček, 2009) 

žádná bolest 

mírná bolest 

střední bolest 

silná bolest 

krutá bolest 

nesnesitelná bolest 

 

  



 
  

 
 

Příloha č. 3 Dotazník 

 

Vážení studenti, 

jmenuji se Martina Petříková, jsem studentka 3. ročníku bakalářského studia oboru 

Všeobecná sestra a zpracovávám bakalářskou práci na téma: Znalosti studentů  

o mykotických infekcích kůže a kožní adnexy. Chtěla bych Vás požádat o anonymní 

vyplnění dotazníku pro praktickou část mé práce. Děkuji Vám za Vaše odpovědi a Váš 

čas. (Pokud není uvedeno jinak, je správná vždy jedna odpověď.) 

 

Martina Petříková 

 

 

1) Jakou formu studia studujete? 

a) prezenční 

b) kombinovanou 

 

2) Pojem dermatomykóza znamená:  

a) označení mykotické infekce kůže a kožní adnexy 

b) označení pouze pro mykotickou infekci kůže 

c) obecné označení pro všechny mykózy 

d) označení mykotické infekce nehtů 

 

3) Co je to onychomykóza?  

a) mykotická infekce plosek nohou 

b) mykotická infekce nehtů 

c) mykotická infekce kožní adnexy 

d) mykotická infekce pouze na nehtech dolních končetin 

 

4) Nejčastějšími původci dermatomykóz jsou:  

a) kvasinky 

b) dermatofyty 

c) mikromycety 

d) eumycety 

 

5) Dermatomykózami se nelze infikovat: 

a) kontaktem s lidmi nebo zvěří 

b) vdechnutím infekčního agens 

c) přímým kontaktem s infikovanými předměty (chirurgické nástroje) 

d) inokulační cestou 

 

6) Který léčivý přípravek nelze preventivně aplikovat proti mykotickým infekcím? 

a) mast z měsíčku lékařského 

b) olej tea tree 

c) roztok vody a octa 

d) konopná mast 

 

7) Mezi preventivní opatření při používání veřejných sociálních zařízení a návštěvách 

bazénů nepatří: 

a) používání individuálních hygienických pomůcek (ručník, sprchová podložka) 

b) nošení gumových pantoflí 

c) aplikace antiperspirantů na nohy 



 
  

 
 

d) koupel nohou v roztoku vody a octa 

 

8) Jak dlouhou dobu jsou odloučené kožní šupiny na mokrém povrchu infekční? 

a) 7 dní 

b) několik týdnů 

c) několik měsíců 

d) až 1 rok 

 

9) Který materiál podporuje vznik mykotické infekce? 

a) len 

b) hedvábí 

c) elastan 

d) bavlna 

 

10) Která onemocnění jsou rizikovými faktory pro vznik mykotické infekce? Můžete 

uvést i více možností. 

a) HIV 

b) celiakie 

c) diabetes mellitus 

d) imunodeficience 

e) erysipel 

f) onkologická onemocnění 

 

11) Jaké lékové skupiny mohou ovlivnit vznik mykotické infekce? Můžete uvést i více 

možností. 

a) cytostatika 

b) venotonika 

c) imunosupresiva 

d) antikoagulancia 

e) kortikoidy 

f) analgetika 

 

12) Je riziko infekce onychomykóz ovlivněno věkem pacienta? 

a) ano 

b) ne 

c) nevím 

 

13) Které pohlaví je více ohroženo vznikem onychomykóz? 

a) ženy 

b) muži 

c) obě pohlaví mají stejné riziko 

d) nevím 

 

 

 

  



 
  

 
 

14) Při ošetřování pacienta s mykotickou infekcí je nutné: Můžete uvést i více možností. 

a) pacienta hospitalizovat na izolovaném pokoji 

b) dodržovat zásady bariérové ošetřovatelské péče 

c) používat na každého pacienta individuální pomůcky 

d) použít jednorázové rukavice 

 

15) Jak poučíte pacienta, aby se připravil na odběr vzorku kůže nebo nehtu na kultivační 

vyšetření? Můžete uvést i více možností. 

a) pacient se nesmí 24 hodin před odběrem sprchovat 

b) léčba lokálními antimykotiky výsledek odběru nezkreslí 

c) před odběrem vzorku si nehty nestříhat ani nepilovat 

d) na odběr se může dostavit až 6 týdnů po vysazení celkových antimykotik 

 

16) Jakým způsobem se manipuluje se vzorkem biologického materiálu na kultivační 

vyšetření? Můžete uvést i více možností. 

a) uchovává se a transportuje se při pokojové teplotě 21 - 25 °C 

b) biologický materiál ke kultivačnímu vyšetření se transportuje na oddělení 

mikrobiologie 

c) pro správné výsledky vyšetření není podstatná doba transportu vzorku do 

laboratoře 

d) vzorek biologického materiálu musí být transportován do laboratoře co 

nejrychleji 

 

17) Co obsahuje dezinfekční přípravek s fungicidním účinkem? Můžete uvést i více 

možností. 

a) 0,3% manganistan draselný 

b) ethylenglykol 

c) chlor 

d) fluorid sodný 

 

18) K dezinfekci obuvi se používají dezinfekční přípravky na bázi: 

a) jodu 

b) alkoholu 

c) chloru 

d) aldehydů 

 

19) U kterého onemocnění se nejčastěji projeví komplikace mykotických infekcí? 

a) hypertyreóza 

b) diabetes mellitus 

c) různé onemocnění 

d) onkologické onemocnění 

 

20) Jaké jsou následky v případě zanedbání léčby onychomykózy? Můžete uvést i více 

možností. 

a) dojde k narušení a zjizvení zárodečné tkáně nehtu 

b) následky nejsou žádné 

c) vyléčit nelze 

d) léčba trvá několik měsíců 

 

 

  



 
  

 
 

21) Uveďte komplikace mykotických infekcí kůže a kožní adnexy: Můžete uvést i více 

možností. 

a) erysipel 

b) tromboflebitis 

c) rozvoj flegmóny 

d) bércové vředy 

e) mykotická sepse 

f) paronychia 

g) atopický ekzém 

 

22) Mezi počáteční komplikace mykóz nepatří:  

a) bolest při chůzi 

b) estetický problém 

c) paronychia 

d) omezení při sportu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
  

 
 

Příloha č. 4 Protokol k provádění výzkumu 

 

 

 

 

 

 



 
  

 
 

Příloha č. 5 Předvýzkum 

 

1. Jakou formu studia studujete? 

  ni [-] fi [%] 

prezenční 10 100,0% 

kombinovanou 0 0,0% 

∑ 10 100,0% 

2. Pojem dermatomykóza znamená: 

  ni [-] fi [%] 

označení mykotické infekce kůže a kožní adnexy 3 30,0% 

označení pouze pro mykotickou infekci kůže 7 70,0% 

obecné označení pro všechny mykózy 0 0,0% 

označení mykotická infekce nehtů 0 0,0% 

∑ 10 100,0% 

3. Co je to onychomykóza? 

  ni [-] fi [%] 

mykotická infekce plosek nohou 0 0,0% 

mykotická infekce nehtů 9 90,0% 

mykotická infekce všech kožních adnex 0 0,0% 

mykotická infekce pouze na nehtech dolních končetin 1 10,0% 

∑ 10 100,0% 

4. Nejčastějšími původci dermatomykóz jsou: 

  ni [-] fi [%] 

kvasinky   7 70,0% 

dermatofyty 3 30,0% 

mikromycety 0 0,0% 

eumycety 0 0,0% 

∑ 10 100,0% 

5. Dermatomykózami se nelze infikovat: 

  ni [-] fi [%] 

kontaktem s lidmi nebo zvěří 0 0,0% 

vdechnutím infekčního agens 10 100,0% 

přímým kontaktem s infikovanými předměty (chirurgické 

nástroje) 
0 0,0% 

inokulační cestou 0 0,0% 

∑ 10 100,0% 

  



 
  

 
 

6. Který léčivý přípravek nelze preventivně aplikovat proti mykotickým infekcím? 

  ni [-] fi [%] 

mast z měsíčku lékařského 3 30,0% 

olej tree 0 0,0% 

roztok vody a octa 4 40,0% 

konopná mast 3 30,0% 

∑ 10 100,0% 

7. Mezi preventivní opatření při používání veřejných sociálních zařízení a 

návštěvách bazénů nepatří: 

  ni [-] fi [%] 

používání individuálních hygienických pomůcek (ručník, 

sprchová podložka) 
0 0,0% 

nošení gumových pantoflí  0 0,0% 

aplikace antiperspirantů na nohy 8 80,0% 

koupel nohou v roztoku vody a octa 2 20,0% 

∑ 10 100,0% 

8. Jak dlouhou dobu jsou odloučené kožní šupiny na mokrém povrchu infekční? 

  ni [-] fi [%] 

7 dní 3 30,0% 

několik týdnů 3 30,0% 

několik měsíců 3 30,0% 

až 1 rok 1 10,0% 

∑ 10 100,0% 

9. Který materiál podporuje vznik mykotické infekce? 

  ni [-] fi [%] 

len 0 0,0% 

hedvábí 0 0,0% 

elastan 10 100,0% 

bavlna 0 0 

∑ 10 100,0% 

10. Která onemocnění jsou rizikovými faktory pro vznik mykotické infekce? 

 Počet respondentů: 10 ni [-] fi [%] 

HIV 8 25,0% 

celiakie 0 0,0% 

diabetes mellitus 8 25,0% 

imunodeficience 8 25,0% 

erysipel 0 0,0% 

onkologická onemocnění 8 25,0% 

∑ 32 100,0% 

správně 4 40,0% 

nesprávně 6 60,0% 

  



 
  

 
 

11. Jaké lékové skupiny mohou ovlivnit vznik mykotické infekce?  

 Počet respondentů: 10 ni [-] fi [%] 

cytostatika 9 34,6% 

venotonika 0 0,0% 

imunosupresiva 8 30,8% 

antikoagulancia 0 0,0% 

kortikoidy 8 30,8% 

analgetika 1 3,8% 

∑ 26 100,0% 

správně 6 60,0% 

nesprávně 4 40,0% 

12. Je riziko infekce onychomykóz ovlivněno věkem pacienta? 

  ni [-] fi [%] 

ano 3 30,0% 

ne 6 60,0% 

nevím 1 10,0% 

∑ 10 100,0% 

13. Které pohlaví je více ohroženo vznikem onychomykóz? 

  ni [-] fi [%] 

ženy 5 50,0% 

muži 2 20,0% 

obě pohlaví mají stejné riziko 2 20,0% 

Nevím 1 10,0% 

∑ 10 100,0% 

14. Při ošetřování pacienta s mykotickou infekcí je nutné:  

 Počet respondentů: 10 ni [-] fi [%] 

pacienta hospitalizovat na izolovaném pokoji 0 0,0% 

dodržovat zásady bariérové ošetřovatelské péče 4 17,4% 

používat na každého pacienta individuální pomůcky 10 43,5% 

použít jednorázové rukavice 9 39,1% 

∑ 23 100,0% 

správně 5 50,0% 

nesprávně 5 50,0% 

  



 
  

 
 

15. Jak poučíte pacienta, aby se připravil na odběr vzorku kůže nebo nehtu na 

kultivační vyšetření?  

 Počet respondentů: 10 ni [-] fi [%] 

pacient se nesmí 24 hodin před odběrem sprchovat 4 21,1% 

léčba lokálními antimykotiky výsledek odběru nezkreslí  0 0,0% 

před odběrem vzorku si nehty nestříhat ani nepilovat 9 47,4% 

na odběr se může dostavit až 6 týdnů po vysazení celkových 

antimykotik 
6 31,6% 

∑ 19 100,0% 

správně 5 50,0% 

nesprávně 5 50,0% 

16. Jakým způsobem se manipuluje se vzorkem biologického materiálu na 

kultivační vyšetření? 

 Počet respondentů: 10 ni [-] fi [%] 

uchovává se a transportuje se při pokojové 21-25 °C  9 33,3% 

biologický materiál ke kultivačnímu vyšetření se transportuje na 

oddělení mikrobiologie 
10 37,0% 

pro správné výsledky vyšetření není podstatná doba transportu 

vzorku do laboratoře 
1 3,7% 

vzorek biologického materiálu musí být transportován do 

laboratoře co nejrychleji 
7 25,9% 

∑ 27 100,0% 

správně 7 70,0% 

nesprávně 3 30,0% 

17. Co obsahuje dezinfekční přípravek s fungicidním účinkem?  

 Počet respondentů: 10 ni [-] fi [%] 

0,3% manganistan draselný 5 26,3% 

ethylenglykol 5 26,3% 

chlor 7 36,8% 

fluorid sodný 2 10,5% 

∑ 19 100,0% 

správně 2 20,0% 

nesprávně 8 80,0% 

18. K dezinfekci obuvi se používají dezinfekční přípravky na bázi: 

  ni [-] fi [%] 

jodu 1 10,0% 

alkoholu 7 70,0% 

chloru 1 10,0% 

aldehydů 1 10,0% 

∑ 10 100,0% 

 

  



 
  

 
 

19. U kterého onemocnění se nejčastěji projeví komplikace mykotických infekcí? 

  ni [-] fi [%] 

hypertyreóza 0 0,0% 

diabetes mellitus 6 60,0% 

různé onemocnění 0 0,0% 

onkologické onemocnění 4 40,0% 

∑ 10 100,0% 

20. Jaké jsou následky v případě zanedbání léčby onychomykózy? 

 Počet respondentů: 10 ni [-] fi [%] 

dojde k narušení a zjizvení zárodečné tkáně nehtu 10 50,0% 

následky nejsou žádné 0 0,0% 

vyléčit nelze 4 20,0% 

léčba trvá několik měsíců 6 30,0% 

∑ 20 100,0% 

správně 4 40,0% 

nesprávně 6 60,0% 

21. Uveďte komplikace mykotických infekcí kůže a jejích adnex:  

 Počet respondentů: 10 ni [-] fi [%] 

erysipel 9 28,1% 

tromboflebitis 0 0,0% 

rozvoj flegmóny 4 12,5% 

bércové vředy 1 3,1% 

mykotická sepse 8 25,0% 

paronychia 7 21,9% 

atopický ekzém 3 9,4% 

∑ 32 100,0% 

správně 1 10,0% 

nesprávně 9 90,0% 

22. Mezi počáteční komplikace mykóz nepatří: 

  ni [-] fi [%] 

bolest při chůzi 0 0,0% 

estetický problém 0 0,0% 

paronychia 7 70,0% 

omezení při sportu 3 30,0% 

∑ 10 100,0% 

 

 

  



 
  

 
 

Příloha č. 6 Poster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 1 Poster (zdroj: autor) 



 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 7 Studijní opora 



 
  

 
 

 

  



 
  

 
 

 

 

  



 
  

 
 

 

  



 
  

 
 

 
  



 
  

 
 

 
 
  



 
  

 
 

 
 
 
 
  



 
  

 
 

 

 

 
  



 
  

 
 

 


