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Anotace 

Předkládaná diplomová práce poodkrývá problematiku léčiv, potažmo léků, v životním 

prostředí. Činí pohled od historie po současnost s mírným nastíněním budoucnosti, věnuje 

se názvosloví, členění léčiv a popisuje životní cyklus léčiva. Dále je zde uvedeno několik 

konkrétních vlivů na některé složky životního prostředí s hlavním důrazem na chování 

člověka, co by dotčené osoby, ve které lze vidět značné rezervy, ať už v jakékoli fázi styku 

s lékem. Vzhledem k zaměření studia je kladen důraz na odpadovou problematiku, 

doplněnou příslušnou legislativní částí. Rozborem jednotlivých otázek dotazníku jsou 

získána poměrně závažná zjištění, na která je navázáno v diskusi, kdy je navrženo řešení, 

jak by bylo možné zvýšit motivovanost občanů ke zlepšení svého chování, a tím snížit 

dopady léčiv na životní prostředí. 

Klíčová slova: léčivo, životní prostředí, odpad, nebezpečný odpad, humánní lék 

Annotation 

This thesis uncovers the issues of drugs, hence the drugs in the environment. It does look 

from the past to the present with a moderate outlook for the future, deals with terminology, 

classification of drugs and describes the life cycle of the drug. Furthermore, there are some 

specific effects on some components of the environment with an emphasis on human 

behavior, what would the person in which you can see substantial reserves, in whatever 

stage of contact with the drug. Given the focus of the study is the emphasis on waste 

issues, accompanied by the relevant legislative parts. Analysis of individual questions in 

the questionnaire are obtained fairly important findings on which it is established in the 

discusion hen the proposed solution, as it would be possible to increase the motivation of 

citizens to improve their behavior, thereby reducing the impact of pharmaceuticals on the 

environment. 
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1 ÚVOD A CÍL DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Současná problematika výskytu zbytků léčiv v životním prostředí začíná být závažná 

až alarmující. A právě můj osobní zájem o oblast humánních léčiv i alternativní medicíny, je 

důvodem výběru tohoto tématu diplomové práce. Celá oblast léčiv je velmi široká a tak již na 

počátku je nutné zvážit, jakou cestou se dát s maximální snahou se v průběhu práce od tématu 

neodklonit. Na tomto místě cítím vhodnost jasně definovat užitý název diplomové práce, aby 

bylo pro čtenáře jednodušší, udělat si obecnou představu o následujících stránkách. 

Léčiva jsou dnes již nedílnou součástí našeho bytí a každý člověk je zpravidla čas 

od času nucen nějaké užít. Pokud je léčivá látka nebo léčivý přípravek podán správným 

způsobem, jak je zamýšleno výrobcem, tehdy se stává lékem
1
. Konkrétním působením 

látky na daný organismus a následné zkoumání, zda lze tuto látku užít jako léčivo, tedy 

farmakologií, se do hloubky zabývat nelze. Ani farmacie, co by věda o chemické 

a technologické stránce léčiva, není stěžejní součástí této práce.  

V teoretické části využívám pouze některých informací z farmakologie, přesněji 

její jedné odnože, která se nazývá speciální farmakologie, a to pro výčet dělení léčiv 

z hlediska jejich vlastností. Z druhé její odnože, tedy obecné farmakologie, se v krátkosti 

věnuji její části, farmakodynamice. Ta je zaměřena na účinky léků, ovlivňování kombinací 

léčiv a jiných faktorů, i když i okrajově zasahuji do farmakokinetiky, která řeší osud léčiva 

v organismu ve fázích: adsorpce, transportu, distribuce, metabolismu a eliminace. 

V teoretické části se mimo jiné věnuji také toxickým účinkům farmak, tedy toxikologii, ale 

jako nejvíce dotčený cítím obor klinické farmakologie, zabývající se účelným využitím 

léčiv v praxi, vše s důrazem na humánní léčiva. 

Životní cyklus léčiva nabízí výběr oblastí, kterým se lze při zkoumání chování 

dotčených osob věnovat. Jednotlivé dopady jsou mnohdy ovlivněny právě konkrétním 

chováním člověka více, než by bylo zdrávo si jen připustit. Toto chování je sice méně 

viditelné, ale zároveň, dle mého názoru, poměrně hodně ovlivnitelné. 

Okrajově je v práci pojednáno také o environmentálních dopadech léčiva na 

některé části životního prostředí. I zde, jako ostatně při každé lidské činnosti, je zanechána 

stopa, ať jde o poškození vzdušného obalu Země spotřebou elektrické energie 

či výfukovými plyny nejen při zásobování jednotlivých výrobních závodů surovinami, ale 
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i distribuci již hotových léčiv. Ovšem tyto otázky, včetně ovlivnění okolí výrobního 

závodu a s tím spojený možný dopad na místní faunu a floru, jsou sice pro mnohé důležité, 

nicméně tato souvislost s léčivy musí být z důvodu omezeného prostoru opomenuta, stejně 

tak i konkrétní léčiva, včetně jejich obsahových látek, pohled na tuto oblast je směřován 

spíše obecně. Velice zkráceně se věnuji některým výrobcům léčiv, více už užívání 

a nadužívání léků, ale také specifickým obdobím užívání, jako je období těhotenství. 

Nedílnou součástí je pohled na léčiva v české legislativě v kontextu s legislativou EU. 

Právě v souvislosti se zaměřením mého studia nemohu opomenout problematiku 

odpadu, kdy se pomocí dotazníku snažím mimo jiné zjistit, jak je nejčastěji občany 

zacházeno s jejich nepotřebnými léky a zda jsou informováni, jak by to mělo probíhat dle 

české legislativy. 

Cílem diplomové práce je tedy poodkrýt problematiku léčiv v životním 

prostředí, díky dotazníku nahlédnout do chování osob s důrazem na návrh, jak zjištěné 

nedostatky zmírnit. Pokud se již nyní zamyslím nad konkrétními vlivy, pak na jedné straně 

lze léčivo vidět jako nástroj, který může být stěžejní pro záchranu lidského i zvířecího 

života a zároveň oproti tomu jako nevhodně umístěný odpad na skládce komunálního 

odpadu poškozovat životní prostředí, či zapříčinit až úmrtí, mylným užitím léku starším 

člověkem či dítětem.  

Hlavním cílem práce sice je navrhnout možné řešení zlepšení přístupu dotčených 

osob k léčivům obecně, zvláště pak k prošlým léčivům, nicméně zda návrh bude 

realizovatelný, závisí na ochotě provést případné změny ve svém chování, výchově a myšlení, 

směrem přiblížení se životnímu prostředí. 
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2 SOUČASNÝ STAV POZNATKŮ V ŘEŠENÉ PROBLEMATICE 

V současné době je farmacie jedním ze zásadních a nepostradatelných 

průmyslových odvětví v celosvětovém měřítku
2
. Úzce souvisí s dalšími obory, zvláště pak 

chemií a biochemií
3
. Bez těchto oblastí a jejich vzájemné spolupráce, si již není možné 

představit život na Zemi. Bohužel vždy tomu tak nebylo. Farmakologii vidím jako obor, 

který měl nejen v minulosti, ale i do budoucna bude mít své podstatné místo v oblasti léčby 

pacienta. Tento, v poslední době dynamicky se vyvíjející, obor se zabývá interakcí léčiva 

(nejčastěji chemické látky) a živého organismu, kdy jednotlivé látky jsou užity 

k preventivnímu, diagnostickému nebo terapeutickému účelu
4
. 

2.1 Krátký pohled do historie léčiv 

Za historickými souvislostmi je nutné jít až do daleké minulosti, kdy jsou 

prakticky všemi kulturami světa využívány některé rostliny jako léčiva, což dokládají 

mnohé archeologické nálezy. Nejstarší recepty byly nalezeny na babylonských hliněných 

tabulkách a egyptských papyrech pocházejících již z roku 1555 před naším letopočtem. 

V zájmu tradiční i vědecké medicíny jsou mnohé dodnes v povědomí.
5,6 

Až švýcarský renesanční lékař Paracels (1493 – 1541) vnáší do lékařské vědy na 

tehdejší dobu moderní pojetí, sleduje vliv různých chemických látek na člověka a svými 

experimenty započíná éru syntetické přípravy anorganických léčiv. Lze ho považovat 

za průkopníka farmakologie. Do 15. století byly rostliny zpracovávány studenými 

extrakcemi, případně byla používána přímo rozdrobená droga. Alchymisté následně 

používali vysoké teploty ke zpracování minerálních látek, nicméně tím docházelo ke 

spalování rostlin, což nebylo akceptovatelné pro lékaře ani lékárníky. Proto se do popředí 

dostávala destilace, jako vhodný způsob získání účinných látek z rostlin, při kterém 

docházelo pomocí vyšší teploty k oddělení účinných látek od balastu. Na stejném principu 

založila roku 1668 francouzská Královská akademie věd projekt, který měl za cíl analýzu 

rostlin, za účelem nalezení jednotlivých složek, které odpovídaly za konkrétní účinek 

a jejich obsah v určitém druhu. V 18. století probíhal návrat k extrakčním metodám, kdy 

roku 1742 Němec Marggraf extrahuje krystalický cukr horkým ethanolem.
5 
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V historii léčiv je zajímavé, jak se lze postupem doby dopracovat k novým 

a novým poznatkům o konkrétní rostlině. Jak na sebe, v některých případech i po staletí, 

různí badatelé navazují a postupně doplňují a rozšiřují informace. Jako příklad lze uvést 

chinin. I když se chinovníková kůra objevila v Evropě, konkrétně v Římě, již v roce 1631, 

kdy byla používána na projevy malárie (třes a horečku), mnohé poznatky o ní byly 

objeveny až po třech stech letech
5
. 

Historii nelze uzavřít jinak, než několika stěžejními objevy, ze kterých čerpá 

lidstvo dodnes. Zásadní byl objev z roku 1928, kdy díky siru Alexandru Flemingovi
7,8

, 

za jehož penicilin mu vděčí dodnes životem mnoho pacientů v různých zemích, se po 

druhé světové válce stala farmacie jedním z nejvýznamnějších průmyslových a obchodních 

odvětví. Nelze se také nezmínit o počátcích genetiky, kdy již v roce 1953 James D. Watson 

a Francis Crick popsal strukturu DNA (deoxyribonukleové kyseliny) a dal tak možnost 

o několik desetiletí později dalším vědcům nalézt možnost léčby cukrovky. Tedy až 

v osmdesátých letech se podařilo úpravou baktérie Escherichia Coli získat lidský inzulín, 

čímž začíná nové odvětví biotechnologie léků. Po roce 2000 se rozvinula tato oblast také 

díky tomu, že se podařilo přečíst lidský genom, což díky novým lékům, výrazně zvyšuje 

úspěšnost léčby zhoubných nádorů.
5 

2.2 Léčiva v bývalém Československu a České republice 

Před rokem 1989 byl dovoz léčiv do tehdejšího Československa limitován. I když 

u nás byly ty nejdůležitější léky registrovány, jejich počet odpovídal, díky rozhodnutí 

dovozní komise, spíše nižšímu evropskému průměru. Český trh kladl důraz na vlastní 

výrobky, dovoz byl hlavně ze zemí tehdejší RVHP, jen několik zahraničních firem zde 

mělo svá zastoupení, mimo jiné i díky ministerstvu zahraničního obchodu.
 

Na český trh se významné firmy ze zahraničí dostaly až v letech 1992 – 1993, kdy 

narůstal objem dovozu i spotřeby léčiv, což vedlo až k současnému vyrovnání stavu 

s vyspělými zeměmi se stejnou velikostí populace. Postupně to vedlo ke snižování 

produkce českých výrobků a technologickým změnám ve výrobní praxi.
3 

Pro potřeby farmaceutických výrobců působících na našem území vznikaly asociace, 

které hájily jejich zájmy. Česká asociace farmaceutických firem (ČAFF) se snažila otevřenou 
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komunikací bránit pozitivní obraz našeho farmaceutického průmyslu. Podporovala 

hospodářské, právní a odborné zájmy svých členů, ale také bránila jejich obchodní strategie.
3 

Současný český farmaceutický trh je pokryt převážně velkými nadnárodními 

korporacemi, dle obratu lze za největší zde působící korporace jmenovat SANOFI, 

NOVARTIS či ROCHE
9
. Tyto se zabývají výzkumem a vývojem originálních léčivých 

přípravků a jsou stěžejní pro mezinárodní trh léčiv. Bližší pohled, tentokrát na vedoucí 

firmy na českém trhu, opět při výčtu dle jejich obratu, uvádí Tabulka 1. 

Tabulka 1: Přehled hlavních výrobců léčiv v České republice v roce 2012
9-12

 

Subjekt působící v ČR 
Den zápisu do Obchodního 

rejstříku 

Obrat za rok 2012 

(v Kč) 

Zentiva, k. s. 1. dubna 1993 6 146 087 000 

ROCHE s. r. o. 5. října 1992 4 567 850 000 

Pfizer, spol. s r. o. 28. května 1993 * 

Vysvětlivky: *Data nebyla společností poskytnuta. 

2.2.1 Názvosloví léčiv, základní pojmy 

Než přistoupím k členění léčiv a následně k životnímu cyklu léčiva, cítím zde 

nutnost uvést několik zásadních informací ohledně základních pojmů a názvosloví 

užívaného ve farmacii. 

I když zákon o léčivech přímo nedefinuje pojem „Léčivo“, lze z něho vycítit, že je 

tím míněno vše, co lze chápat pod názvy v něm již definovanými, a to: „Léčivý přípravek“ 

či „Léčivá látka“. Kde léčivý přípravek je látkou nebo souborem látek, které jsou 

charakterizované tím, že mají léčebnou nebo preventivní vlastnost a mohou být buď 

člověku, nebo zvířeti podány či u nich použity pro zlepšení fyziologických funkcí díky 

jejich farmakologickému, imunologickému či metabolickému účinku, ale i pro pomoc při 

stanovení diagnózy. Látky, které mohou mít chemický, rostlinný, živočišný, ale i lidský 

původ, lze ve farmacii dělit na léčivé látky a pomocné látky. Každá z nich má své 

opodstatnění, proč je v konkrétním léčivém přípravku užita, a právě léčivé látky způsobují 

jeho léčivý účinek.
13,14 

Zajímavá je odlišnost definovaných farmaceutických pojmů užitých v ČR a SR, 

kde je na rozdíl od naší legislativy definován termín „Lék“ a „Léčivo“, nicméně zase 
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naopak chybí definice „Léčivá látka“ a „Léčivý přípravek“. Ve slovenské legislativě jsou 

navíc pojmy zaneseny i do Slovenského lékopisu, ovšem u nás se v Českém lékopise tyto 

definice nevyskytují. Pomocí slovenského zákona o léčivech si tedy dovolím definovat 

v této práci pojem „Lék“ jako léčivo nebo směs léčiv a pomocných látek, které jsou 

vyrobeny k ochraně před chorobami, jejich diagnostice a léčení, ale také k ovlivňování 

fyziologických funkcí. Ať jde tedy o syntetický či biologický původ léčiva, je toto 

nositelem biologického účinku využívaného právě ve výše zmíněných případech. Jako 

„Léčivo“ je zde definována jakákoli složka léku, tedy látka v něm se vyskytující, a zároveň 

lék může obsahovat několik konkrétních léčiv. Výstupem z této terminologie lze uvést 

ekvivalenty, kdy je možné jako synonymum uvést slovo léčivo, ale také léčivou či účinnou 

látku a dále pak lze zaměnit pojem lék či léčivý přípravek.
13-15 

V době vzniku slova „Lék“, toto nemělo tak konkrétní a jasný význam jakým je 

dnes, kdy je definováno jako léčivý přípravek, který má poté, co projde těmito konkrétními 

fázemi, všechny dispozice k léčení: 

 Ordinace – lékař stanoví postup léčení. 

 Dispenzace – lékárník vydá lék a poskytne náležité odborné informace. 

 Aplikace – podání.  

 Interakce – po této fázi nastává léčení.
13

 

2.2.2 Užívané názvy léčiv a léčivých přípravků 

Každé léčivo lze pojmenovat více názvy
13

. Jejich jednotlivé kategorie se budu 

snažit následně přiblížit. 

Jednoduchým názvem, který je všeobecně akceptovaný a využívaný pro určitou 

chemickou sloučeninu je triviální název, který lze dále definovat, jako název, ve kterém 

žádná jeho část nemá systémový význam (např. kyselina citronová). Semitriviální název 

léčiva, jak lze odvodit, se částečně skládá z názvu systematického, ale i části, která je tvořena 

triviálně (např. glycerol). 

V průběhu výzkumu je k označení potenciálního léčiva nejprve využíváno 

kódového názvu, tento je složením abecední a číselné části či jen kombinací písmen a je 

spojen s výrobcem, laboratoří či vlastníkem látky (např. RU-486). Stejný léčivý přípravek 

může mít těchto kódových označení hned několik a to v případě, že na jeho výzkumu 
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a vývoji spolupracuje více subjektů nebo pokud je tento prodán jinému vlastníku. Toto 

označení látky je používáno zpravidla do doby, než je jí přidělen mezinárodní nechráněný 

název INN. Kromě kódových označení slouží k identifikaci léčiva také samozřejmě 

chemické vzorce či registrační čísla (CAS). 

Generický název je vytvořen objevitelem či výrobcem dané látky. Tento pracovní 

název nemá pro svoji tvorbu žádná pravidla a může se později změnit na název označovaný 

INN. Ve farmacii užívaný pojem Generikum ovšem s výše uvedeným názvem nemá mnoho 

společného, jedná se o léčivý přípravek shodných kvalitativních a kvantitativních vlastností 

i lékové formy s originálním léčivým přípravkem. 

Dále jsou užívány národní a mezinárodní nechráněné názvy léčiv. Celosvětově 

uznávaný, stručný, jedinečný a přitom zároveň jednoduchý je název INN, mezinárodní 

nechráněný název, který byl zaveden rezolucí Světového zdravotnického shromáždění 

(WHA) roku 1950. Poprvé byl použit v roce 1953, kdy vyšel první seznam názvů 

používaných léčiv. Název INN je přidělen pouze jednoznačně definovaným látkám 

například chemickým názvem či vzorcem, případně také takovým léčivům, jejichž názvy 

se osvědčily svou dlouhou dobou používání (např. morfin) či používáním jejich triviálního 

názvu (např. kyselina octová). 

Tyto názvy jsou zveřejňovány Světovou zdravotnickou organizací (WHO) 

v sedmi jazycích. Každý název má v sobě zabudovaný tzv. morfém, jinak řečeno slovní 

částici, díky které je dané léčivo jasně začleněno do konkrétní skupiny, čímž vykazuje 

vysokou informační hodnotu pro odborníky v této oblasti. Název je obvykle složen z části 

návrhu výrobce, která určuje cílovou strukturu, další původ či způsob získání a koncovky, 

která sděluje přiřazení k určité slupině. Dalšími existujícími, ale dnes již téměř 

nepoužívanými názvy, jsou systematické či chemické názvy. Tyto sice splňují 

komplexnost a jednoznačnost při pojmenování konkrétního léčiva, ale díky historickým 

změnám, zvláště u několika desetiletí starých léčiv, již nejsou užívané. 

Jako nejpodstatnější názvy užívané v této oblasti jsou lékopisné názvy, pod nimi 

jsou léčiva uvedena v lékopise. Nejde ovšem o zvláštní druh názvu, ale o aplikaci 

předchozích názvů, chemického, triviálního či názvu INN. Jsou vždy uváděna s velkým 

písmenem na počátku a jejich vývoj souvisí s vývojem léčiv a jejich nomenklatury.
13 
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Samotný lékopis je definován jako normou dané celostátně závazné farmaceutické 

dílo, které podstatně přispívá k udržení jakosti, bezpečnosti a účinnosti léčiv a dalších 

léčebných prostředků.
 

Přesněji popisuje kvalitu léčiv, postup kontroly, skladování 

a vydávání. Dále pak obsahuje hodnoty dávek léčiv užívaných při léčení a zároveň dávky 

maximální. Jinými slovy jde o seznam léků a léčebných přípravků, které jsou schválené 

k užívání nejen v lékařské, ale i veterinární praxi. Léky zde uvedené jsou nazývány léky 

oficiálními, z latinského oficína, což znamená lékárna.
8,13,16 

V názvosloví léčiv lze vidět jako nejvýznamnější čin inicializovaný WHO, díky 

kterému došlo k sjednocení názvoslovného přístupu v současných nadnárodních 

a národních lékopisech, přesněji došlo k vytvoření systematiky mezinárodních 

nechráněných názvů léčiv.
 

Posledním názvem, který bych pro kompletnost výčtu názvů uvedla je obchodní 

či výrobní název. Tento typ názvu spadá do oblasti chráněných názvů konkrétních 

léčivých přípravků. Farmaceutické firmy tyto názvy uvádí na svých vlastních seznamech, 

nevyskytují se v lékopise, jde o názvy neoficiální. I když obsahují stejnou účinnou látku 

nebo látky, jsou rozšířeny pod různými názvy.
 
Jako příklad lze uvést například všem dobře 

známý Brufen, což je lék, který má protirevmatické účinky a vyskytuje se pod dalším 

označením výrobců jako např. Ibuprofen, Ibalgin, Brufalgin aj. Chemicky lze Brufen 

pojmenovat, dle struktury čisté látky, jako derivát kyseliny fenylpropionové, což je název 

příliš složitý, a proto se užívá spíše generického názvu, kterým je v tomto případě 

Ibuprofen, ten je užitý i jako název lékopisný. Díky generickému názvu lze zjistit, 

i v případě užití různých výrobních názvů (specialit), jaké má daný lék vlastnosti a užití. 

Výrobci se snaží co nejvíce tomuto názvu přiblížit svým obchodním názvem.
13 

2.3 Členění léčiv 

Na oblast léčiv při snaze o členění lze pohlížet z mnoha směrů. Základní je 

členění na humánní a veterinární léčiva, to ovšem příliš neukazuje současné široké 

možnosti farmakoterapie
17

, proto volím následně dělení dle speciální farmakologie či 

lékových forem, která lze již považovat za dostatečně vypovídající. 

Dělení dle speciální farmakologie, která studuje vlastnosti jednotlivých léčiv, je 

poměrně obsáhlé, nicméně pro obraz rozsahu tohoto oboru žádoucí:
2 
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 Celková anestetika – jejich podání umožňuje uvést pacienta do celkové anestezie, 

je tlumen centrální nervový systém a díky tomu ztrácí vědomí a nevnímá bolest, 

zároveň životně důležitá centra jsou tlumena jen částečně. Lze je dělit na inhalační 

a intravenózní. Mezi nejužívanější celkové inhalační anestetikum patří velmi 

účinný, i když rizikový u poškození jater, preparát Narcotan. 

 Hypnotika – jsou farmaka navozující a udržující spánek. Patří mezi ně 

benzodiazepiny, barbituráty a nebarbiturátová hypnotika. Při předávkování 

barbituráty může být uživatel ohrožen na životě, jsou známy případy 

sebevražedných pokusů, za všechny lze jmenovat Bellaspon. 

 Sedativa – jimi jsou nazývány léky se zklidňujícím účinkem, zahrnují také 

barbituráty, bromidy, ale i rostlinné drogy. Příkladem je preparát Tiapridal, 

který lze užívat na předpis psychiatra při syndromu ADHD, neboli 

hyperaktivitě u dětí. 

 Antiepileptika – léky užívané k potlačení záchvatů křečí u epilepsie, příkladem je 

lék Keppra. 

 Antiparkinsonika – tato léčiva působí na centrální nervový systém a tím 

předchází projevům parkinsonského syndromu, za všechny lze jmenovat 

preparát Madopar. 

 Psychofarmaka – neléčí příčinu duševní choroby, ale příznivě ovlivňují 

duševní stav nemocného. Dále se dělí dle účinku na konkrétní typ psychického 

onemocnění. Jednou z podskupin jsou psychostimulancia, tedy látky, které 

povzbuzují a zvyšují duševní činnost, odstraňují únavu a ospalost. Je mezi ně 

řazen i kofein, ginkgo biloba a např. i látka piracetam, která působením na 

metabolismus nervových buněk zvyšuje schopnost soustředění a tím i učení. 

Lék s touto léčivou látkou se jmenuje Pirabene. 

 Centrální myorelaxancia – tyto látky snižují stahy a napětí kosterního svalstva 

tak, že tlumí reflexy v mozkovém kmenu a míše, příkladem je preparát Midocalm. 

 Analgetika – tlumí vnímání bolesti. Speciální farmakologie dělí oblast analgetik 

do tří podskupin. Analgetika – anodyna, léčiva, jejichž účinek je provázen euforií, 

která může být příčinou závislosti. Dále analgetika – antipyretika, jejichž působení 

spočívá ve snižování teploty při horečce, jako např. Acylpyrin, Anopyrin, Valetol, 
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Superpyrin. Třetí skupinou jsou muskulotropní spasmolytika a spasmoanalgetika, 

která působí relaxačně na buňky hladké svaloviny, např. Algifen. 

 Látky působící na vegetativní nervový systém - ten řídí děje v organismu, 

které nejsou ovlivnitelné vůlí, jde například o činnost hladkého svalstva, žláz, 

srdeční činnost aj. Dělení této skupiny je rozsáhlé, za všechny lze jmenovat lék 

ovlivňující činnost srdce, beta-sympatolytikum, pod názvem Lokren. 

 Periferní myorelaxancia - znemožňují účinek acetylcholinu na nervosvalovou 

ploténku a tím snižují napětí kosterního svalstva, např. Succinylcholinjodid. 

 Místní anestetika - vyvolávají dočasné přerušení vedení vzruchů nervovými 

vlákny a podle způsobů aplikace se dělí na povrchovou, infiltrační, svodnou 

a míšní. Zde lze uvést známý preparát Procain. 

 Léky při srdečních onemocněních – způsobují zesílení stahů, působí 

na arytmie, šíři cév a další, jde o široce rozvětvenou skupinu léčiv, za všechny 

jmenuji lék zlepšující pohyblivost červených krvinek s názvem Agapurin. 

 Antihypertenziva – léky snižující krevní tlak při hypertenzi, zde lze jmenovat 

lék Enap. 

 Látky snižující hladinu cholesterolu a triacylglycerolu – jsou důležité pro 

předcházení vzniku ischemické choroby srdeční, infarktu myokardu 

i aterosklerózy tepen dolních končetin, za všechny zde uvádím lék Zocor. 

 Antikoagulancia – snižují krevní srážlivost, patří k nim např. lék Heparin. 

 Léčiva podávaná u anémií (antianemika) – podávají se při chudokrevnosti 

z nedostatku železa, vitaminu B12 či kyseliny listové, příkladem preparátu 

právě kyseliny listové je Acidum folicum. 

 Infuzní roztoky – užívají se pro zvýšení objemu obíhající krve či rehydrataci 

organismu, např. Darrowův infuzní roztok či Ringerův roztok. 

 Diuretika – zvyšují objem moči vylučované ledvinami, jsou užívané při 

hypertenzi, známý lék této skupiny je Furon. 

 Antitusika – snižují dráždění ke kašli působením na centrum pro kašel, kašlací 

reflex, za preparáty lze jmenovat Sinecod. 

 Expektorancia a mukolytika – zřeďují a zkapalňují hlen v dýchacích cestách 

a tím ulehčují vykašlávání. Jako příklad lze uvést preparát Bromexin. 
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 Antiastmatika – potlačují průduškové astma tak, že rozšiřují průdušky 

a průdušinky, tlumí zánětlivé pochody a reakce spojené se zduřením sliznice. 

Často užívaný je lék Ventolin. 

 Léky užívané při chorobách trávicího ústrojí – ty v případě vředové 

choroby žaludku chrání sliznici nebo hořkou chutí podněcují žaludeční sekreci 

a tím i chuť k jídlu, či tlumí průjem, zvracení či jej vyvolávají, za všechny 

jmenuji preparát Endiaron. 

 Antiflogistika – jsou látky s různými chemickými a farmakologickými 

vlastnostmi, které působí tlumivě na zánětlivé pochody v tkáních. Dělí se na 

steroidní, což jsou hormony kůry nadledvin a nesteroidní, které jsou blízké 

analgetikům a antipyretikům.
2
 Nesteroidní antiflogistika (NSA) jsou 

v současné době v léčbě bolesti nejrozšířenější lékovou skupinou. Příkladem 

lze uvést: Ibalgin, Brufen, Ibuprofen, tedy deriváty kyseliny propionové
5
. 

 Antirevmatika – tlumí revmatická onemocnění. Zde lze uvést lék Imuran. 

 Antiuratika – jsou léky používané k léčbě dny, např. Milurit. 

 Cytostatika – zastavují růst a množení buněk, čehož je využíváno při léčbě 

zhoubných nádorů a onemocnění krvetvorných orgánů, ale i k potlačování 

imunitních pochodů v organismu. Zde lze jmenovat lék Depo – provera. 

 Imunosupresiva – léky tlumící obranné odpovědi organismu, lék Imuran. 

 Prvky a jejich sloučeniny – sem je řazen vápník, hořčík, draslík a fluor. 

 Antibiotika a chemoterapeutika – buď zastavují růst a množení či usmrcují 

mikroby konkrétní skupiny, působí tedy selektivně. Za všechny lze jmenovat 

nejznámější lék Penicilin. 

 Hormony – jsou produkty žláz s vnitřní sekrecí, a pokud tyto produkují jiné 

než žádoucí množství, je nutné provést úpravu léčivy. Jako vhodný příklad zde 

lze uvést lék Letrox, užívaný v souvislosti se špatnou funkcí štítné žlázy. 

 Tkáňové působky – jde o biologicky aktivní látky tvořené v tkáních, 

např. prostaglandiny, lék se nazývá Prostavasin. 

 Vitaminy – jsou nezbytné pro řadu funkcí v organismu, dělí se dle rozpustnosti 

na skupinu rozpustnou v tucích a ve vodě. Při nachlazení je vhodný vitamin C. 

 Imunostimulancia – stimulují tvorbu protilátek, zvyšují imunitu, lék Luivac.
2
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Dalším způsobem třídění je dělení podle lékové formy. Lékovou formu lze 

charakterizovat jako aplikační formu léčivého přípravku, která se navzájem odlišuje 

tvarem, složením i fyzikální strukturou a je daná potřebou podání přípravku a koexistencí 

v ní přítomných léčivých i pomocných látek. Každá léková forma musí splňovat dva 

konkrétní požadavky aplikace a to umožnit podání léčiva pacientovi a dále uvolnění 

aktivní látky.
18 

Tato forma zpravidla obsahuje léčivou látku, či skupinu látek (léčivo) 

a pomocné látky (barviva, konzervanty, pojidla a plniva)
8
. Přehled lékových forem je 

uveden v Tabulce 2. 

Tabulka 2: Přehled lékových forem
8
 

 
Léková forma 

„Prostředí“, ve kterém se 

léčivo nachází 
Kam se aplikuje 

Tuhé 

Tablety 
Mix pomocných látek, 

vylisovaných do tablety 
Přes ústa do trávicího traktu 

Kapsle 

(tobolky) 

Želatinový obal, obvykle 

obsahuje mikrotobolky 
Přes ústa do trávicího traktu 

Čípky 
Látka odvozená od kakaového 

másla 
Do konečníku 

Globule 
Látka odvozená od kakaového 

másla 
Do pochvy 

Tekuté 

Kapky 

Oční kapky - sterilní roztok Do očního vaku 

Ušní a nosní kapky - obyčejný 

roztok 

Do vnějšího ucha, do nosních 

dutin 

Sirup Koncentrovaný roztok cukru Přes ústa do trávicího traktu 

Elixír Směs alkohol, voda, cukr Přes ústa do trávicího traktu 

Emulze 
Voda nebo olej + emulgátor 

(disperze) 
Přes ústa do trávicího traktu 

Mixtura Voda (suspenze) Přes ústa do trávicího traktu 

Lokální 

kožní 

Krém 

Hydrofilní emulze oleje ve vodě 

nebo lipofilní emulze vody v 

oleji 

Na kůži 

Mast Lipofilní nebo hydrofilní Na kůži 

Omývadlo Roztok nebo suspenze 
Neporušená kůže, vlasatá část 

hlavy 

Inhalační 
Inhalační 

aerosoly 

Roztoky nebo suspenze pod 

tlakem 

Inhalace (vdechování) přes 

ústa do dýchacího systému 

Injekční 

roztoky 
Injekce Sterilní roztoky nebo suspenze 

Intravenosní - i. v. - do žíly, 

intramuskulární -  i. m. - do 

svalu, subkutánní - s. c. - pod 

kůži 
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Pokud se lze podívat na léčivé přípravky jako na aplikační systémy, o čemž 

hovoří pravý sloupec výše uvedené tabulky, odborné dělení je pak následující: 

 Gastrointestinální aplikace (orální, perorální). 

 Parenterální (injekční, infuzní, implantáty). 

 Topické (dermální, oční, do dutin). 

Podle toho, jak přípravky uvolňují aktivní složky a je lze dělit na dva následující 

typy lékových forem: 

 Lékové formy s neřízeným uvolňováním. 

 Lékové formy s řízeným uvolňováním – to je dále děleno na zpožděné, 

prodloužené, rovnoměrné nebo pulzní.
18

 

Dělení dle objemu výroby skýtá dvě hlavní složky a jednu mezisložku. Jedná se 

o HVLP, což jsou hromadně vyráběné léčivé přípravky, jinými slovy průmyslová výroba 

velkých šarží. Druhou složkou jsou IPLP, tedy individuálně připravované léčivé 

přípravky, které připraví v lékárně na základě předpisu od lékaře. Mezisložku tvoří 

Individuální příprava léčivých přípravků do zásoby, tu lze charakterizovat jako 

soustředěnou přípravu v omezeném množství kusů v jedné šarži.
17 

2.4 Životní cyklus léčiva 

V této části práce se snažím, v posloupnosti jednotlivých fází před vznikem léčiva 

až po část, kdy odchází z trhu, nastínit složitost celého jeho životního cyklu. Začíná 

procesem objevování, tedy výzkumem, vývojem, testováním a následnou registrací. Dále 

pokračuje poregistračním sledováním, které probíhá po celou dobu po uvedení na trh až 

po stažení z prodeje, poté ještě zhodnocením poregistračních poznatků.
18 

Životní cyklus léčiva lze rozdělit do tří základních cyklů.
19-21 

Počáteční fází výzkumu je prvotní idea, následovaná syntézou a testováním 

nových látek, nalezením vůdčí struktury, dále pak syntézou dalších látek a podrobným 

testováním vybrané látky „candidate“. Těmito fázemi prochází odhadem pět až deset tisíc 

syntetizovaných látek v poměru na jedno zavedené léčivo, do preklinického hodnocení 

se dostává deset až patnáct látek. Po úspěšné počáteční výzkumné fázi nastupuje fáze 

vývoje, ve které je stanoven plán preklinického testování následován preklinickým 

hodnocením. Teprve po vyhodnocení je požádáno o povolení klinického hodnocení.
19,21 
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Do fáze klinického hodnocení postupuje jen asi polovina látek z preklinického 

hodnocení. Poté co proběhnou všechny tři fáze klinického hodnocení, je k používání schváleno 

asi jen 15 – 25 % klinicky testovaných látek, ze kterých se stane lék, který je následně uveden 

na trh. Než látka vůbec vstoupí do klinického testování, je mimo jiné stanoveno bezpečné 

podání u lidí, tedy zda člověk nebude vystaven nepřiměřenému riziku. Jsou určeny zároveň 

bezpečné a stále ještě účinné počáteční dávky a celé testování je přísně monitorováno dle 

stanovených kritérií. Popisovaná fáze je finančně i časově nejnáročnější, kdy při nákladech až 

osm set milionů dolarů, běžně i desetileté době vývoje je úspěšnost 0,005 % – 0,001 %. 

Jednotlivé fáze přehledně znázorňuje Obrázek 1.
19,21 

 

Obrázek 1: Schéma fází vývoje léčivého přípravku, (převzato a upraveno)
21 

K objevu nového léčiva může dojít několika způsoby. Využitím přírodních látek, 

změnou chemického složení již existujícího léčiva, případně objevením nových vlastností již 

známých chemických látek, či cílenou syntézou látek. Pokud k tomuto objevu dojde, je vhodné 

ošetřit ho patentem, aby následně mohla běžet patentová ochrana a investice byla ochráněna 

obdobím několika let, než na trh vstoupí generikum. Patentová ochrana může v Evropě trvat až 

dvacet let od podání patentové přihlášky. Ovšem proto, že ve farmaceutickém odvětví může 

být doba uvedení výrobku na trh delší, než u jiných odvětví, je umožněno řešit prodloužení 

ochrany výrobků vydáním tzv. dodatkového ochranného osvědčení (SPC), jímž je tato doba 

o maximálně pět let prodloužena.
19,21 

Více již naznačuje následující Obrázek 2.
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Další důležitou částí této fáze je řešení ceny a úhrady za léčiva na předpis, pokud 

jsou hrazena ze systému sociálního zabezpečení, mimo jiné v závislosti na možnostech 

státu a jeho poměru rozpočtu na zdravotní péči.
20

 Cena závisí na mnoha aspektech, z nichž 

některé níže uvádím. 

 Závažnost onemocnění, pro které je určen, terapeutická účinnost a bezpečnost, 

veřejný zájem. 

 Vhodnost cesty podání, lékové formy, síly a velikosti balení, obvyklé 

dávkování a nezbytná délka léčby. 

 Doporučené postupy odborných institucí a odborníků. 

 Nákladová efektivita, možnost nahraditelnosti, porovnání ceny a úhrady již 

existujícího léčiva
21

 

 

Obrázek 2: Životní cyklus léčivého přípravku (převzato a upraveno)
21 

Ve druhé fázi, tedy po zavedení léčiva na trh do hry vstupuje marketingová 

podpora. U léčiva jsou sledovány nové klinické indikace, následně vyvíjeny nové lékové 

formy. Marketing je dále podporován po celou dobu této fáze. Zároveň probíhá čtvrtá fáze 

klinického hodnocení, která může v ojedinělých případech zapříčinit až stažení léčiva 

z trhu a to v případě, že se objeví závažné vedlejší účinky v jednotkách procent.
 
Během 

této fáze má společnost, která léčivo vyvinula a uvedla na trh jedinečný čas na to, aby se jí 
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náklady, které vložila do výzkumu a vývoje, vrátily co nejdříve a došlo dále k dosažení 

zisku. Proto je zde po toto období platná patentová ochrana, která je pro tento systém 

zásadní.
 

Během třetí fáze, tedy po zániku exkluzivity přicházejí do hry generická 

léčiva, jejich podíl na jednotlivých trzích států EU je poměrně odlišný. Nejvyšší je tento 

podíl v Polsku (56%) a na druhou stranu nejnižší je v Irsku (13%), či Francii (15%). 

Některá zvláště lukrativní generická léčiva přicházejí na trh již několik měsíců po zániku 

exklusivity originálního léčiva. Může jít například i jen o čtyři měsíce. Cena takového 

léčiva se pak pohybuje v průměru o 25 % níže než cena originálního LP, což s sebou nese 

samozřejmě poklesy tržeb u originálních vývojových společností. Po dvou letech, jde 

o cenu v průměru o 40 % nižší, než za kterou byl originální přípravek prodáván vývojovou 

společností. Díky generickým léčivům dosahuje výrazných úspor i zdravotní systém 

daného státu, zpravidla jde o nezanedbatelné částky v řádech miliard EUR.
21 

2.5 Lék a jeho cyklus 

Jakousi podmnožinou životního cyklu léčiva lze chápat vznik léku, jeho převzetí 

pacientem, užívání a později konec životnosti, kdy dochází většinou k jeho trvalému 

odložení. V praktické části práce se právě některým z těchto fází budu podrobněji věnovat, 

jelikož právě zde cítím největší prostor pro možné zlepšení. Následné stránky lze nazvat 

jakýmsi blízkým teoretickým předvojem k ní.  

Lék se opravdu stává lékem tehdy, pokud je podán správnému pacientovi, ve 

správné formě, správné dávce, na správnou chorobu a ve správný čas. Pokud lze učinit 

obecný pohled, pak léčivo je látka nebo soustava látek s léčivými účinky, ze které se může 

stát lék, pokud jsou do něho přidány pomocné látky a je upraven do konkrétní lékové 

formy, je přidán informační leták a zabalen, tím vznikne lék. Pokud je vpraven do 

organismu, zanikne léková forma a z léku se uvolňuje léčivo.
8
 Jiná definice označuje lék 

jako léčivý přípravek předaný pacientovi (případně lékaři, který jej bude aplikovat), 

s instrukcemi jak přípravek podávat, skladovat a jak má působit
17

. 

Dle mého názoru je v současné době dostatečná síť kamenných lékáren, případně 

i jejich elektronické varianty, které pokryjí potřeby obyvatel. Občasný výpadek výrobce 

s dodáním konkrétního léku lze ve většině případů nahradit obdobným od jiného. 
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Alarmující je ale situace, která nastává koncem roku, kdy pojišťovny nemají již prostředky 

na hrazené léky pro nové pacienty, kterým byla stanovena diagnóza. Ti musí mnohdy čekat 

několik měsíců, aby mohla být jejich léčba zahájena.  

Pokud se pacient dostane do situace, kdy potřebuje lék, či o této potřebě rozhodne 

jeho ošetřující lékař, má více možností, jak ho získat. Nejčastější způsob je nákupem 

v lékárnách, které jsou rovněž zdravotnickými zařízeními, stejně jako ordinace lékaře 

či nemocnice. Těch běžných je v naší republice zhruba dva tisíce pět set a všechny 

v soukromém sektoru. Dalších osmdesát je nemocničních a ještě existují tzv. výdejny léků, 

kterých je dvě stě padesát a ty jsou zřizovány v odlehlých, ekonomicky nevýznamných 

oblastech.
 

V lékárně lze získat léky, jejichž výdej je vázán na lékařský předpis, volně prodejné 

léky, označované jako OTC (Over the Counter) a léky s omezením, které jsou sice dostupné 

bez předpisu, nicméně je na ně kladena nějaká další podmínka. Mimo lékárny je dostupná 

skupina léků, které jsou nazývány vyhrazené léky, jejichž seznam vydává SÚKL a okruh 

látek, které mohou obsahovat, je dán zákonem. V poslední době se rozmáhá i internetový 

obchod léky
22

. Za určitých podmínek lze lék získat i v ordinaci lékaře nebo v nemocnici
8
. 

Ne každý způsob jeho získání zaručuje ovšem jeho stoprocentní kvalitu. Osobně 

dávám jednoznačně přednost kamenným lékárnám, ty jsou pro mě dostatečnou zárukou, že 

lék byl vhodně skladován, správně vydán, tedy že k němu obdržím i další potřebné 

informace. 

Je vhodné vědět, že pacient má právo vybrat si lékárnu dle svého uvážení. Je 

nepřípustné, aby byla lékařem některá preferována. Dále má pacient při vydávání léčivého 

přípravku právo na poskytnutí tzv. dispenzačního minima. Jde o informaci související 

s užíváním, uchováním, účinky a také nežádoucími účinky. Pokud má pacient ještě další 

otázky, má právo se zeptat a nechat si je zodpovědět.
8 

Lékárna může vydat pacientovi jiný léčivý přípravek, než má předepsán, pokud jde 

o generickou záměnu. Obdrží tedy obdobný od jiného výrobce. V případě, že s tím ale 

nesouhlasí, je mu objednán předepsaný lék. Rovněž má předem právo na informaci 

o doplatku za předpis, či cenu volně prodejného léčivého přípravku.
8,23 

V níže uvedené Tabulce 3 je na první pohled viditelná snižující se tendence v počtu 

distribuovaných balení od roku 2007, jejich cena ovšem vzrůstá. Je to dáno tím, že jsou 
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vydávána mnohem větší balení, na což ukazuje i vyšší počet doporučených denních dávek 

(DDD) uváděný v posledním sloupci tabulky, která je níže vyhodnocena
24

. 

Tabulka 3: Celkový objem balení, cen původce a DDD u léčivých přípravků distribuovaných do lékáren 

a dalších zdravotnických zařízení v ČR v období 2006 – 2010 (převzato a upraveno)
24

 

Rok Počet balení (mil.) 
Ceny původce  

(mld.) 

Počet DDD 

(mil.) 

2006 320,01 43,63 4 904,77 

2007 343,12 50,10 5 610,92 

2008 317,66 52,85 5 308,69 

2009 311,93 58,23 5 546,32 

2010 304,36 58,85 5 807,03 

2.5.1 Antibiotika, humánní i veterinární podání 

Na tomto místě cítím jako vhodné podívat se na některé druhy léčiv blíže. Jako 

první volím antibiotika, jelikož jejich užívání se týká všech věkových skupin, od dětí až po 

důchodový věk. 

I když jsou antibiotika pro medicínu pokladem, který lze právem považovat 

za nejvýznamnější terapeutický objev v celé historii medicíny, bohužel dochází k jejich 

častému chybnému užívání. Nejde jen o nadužívání, ale také podání ve špatných dávkách, 

buď příliš nízkých, či naopak vysokých, krátkou nebo naopak dlouhou dobu. Jakýmkoli 

nesprávným užíváním se snižuje jejich účinnost, jelikož se pak bakterie stávají 

k antibiotikům rezistentní.
25 

V ideálním případě by mělo být podání antibiotik cílené. 

Pokud se po několika dnech od počátku podávání nedostaví klinický efekt, měl by lékař 

znovu zvážit, zda jde o správné užití medikamentu.
26 

Přístup k těmto léčivům vyplývá z naší přehnané důvěry v ně, kdy jsou stále ještě 

některými lidmi považována za léky na každou nemoc. Ve snaze o rychlou úlevu 

od příznaků nemoci a návrat do normálního života, jsou často zneužívány nejen volně 

dostupné léky, ale mnohdy podlehne i lékař přání pacienta a předepíše antibiotika, i když 

si je vědom, že na danou nemoc nepomohou. Postupuje sice proti svému vlastnímu 

přesvědčení a znalostem, nicméně vyhoví.
25 

S antibiotiky se lze ve velkém množství setkat i ve veterinární praxi, běžně jsou 

výrobci a obchodníky nabízeny k přikrmování hospodářských zvířat, dokonce i ryb. 
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Z tohoto sdělení lze cítit rozpor, kdy na jedné straně věda hovoří o rizikovém nadužívání 

a na druhé straně jde o velký ekonomický přínos nejen pro výrobce.
27,28 

Už na počátku padesátých let se antibiotika začala podávat, v nižších dávkách než 

léčebných, pro podporu růstu zvířat. Tyto účinky byly objeveny v době, kdy chovatelé 

hledali možnosti, jak zvýšit váhové přírůstky, jinými slovy nutriční faktory. Díky objevům 

bylo zjištěno, že již stopové množství chlortetracyklinu v krmivu kuřat způsobí jejich větší 

váhový přírůstek v poměru na kilogram krmiva. Následně, tedy spíše z nutričních, ne 

léčebných důvodů, byl povolen prodej těchto antibiotik bez předpisu, a výrobci krmiv je 

tak mohli přimíchávat do krmných směsí rovnou při jejich výrobě.
25,28 

Dalším významným antibiotikem, které se přidává do krmiv za účelem stimulace 

růstu, se stává zanedlouho penicilin. Přimíchává se do krmiv dobytka, prasat a drůbeže. Vždy 

jde o dávku velmi malého množství, která je 10 - 100× nižší, než dávka terapeutická.
25 

Pokud je nutné léčebné podání antibiotik u zvířat, vždy jde o delší dobu podávání 

a také mnohem vyšší dávku, na rozdíl od člověka. Většinou se tento postup nevyplatí, a tak 

se v živočišné výrobě přistupuje k omezením, kdy je lék podáván pouze po dobu nezbytně 

nutnou ke zvládnutí infekce u nemocného zvířete. 

Na podporu růstu ročně připadne 80 % z celkového množství antibiotik podávaných 

zvířatům, což je sedm až osm milionů kilogramů jen v USA. Ovšem nejen tam dochází 

k tomuto subterapeutickému podávání. I v Evropě se až do sedmdesátých let praktikovalo 

toto podávání antibiotik, která jsou zároveň užívána lidmi, ale po prokázání, že rezistentní 

bakterie jsou pro lidi potenciálním rizikem, toto bylo zakázáno. Nadále zůstává povoleno 

podávání pouze takových antimikrobiálních látek, které nejsou užívané v humánním 

lékařství. Tento postup se ovšem neaplikoval v USA, kde lze užívat k podpoře růstu 

i antibiotika, kterými jsou zároveň léčeni lidé.
25,28,29 

Podle dostupných údajů lze odhadnout, že ročně dostává antibiotika třicetkrát více 

zvířat než lidí. V souvislosti s tím je nutné se zamyslet nad jejich vyprazdňováním, kdy 

zvíře denně vyloučí 5 - 400× více výkalů než člověk. Pokud jsou zvířeti podána 

antibiotika, jeho střevní výkaly jsou k němu rezistentní a tak lze říci, že do životního 

prostředí přispívají mnohem větším negativním podílem než lidé. Na jedné straně se sice 

postupně věda snaží vyvíjet antimikrobiální léky, ovšem na straně druhé, se zase bakterie 

stávají k těm starším rezistentní. Výše popsaný stav, kdy je velmi velké množství 
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rezistentních bakterií ze zažívacího traktu zvířat předáváno do okolí, se může stát 

v budoucnu velkým problémem. Již z minulosti jsou známy případy, kdy došlo k nakažení 

salmonelózou několika členů rodiny, které bylo kvůli rezistenci k antibiotikům velmi těžké 

léčit.
25,27 

Dostupné výzkumy ukazují, že i relativně malá množství antibiotika mohou změnit 

střevní flóru u zvířat, ale překvapivě i u lidí, kteří pouze žijí na stejném místě a tato antibiotika 

vůbec vědomě neužívají. Jen jimi krmí svá zvířata. Ovšem nevědomě dochází k vdechování 

a spolykání, a následně jsou usazeny v trávicím traktu.
25

 Problém není v rezistenci jen 

k tomuto jednomu podávanému antibiotiku, ale postupně vzniká rezistence konkrétní bakterie 

Escherichia coli, i k jiným antibiotikům, která nebyla vůbec užívána.
25,27,29

 

2.5.2 Hormony 

Mezi další léky, u kterých dochází k vylučování do životního prostředí, patří 

hormony. Obecně lze říci, že jde o látky, které se vyskytují v živých organismech 

a regulují pochody udržující homeostasu jejich vnitřního prostředí. Tyto tělu vlastní látky 

jsou produkty žláz s vnitřní sekrecí.
30,31 

V případě jejich nedostatku či jiného důvodu potřeby jsou zpravidla lékařem 

předepsány a následně užívány, což často souvisí s reprodukčním cyklem. Zpravidla jsou 

podávány ústy, injekčně, ale také ve formě náplasti či vaginálně. Nejznámější z této oblasti 

je hormonální antikoncepce, jejíž užívání je již mnoho let považováno za vhodnou 

možnost ochrany před nechtěným otěhotněním.
30 

Ovšem s příchodem na trh roku 1960 

ještě nikdo nemohl tušit, že tato látka bude mít za několik desetiletí takový dopad na 

životní prostředí, ale i na růst populace, kdy je očekáváno, že v západní Evropě dojde 

v roce 2050 k poklesu obyvatel z původních tři sta padesát milionů na tři sta milionů. S tím 

souvisí i stárnutí populace, kdy lze očekávat v již zmíněném roce podíl pracujících 

a důchodců bude 2:1.
27 

Podrobné dělení těchto látek je příliš složité a pro tuto práci nežádoucí, nicméně je 

dobré alespoň částečně uvést oblasti, kdy mohou být tyto látky užity. Může jít 

o diagnostické účely, léčbě karcinomu prostaty, ale také podávány při nedostatku 

růstového hormonu, zpravidla u dětí. Jak už bylo zmíněno, některé typy hormonů ovlivňují 

reprodukci, konkrétně mohou působit např. na růst folikulů, jiné mohou být vhodné pro 



Šárka Piglová: Léčiva v životním prostředí, chování dotčených osob a návrh na zmírnění 

zjištěných nedostatků 

2013  21 

podání při přenášení těhotenství k vyvolání porodu. Zajímavé je užití u mužů, kdy byla 

zjištěna nedostatečná pohyblivost spermií, či jejich malý počet, u žen pak v klimakteriu. 

Běžně jsou též užívány při kožních, ale i srdečních problémech. Dále mohou být 

indikovány při malé produkci orgánů, které je běžně vytváří, mezi ně lze řadit podvěsek 

mozkový, štítnou žlázu, příštítná tělíska, pankreas či nadledvinky.
30 

2.5.3 Kardiovaskulární léky 

Tato skupina léčiv, která je, dle mého názoru, více užívána staršími občany, je 

také vylučována do životního prostředí. Patří mezi často užívané nejen pro úpravu 

srdečního rytmu zpravidla v dlouhodobém, ale i akutním stavu
30

. Opět se nelze zabývat 

jednotlivým členěním, ale spíše obecným náhledem. 

Lidské srdce je velmi namáhaným orgánem, a pokud o něj člověk nepečuje už od 

mladšího věku správnou životosprávou a celkovým přístupek k životu, často se mu, 

v dalším období života, tento přístup vrátí. Pokud dojde k zúžení cév, nemůže již tento 

orgán pracovat za normálního tlaku, jelikož je potřeba do všech míst protlačit krev, proto 

vzniká hypertenze. Medikamentózní léčba krevního tlaku a kardiovaskulárních nemocí se 

řadí mezi nejdůležitější a nejvýnosnější oblasti farmacie.
27

 

Farmakologie srdečního selhání lze dělit do tří základních skupin. Jakákoli 

zjištěná abnormalita je tedy následně léčena podáním buď vasodilatační látky, která sníží 

nároky na myokard, diuretika, které odstraní retenci sodíku a vody, či látky s pozitivně 

inotropními účinky, které zvýší kontraktilitu selhávajícího myokardu.
17 

2.5.4 Užívání léčiv v souvislosti s těhotenstvím 

Specifickou skupinou uživatelů léčiv, potažmo léků, jsou těhotné ženy. Jelikož 

jsem před několika lety touto etapou také prošla, cítím potřebu ji zde zmínit a preferovat ji 

před ostatními skupinami uživatelů léčiv. 

Zpočátku se může zdát, že dané téma nesouvisí se zadáním této práce, ale po 

nahlédnutí do hloubky a závažnosti tématu, se lze přesvědčit o opaku. Zde sice není kladen 

důraz na přímé vylučování do životního prostředí, jako u výše zmíněných, nicméně 

působení léčiva na některou ze složek ŽP může proběhnout i jiným způsobem. V tomto 

případě bych se ráda zastavila u užívání léčiv v období před a v těhotenství a tím ovlivnění 
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budoucího potomka, jelikož i jeho vidím jako součást životního prostředí, který může být 

vlivem léčiv dotčen ještě před začátkem jeho života. 

Pro každou z žen, budoucích matek, je jistě důležité, aby jejich potomek byl 

narozen zdravý, bez vad či jiných zdravotních komplikací, proto je potřeba dodržet několik 

zásad. Existuje skupina otázek, které je potřeba si v rámci léčiv zodpovědět, ideálně ještě 

před otěhotněním. V dnešní době je již k dispozici dostatek publikací, které budoucím 

matkám mohou usnadnit přístup k informacím. 

Ještě před otěhotněním je dobré se zamyslet nad tím, zda daný běžně užívaný lék 

nemůže budoucímu potomkovi uškodit, jaké léky lze v tomto období bezpečně užívat, 

případně v jakém množství. Dále je pak vhodné individuálně posoudit již užívaná léčiva, 

tedy současnou farmakoterapii budoucí matky. Lze říci, že mnohá léčiva jsou pro 

prenatální období plodu nevhodná, ne-li teratogenní. Obecně je bráno za nejrizikovější 

období čtvrtého až osmého týdne těhotenství, což odpovídá osmadvacátému až 

šestapadesátému dni po oplození.
32

 Ideálním pomocníkem pro zodpovězení těchto otázek 

je nejen odborník v této oblasti, za kterého lze považovat lékaře či lékárníka, ale mnohdy 

postačí i přečtení příbalového letáku daného léku
33

. 

Za zmínku zde stojí několik látek, či užívaných léčiv, které jsou pro toto období 

zvláště nevodná. Jednou z nich je léčivá látka isotretinoin, užívaná k léčbě akné. Výzkumy 

prokázaly její vysokou teratogenitu, proto je v souvislosti s ní sledováno také darování 

krve, které je zakázáno v období jejího užívání a ještě měsíc poté, jelikož by případnou 

transfuzí byl ohrožen plod matky, která by ji obdržela.
 

Výše uvedený příklad je tou lepší variantou, kdy jsou předem známy účinky a lze 

se tedy negativních účinků vyvarovat. Stejně tak je tomu u léku s názvem Warfarin, který 

je užívaný k ředění krve a potlačení tvorby sraženin.
32 

S horší variantou, než výše uvedené, kterou se budu snažit následně přiblížit, se 

snad v budoucnosti již nebude možné setkat. Šlo o látku thalidomid, která byla užívána 

jako sedativum, antimigrenikum, ale i lék proti těhotenskému i jinému zvracení. Jeho 

výrobcem byla německá firma Grünenthal Chemie, která ho v roce 1957 představila jako 

zcela netoxické léčivo, vhodné i pro děti, pod názvem Contergan. V mnoha zemích bylo 

prodáváno pod různými názvy a i bez lékařského předpisu. V USA, kde nedošlo ke 
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schválení, bylo šířeno nelegálně. V tehdejší ČSSR se na trh sice nedostalo, nicméně bylo 

posíláno z ciziny příbuznými budoucích matek v dobré víře pomoci.
32,34 

V době uvedení na trh bylo léčivo testováno jen na laboratorních zvířatech, ostatní 

testy chyběly nebo byly nedokonalé. Bohužel, na tento čin doplatily desetitisíce nic netušících 

rodin, kterým se následně narodily postižené děti. Pokud totiž budoucí matka užila ve 21. až 

38. dni těhotenství, byť jen jedinou dávku 50 - 100 mg, tj. v jedinou tabletu tohoto léčiva, pak 

docházelo k těžkým malformacím končetin, zvláště horních, odborně nazývanými phocomelie. 

Nejsmutnější na tom je to, že byť první případy nežádoucích účinků byly hlášeny firmě již 

v srpnu 1958, tak ke stažení léku došlo až v listopadu 1961.
32,35 

V současné době činí odhad malformací, které jsou prokazatelně způsobeny 

léčivy pouze 3 %, ostatní připadají na zdravotní stav matky, projev nemoci a genetické 

poruchy. Ovšem celých 65 % je prozatím neznámého původu.
32 

V jedné z otázek v praktické části je řešena náhrada medikamentů přírodními 

přípravky či léčivy našich babiček. Ve většině období jde o vhodnou náhradu, i když 

v těhotenství nejsou všechna přírodní léčiva doporučována. 

Závěrem tohoto tématu je vhodné zmínit několik nejběžnějších potíží, které mohou 

budoucí matku během těhotenství zastihnout, spolu s uvedením léčiv, která jsou pro danou 

situaci vhodná. Pokud žena onemocní běžným nachlazením, pomůže jí přípravek 

s echinaceou, při teplotě či bolesti je vhodná léčivá látka paracetamol, lék Panadol či Paralen. 

Na průjem lze doporučit živočišné uhlí, pod názvem Carbo medicinalis, či diosmektit, lék je 

nazván Smekta.
32 

Z antibiotik lze za bezpečné považovat peniciliny
26

.
36

 

2.6 Léčivá síla bylin 

Oblast přírodních léčiv, jakožto i alternativní medicíny, je mi velmi blízká. 

Chápu, že nezasvěceným může každá rostlina připomínat spíše ozdobný objekt, než aby 

jimi byla vnímána jako chemická továrna, díky nimž je množný život na této planetě. Na 

toto téma opět navazuji i v praktické části, jelikož mě zajímá, jak dalece je jedinec schopen 

i v dnešní moderní době věnovat čas léčivům našich babiček. 

Mnohým se již podařilo právě díky léčivé síle bylin zmírnit symptomy 

každodenních potíží. I když se je v posledních letech již část pacientů snaží řešit tímto 
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způsobem, osobně v této oblasti stále vidím velký nevyužitý potenciál, kterým člověk nejen 

přirozenou cestou může odstranit případné neduhy, ale také mnohdy i výrazně ušetřit.
 

Cestu používání rostlinného materiálu nelze doporučit vždy, nicméně pokud již 

lékař stanoví diagnózu, lze byliny následně využít jako doplněk, v některých případech 

i jako výhradní léčivo. Nijak zde však nechci snížit schopnost moderního způsobu léčení 

dopracovat se ke kýženému výsledku. Ta je zvlášť v léčbě závažných onemocnění vysoce 

efektivní, zde spíše tuto sféru vnímám jako její doplněk.  

Tato oblast by si zasloužila zmínit na několika stranách textu, nicméně 

z prostorových důvodů toto nelze uskutečnit. Za všechny zmíním alespoň jeden rostlinný 

lék. Jde o jinan dvoulaločný neboli Ginkgo bilobu, ten je celosvětově uznávaný, jako lék 

posilující paměť, ale i na utišení bolesti hlavy, závratí a k rychlejšímu zotavování 

z některých typů mozkových příhod
37

. Je doporučován dokonce k ovlivnění hyperaktivity 

u dětí, kdy typické potíže, kterými jsou poruchy učení, nepozornost, roztěkanost 

a nadměrné nutkání k pohybu, během léčby znatelně ustoupily.
38-39 

2.7 Lék, léčivo a pojem odpad 

Nejdříve je nutné se podívat na vše, co s lékem souvisí, a co se tedy může stát 

odpadem. Balení obvykle obsahuje tyto komponenty:
18 

 lék (léčivý přípravek v různých formách), 

 obaly (papír, sklo, kov, plast, makromolekulární látky), 

 aplikační části (plast), 

 příbalový leták. 

Součástí každého léku je zpravidla vnitřní a vnější obal a každý má svoji funkci. 

Ten vnitřní je v bezprostředním styku s léčivým přípravkem a jeho hlavním úkolem je 

chránit obsah, identifikovat přípravek až do jeho upotřebení a v některých případech 

i umožňuje nebo usnadňuje aplikaci. Lze tedy říci, že jeho funkce je stabilně ochranná, kdy 

chrání lék před světlem, prostupem par a plynů, mikrobiální kontaminací či před zneužitím 

a úmyslným poškozením. Co ale nejvíce ocením, některé jsou chráněny před otevřením 

dětmi. Vnější obal chrání před mechanickým poškozením a uzavírá do jednoho celku 

primární obal, příbalovou informaci a případně i aplikační zařízení, identifikuje přípravek 

a podává i další informace, například o použití. Jeho funkce je tedy vzhledová, 
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komunikační. V mnoha případech je již myšleno na naše nevidomé spoluobčany, obsahuje 

Braillovo písmo. Ekonomická funkce obalu je nejdůležitější u volně prodejných léčiv, 

tzv. OTC, které jsou někdy díky viditelnějšímu obalu prodávanější. 

Sklo se používá neutrální boro-křemičité a sodno-vápenato-křemičité sklo. 

Neutrální obsahuje oxid boritý, oxid hlinitý a oxidy alkalických zemin. Je odolné proti 

teplotním změnám a vodě. Alkalické sklo obsahuje oxidy alkalických kovů a oxidy 

alkalických zemin. Odolnost vůči vodě je menší. Vnitřní povrch skleněného obalu 

se někdy ještě upravuje (potah teflonu či rozpustný povrch, který odebere při rozpouštění 

alkálie ze skla).  

Z kovů je nejpoužívanější hliník (strip a blistr), ale i cín (tuby pro zvláště citlivé 

polotuhé přípravky) a železo (plechovky). Každý má svou nevýhodu. Kov je drahý a sklo 

snadno rozbitné. 

Papír je surovina pro sekundární (vnější) a distribuční obaly léků. Jde o více než 

50 % objemu obalů, výchozí surovinou je dřevo (dřevovina a buničina).
18

 Odpady z papíru, 

tedy odložený příbalový leták, případně i krabičku je vhodné odnášet po spotřebování 

léčiva do kontejnerů modré barvy. Po svozu je papír dotříděn na lince, kde dochází 

k oddělení nevhodných součástí a je rozdělen dle druhů. Po převozu do papíren je opět 

uveden do tekutého stavu a použit znovu k výrobě, čímž dochází k významné úspoře 

dřeva, jelikož tento postup u papíru lze opakovat až sedmkrát. Jeden obyvatel ročně jen 

v České republice vyprodukuje 15 až 45 kg odpadů z papíru, což tvoří v komunálním 

odpadu 8 až 25 %.
40,41 

Dále se u léčiv používají polymerní látky, plasty a elastomery. Plasty lze dělit na 

termoplasty, tedy teplem tvarovatelné a reaktoplasty, u nich se teplem vyvolá reakce, 

kterou se vytvrdí. Z chemického hlediska jsou to polyethylen, polypropylen 

a polyvinylchlorid. Další termoplasty se používají v kombinaci s předchozími. Lze zde 

jmenovat: Poly(vinyliden)chlorid (PVDC), Poly(etylen-co-vinyl)acetát (PEVA), Polystyrol 

(PS), Poly(etylen-tereftalát) (PET), Polyamidy (nylon, silon), Fluoropolymery (teflon), 

Polyuretan (pěna nebo film) a Lonomery. Reaktoplasty se dnes již málo využívají, občas je 

lze vidět pouze jako šroubovací uzávěry lahviček.
18 

Jak již bylo výše zmíněno i s léčivem se pojí obaly, které se po spotřebování léčiva 

následně stávají odpadem a je potřeba s nimi správně zacházet, jak určuje zákon. Jelikož 
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u nás tvoří podstatnou část komunálního odpadu právě obaly, a jejich producenti se o ně 

nemohou starat sami, vznikl v roce 1997 první systém sdruženého plnění, který se stará 

právě o odpady z obalů. Dle zákona mají výrobci i dovozci baleného zboží povinnost 

zpětného odběru a jejich využití a také obcím a městům je zákonem uložena povinnost třídit 

a využívat komunální odpad, kde se použité obaly také vyskytují. Oběma stranám jejich 

povinnosti pomáhá plnit právě tento systém,
 
který je u nás zajištěn společností EKO-KOM, 

a.s. Tato s odpadem nenakládá fyzicky, nýbrž se podílí na financování nákladů spojených se 

sběrem, svozem a využitím obalů. Firmy, které na náš trh uvádí obaly, mohou podepsat 

s touto společností smlouvu o sdruženém plnění a na jejím základě jí hradí platby podle 

množství vyprodukovaných obalů. Na druhé straně má tato obalová společnost uzavřeny 

smlouvy s obcemi a firmami, které nakládají s odpadem a ty od ní dostanou finanční 

prostředky dle posbíraných a využitých obalů. Tyto prostředky jsou výhradně použity na 

rozvoj systémů pro sběr, třídění a využití obalového odpadu v obcích.
40-42 

2.7.1 Odstraňování léčiv z domácností 

Správný postup při odstraňování léčiv je podstatný proces, který je bohužel stále 

ještě porušován, a proto je také řešen v následné praktické části této práce. Lze říci, že 

ideální a rovněž i ekonomicky nejvýhodnější stav, pro všechny strany, by vznikl tehdy, 

pokud by byly všechny léky beze zbytku spotřebovány, ovšem to se vždy neděje.  

Jak bylo zveřejněno, v roce 2011 lidé odevzdali do lékáren nepoužitá léčiva za 

celkem jednu miliardu korun, odhadem za dalších čtyři sta milionů jich skončilo 

v popelnici s běžným komunálním odpadem a v neposlední řadě léky za sto padesát pět 

milionů pak lidé odevzdali lékaři či sestře v ordinaci. Odhadem bylo stanoveno, že jen 

v roce 2011 došlo k nevyužití 2,6 % léků z celkových dodávek distributorů, tedy z padesáti 

devíti miliard. Náklady na likvidaci těchto léků se tak v roce 2011 vyšplhaly na sedm a půl 

milionu korun.
43 

Mezi nepoužitelná léčiva se řadí léčiva nevyhovující jakostí, s uplynulou dobou 

použitelnosti, poškozená, nespotřebovaná či uchovávaná nebo připravená za jiných než 

předem stanovených podmínek. A ta musí být zneškodněna včetně jejich obalů, aby 

nedošlo k ohrožení života a zdraví lidí či zvířat.
14,44 

Pakliže se stane lék již nepotřebným, 
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měl by se dostat do rukou lékárníka, jím následně správně umístěn do kontejneru, který se 

nachází, v pacientům běžně nedostupné části lékárny (viz Obrázek 3). 

 

Obrázek 3: Kontejner na odpad umístěný v zadní části lékárny Dr. Max v Žatci, prosinec 2012 

Následné zneškodnění nepoužitelných léčiv včetně obalu, který je obsahuje, 

mohou provádět pouze firmy, které jsou zveřejněny ve Věstníku Ministerstva 

zdravotnictví. Postup, který při úplném odstraňování mohou zvolit je jen jeden 

a to termické spálení. Tento proces má své podmínky. Zpravidla určená osoba dohodne 

dopravu a spálení v konkrétní spalovně, kde je přítomen zástupce provozovatele spalovny. 

Je vyplněn evidenční list nebezpečného odpadu a ten, kdo je přítomen spalování jej 

podepíše. Výše uvedený způsob se týká běžných léčiv mimo návykových látek.
44-45 

Dle vyhlášky č. 294/2005 Sb., O podmínkách ukládání odpadů na skládky, smí 

být popílek ze spaloven nebezpečného odpadu uložen až po úpravě stabilizací, a to pouze 

na jednodruhových skládkách
44,46

. 
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2.8 Možné dopady léčiv na životní prostředí 

V minulém století bylo běžné, že se odpady, i ty nebezpečné vyvážely na různá 

místa, do starých lomů či roklí. V současné době došlo sice v této oblasti k některým 

pozitivním změnám, ale stále je ještě prostor pro zlepšení. Je potřeba udělat maximum 

proto, aby se už do budoucna nezvyšoval podíl špatně umístěného odpadu.
40 

Nesprávné umístění nepotřebného léčiva do komunálního odpadu způsobí, že buď 

skončí na skládce či ve spalovně komunálního odpadu. Běžná spalovna není uzpůsobena 

k náporu toxických látek nejen z léčiv, proto dochází k jejímu neúměrnému zatížení. Pokud 

dojde k umístění na skládku komunálního odpadu, hrozí rozdrcení obalu nákladními auty či 

kompaktorem, který snižuje objem odpadu a následně vlivem deště a povětrnostních vlivů 

jsou látky prosáknuty do půdy a vody, mohou být vdechnuty či požity zvířetem a tak se 

dostat do potravního řetězce.
40,41 

I když snaha o co nejčistější životní prostředí je mezi zasvěcenými stále aktuální, 

lze říci, že do přírody uniká mnohem více chemikálií, než by bylo žádoucí. Bohužel 

současné čistírny odpadních vod nejsou stavěné na nápor, který je na ně v současnosti 

kladen, proto nedochází k zachycení všech polutantů, které jsou do ní přivedeny. Část jich 

z ní odchází, a nejde jen o zbytky léků. Tyto produkty moderní doby sice česká legislativa 

nenařizuje prozatím sledovat, ovšem výsledky vědců, kteří monitoring čas od času 

provádějí, jsou více než alarmující. 

Za posledních dvacet let se sice kvalita vody vypouštěná z ČOV zlepšila, ovšem 

objevují se stále nové látky, specifické polutanty, které před lety neexistovaly a současné 

čistírny je neumí odbourat. Nelze doufat, že do budoucna budou potenciálně nebezpečné látky 

do vod vypouštěny v nižších koncentracích. Pravděpodobně bude trvat několik desítek let, než 

bude upraveno masové předepisování léků, zvláště antibiotik a budou moci být postupně 

odstraněny i pozůstatky, které se již nyní, po tomto chování, v přírodě nacházejí.
47 

V současné době sice dostupné studie ukazují, že většina samostatně měřených 

látek je pod bezpečnými hladinami, ale ve skutečnosti v přírodě tvoří vysoce složité 

a dlouhodobě působící směsi, které půjde jen těžko odstranit.
47

 Dle mého názoru, za 

sníženou reprodukční schopností dnešní mužské populace stojí, mimo jiné, i toto 

poškozování životního prostředí. 
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V současné době brněnští vědci zjistili, že se v českých vodách vyskytují hlavně 

zbytky léčiv a to ibuprofenu, antibiotik a antikoncepce. I když jsou tyto látky minoritní, 

v menších koncentracích, pro svou vysokou aktivitu mohou na živočichy působit. Do 

vodního prostředí se tyto látky dostanou prostřednictvím člověka několika způsoby. Pokud 

ke kontaminaci dochází běžným vylučováním látek do toalety, následně kanalizací do 

ČOV, nelze příliš proti tomu namítat. Co je ovšem nežádoucí, a velmi osobnostně 

ovlivnitelné, je neodborné odstranění léčiv v domácnostech.
47 

Do budoucna se dá očekávat, že se vědci budou snažit o vytvoření postupů a 

metod pro ČOV, které by umožnily zachycení co nejširšího rámce polutantů, které 

prozatím do životního prostředí unikají
47

.
 
Je opravdu nutností nalézt nový způsob čištění, 

který zachytí rezidua léčiv, než odejdou do životního prostředí
48

. 

Pro zajímavost lze uvést některé konkrétní negativní vlivy léčiv na živočichy. Byl 

zaznamenán vliv nesteroidních protizánětlivých léků na syntézu prostaglandinů, což má 

u ptáků vliv na tvorbu vaječné skořápky, kdy došlo k jejímu ztenčení. U ryb mají 

prostaglandiny vliv na sexuální chování samců i samic, což hraje klíčovou roli při reprodukci. 

Diclofenac u pstruha duhového způsobuje cytologické změny na játrech, ledvinách a žábrách. 

Stejný lék způsobil úbytek supů bělohlavých v jižní Asii v devadesátých letech minulého 

století, jelikož byl užíván ve veterinární medicíně a mršiny dobytka byly často supy 

konzumovány. Tehdy nebylo známo, že je pro tento druh toxický.
49-50 

U ibuprofenu byla zaznamenána na rybce s názvem Medaka japonská zvětšená 

játra a zvýšená produkce vajíček, u sinic došlo ke stimulaci růstu.
49 

Antidepresiva 

způsobují nebojácnost u ryb, které se následně vrhají za potravou, aniž by řešily případná 

nebezpečí.
48 

Steroidní hormony mohou ve vodním prostředí způsobit také nemalé 

problémy, mají vliv na reprodukci, poměr pohlaví u jednotlivých členů populace medaky 

japonské a pstruha duhového. Vždy záleží na koncentraci látky, době, po kterou je na 

daného živočicha působeno a v jakém stádiu vývoje toto působení probíhá.
49,51 

V Evropě se v upravené odpadní vodě běžně vyskytují koncentrace estrogenů 

v rozmezí 0 - 9 ng·l
-1

, odtok z ČOV je pak 0,5 ng·l
-1

. Už 1 ng·l
-1

 způsobí změnu poměru 

pohlaví, přesněji samičky jsou v převaze a dokonce už 2 ng·l
-1

 způsobí kompletní změnu 

pohlaví, u vyšších koncentrací dochází k nevyvinutí pohlavních orgánů a poklesu 

plodnosti. Toto bylo pozorováno u ryby Danio rerio.
49 
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Dalším způsobem, jak se mohou dostat nevhodné látky do oběhu je hnojení kalem 

z ČOV. Tento kal se zbytkovým obsahem antibiotik negativně ovlivňuje nitrifikační 

bakterie, snižuje produkci plodin a dochází k bioakumulaci antibiotik v plodinách. 

Do budoucna se dá očekávat, že se vědci budou snažit nalézt a aplikovat nové 

postupy a metody nejen pro ČOV, které by umožnily zachycení co nejširšího rámce 

polutantů, které prozatím do životního prostředí unikají.
47 

Je opravdu nutností, co nejdříve 

tuto situaci vyřešit, jelikož i zavedení nového způsob čištění, nebude pravděpodobně 

jednoduchou a krátkodobou záležitostí. Bohužel současný kontinuální tok léčiv a jejich 

metabolitů do životního prostředí způsobuje jejich přetrvávání i v případě, že mají krátký 

poločas degradace.
48

 

Na tomto místě jsem zvažovala obdobným způsobem, jako je výše řešena vodní 

sféra, podívat se na oblast ovzduší. Nicméně po prostudování dostupných informací, kdy 

znečištění této složky životního prostředí souvisí převážně s jinými faktory, než že by bylo 

v zásadní a plošné souvislosti s léčivy, jsem od podrobnějšího popisu upustila. Léčiva se 

zde jistě vyskytovat budou, nicméně jejich obsah v hydrosféře, biosféře a následně 

i pedosféře je mnohem měřitelnější a tudíž i prokazatelnější, než ve vzdušném obalu země. 

Obecně lze říci, že je v poškození ovzduší v souvislosti s léčivy více zastoupena jejich 

doprava, ať už z hlediska prašnosti či hrozby případných dopravních nehod, nejen při 

převozu surovin, které mohou následně do ovzduší poté uniknout. Také může dojít 

k dalšímu lokálnímu znečištění ovzduší zvýšenými koncentracemi některých látek, které se 

při výrobě daného léčiva užívají, to lze očekávat převážně v okolí výrobního závodu. 

Snad jen krátce bych se zastavila a zdůraznila tak, již řešený problém 

s antibiotiky. Kdy při přímé manipulaci s nimi, případně s výkaly živočichů, kteří je 

užívají, může dojít k jejich vdechování a následné rezistenci k nim.
25 
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3 SOUČASNÉ LEGISLATIVNÍ POŽADAVKY ČR A EU 

Jelikož jde o poměrně široký záběr tématu, zvažovala jsem různé možnosti 

členění při předkládání jednotlivých legislativních částí, pro přehlednost je vhodné volit 

nejprve neodpadovou a později odpadovou část, tedy chronologicky, i když vždy toto 

dodržet nešlo. A i když volím opravdu jen to nejdůležitější, stejně se rozsahem dostávám 

na několik stran textu. 

Jako základní část právní úpravy celé oblasti léčiv lze chápat Zákon o léčivech, 

který byl poprvé přijat v roce 1997 pod označením č. 79/1997 Sb. Díky němu byl nastolen 

legislativní rámec procesu výzkumu, vývoje, klinické i výrobní praxi léčiv, dále registraci, 

distribuci, skladování a také výdeje léčiv. Je jím dále stanovena odpovědnost žadatele 

o registraci léčiva za permanentní sledování jeho vlastností, ale také zavádí režim ochrany 

registračních dat. Jde o šestiletou lhůtu, kdy je registrovaný výrobce originálního přípravku 

chráněn před možností zneužití, jinými slovy nebude po tuto dobu schválen žádný jemu 

podobný přípravek. Až po této lhůtě může jiný výrobce požádat o registraci, již 

tzv. generika.
3 

O deset let později, tedy 31. prosince 2007 nabývá účinnosti nový 

Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů. 

V souvislosti s ním vybírám některé jeho prováděcí předpisy:
3,14,52 

 Vyhláška č. 229/2008 Sb., o výrobě a distribuci léčiv. 

 Vyhláška č. 228/2008 Sb., o registraci léčivých přípravků. 

 Vyhláška č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách 

zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších 

provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky. 

 Vyhláška č. 86/2008Sb., o stanovení zásad správné laboratorní praxe v oblasti léčiv. 

 Vyhláška č. 427/2008 Sb., o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony 

nekonávané v působnosti Státního ústavu pro kontrolu léčiv a Ústavu pro státní 

kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv, všechny výše uvedené v platném znění 

pozdějších předpisů. 



Šárka Piglová: Léčiva v životním prostředí, chování dotčených osob a návrh na zmírnění 

zjištěných nedostatků 

2013  32 

Zákon dále ukládá povinnost držiteli rozhodnutí o registraci označovat všechny 

registrované léčivé přípravky evropským zbožovým kódem EAN. Z hlediska odpadu Zákon 

o léčivech mimo jiné požaduje bezplatný odběr prošlých léčiv ve všech lékárnách.
14 

V současné době je základní normou kvality všech léčiv lékopis, jak již bylo 

obšírně popisováno na počátku této práce. Prezidentskou smlouvou se stala Česká 

republika členem Evropské lékopisné komise a proto i Evropský lékopis je u nás 

základním předpisem. V Českém lékopisu nalezneme nejen Národní část, ale právě 

i Evropskou, výše zmíněný zákon 378/2007 k používání lékopisu přímo zavazuje.
13-14 

Z velkého množství právních předpisů ES, která se týkají léčiv, vybírám Směrnici 

Komise 2003/94/ES, kterou se stanoví zásady a pokyny pro správnou výrobní praxi pro 

humánní léčivé přípravky a hodnocené humánní léčivé přípravky a Směrnici Evropského 

parlamentu a Rady 2004/9/ES o inspekci a ověřování správné laboratorní praxe. A ještě 

mnoho dalších směrnic bylo nutné zapracovat do naší legislativy na rozdíl od nařízení, 

která jsou přímo platná. Pro příklad uvádím následné, které mě zaujaly:
52 

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004, kterým se stanoví 

postupy Společenství pro registraci humánních a veterinárních léčivých přípravků 

a dozor nad nimi a kterými se zřizuje Evropská agentura pro léčivé přípravky. 

 Rozhodnutí Rady 94/358/ES, kterým se jménem Evropského společenství 

přijímá Úmluva o vypracování Evropského lékopisu. 

 Směrnice Rady 89/105/EHS, o průhlednosti opatření upravujících tvorbu cen 

u humánních léčivých přípravků a jejich začlenění do oblasti působnosti 

vnitrostátních systémů zdravotního pojištění. 

Dalším zde zmíněný legislativní prvek je Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových 

látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Z jeho 

prováděcích předpisů zmíním alespoň jeden, a to Vyhlášku č. 123/2006 Sb., o evidenci 

a dokumentaci návykových látek a přípravků.
52 

Od počátku vidím snahu o sladění s legislativou EU, kdy díky novele zákona 

z roku 2000 se snížila doba registračního řízení z důvodu uznávání tzv. centralizované 

registrace a vzájemným uznáváním mezi státy Evropské unie. Jako první ze střední 

Evropy, jsou u nás přijímány tzv. látkové patenty, resp. na základě Zákona č. 527/90 Sb., 

o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích jako další způsob ochrany 
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duševního vlastnictví, lze zřídit patent na konkrétní léčivou látku v léku, její účinky 

a výrobu, jinými slovy jde o průmyslově právní ochranu léčiv na úrovni zemí EU.
 

Pro tuto oblast je v ČR významným orgánem Státní ústav pro kontrolu léčiv 

(SÚKL), který řeší problémy z oblasti experimentálního i klinického vývoje humánních 

léčiv. Do jeho oblasti působnosti spadá výroba, hodnocení, laboratorní kontrola, distribuce 

a výdej léčiv až po informatiku s touto oblastí spojenou.
3,52 

Jako další podstatný zákon k této diplomové práci cítím uvést Zákon č. 17/1992 

Sb., o životním prostředí, v úplném znění pozdějších předpisů. V něm jsou vymezeny 

základní pojmy z oblasti životního prostředí, zásady a povinnosti při ochraně ŽP 

a v neposlední řadě se věnuje i vyvození odpovědnosti při jeho porušení. 

Dále musím zmínit Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 

prostředí, ve znění pozdějších předpisů, zpravidla nazýván jako zákon EIA. Nedílnou 

součástí je Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, Zákon č. 40/1964 Sb., občanský 

zákoník a České státní normy.  

V souvislosti se zdravím zmíním dva předpisy a to Zákon č. 20/1996 Sb., o péči 

o zdraví lidu, v úplném znění pozdějších předpisů a Zákon č. 285/2000 Sb., o ochraně 

veřejného zdraví, v úplném znění pozdějších předpisů.
53 

Oblast léčiv zasahuje do všech jednotlivých složek životního prostředí, proto zde 

alespoň okrajově zmíním některé z nich. 

Oblast ovzduší zaštiťuje Zákon č. 86/2002 Sb., který hovoří o ochraně ovzduší, 

v platném znění následných předpisů
54

, dále Zákon č. 289/1991 Sb., o státní správě ochrany 

ovzduší a poplatcích za jeho znečišťování a v neposlední řadě Zákon č. 211/1993 Sb., 

o zákazu výroby, dovozu a používání látek ničících ozonovou vrstvu atmosféry a výrobků je 

obsahujících, v platném znění pozdějších předpisů
53

.
 

Nejen výrobci léčiv musí dále dodržovat nařízení vlády týkající se imisních 

a emisních limitů a podmínek provozování zdrojů znečištění, což v našem právním řádu 

dlouhou dobu nebylo zakotveno. Do české legislativy byly některé z výše uvedených 

prvků vpraveny až před vstupem do EU z důvodu sladění s její legislativou, například 

právě termínované limity a sankce. 
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Vodní politika členských států EU je podřízena základnímu právnímu předpisu 

Evropského parlamentu a Rady, kterým je směrnice 2000/60/ES z 23. října 2000. U nás 

ochranu vod, jejich využívání a práva k nim upravuje Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách 

spolu s vyhláškami a nařízeními vlády.
55 

Možná na první pohled vzdáleně se pojí s oblastí léčiv Zákon č. 334/1992 Sb., 

o ochraně zemědělského půdního fondu a Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 

a krajiny, oba v platném znění pozdějších předpisů, nicméně jak již bylo řešeno 

v předchozím textu, i zde lze nalézt souvislost. Probíhajícím hnojením exkrementy dobytka 

se zbytky léčiv, které jim byly užívány, dostávají do půdy a následně do plodin, které jsou 

lidmi konzumovány. Zmíněné zákony jsou plně v souladu s požadavky Evropské unie.
41,53 

Stěžejním legislativním prvkem je zde Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, 

v platném znění mnoha následných změn. Tento definuje pojmy odpadové problematiky, 

odpad vidí jako jakoukoli movitou věc, které se snaží původní uživatel zbavit a to tak, že 

provede její trvalé odložení. Zároveň tato věc spadá do některé ze skupin odpadů 

vyjmenovaných v příloze k tomuto zákonu.
56 

Z nejdůležitějších odpadových vyhlášek je nutné uvést Vyhlášku č. 376/2001 Sb., 

o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, dále pak Vyhlášku č. 381/2001 Sb., kterou 

se stanoví Katalog odpadů a do třetice Vyhlášku č. 383/2001 Sb., o podrobnostech 

nakládání s odpady, v platném znění pozdějších úprav.
41,53

 Současná platná legislativa 

zaznamenala v této oblasti mnoho změn, za všechny uvádím Vyhlášku č. 93/2013 Sb., 

kterou se mění vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání dopadů na skládky 

a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech 

nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů
57

. 

Z výše uvedených vyhlášek je vhodné nejdříve se podívat na Katalog odpadů 

a jeho Skupinu 18 – Odpady ze zdravotnictví a veterinární péče, a nebo z výzkumu s nimi 

souvisejícího, kde pod označením 18 01 jsou Odpady z porodnické péče, z diagnostiky, 

z léčení nebo prevence nemocí lidí a následně pod označením 180109 se nachází 

nebezpečné odpady pod názvem Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 180108 

(pro upřesnění uvádím, že označení 180108 zahrnuje Nepoužitelná cytostatika, tj. odpad 

z cytostatických přípravků, který vzniká při léčbě pacientů, výrobě i přípravě 

farmaceutických přípravků s cytostatickým účinkem, včetně léčby pacientů). Pod 
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označením 180109 patří všechna léčiva, která nevyhovují jakosti, mají prošlou dobu 

použitelnosti, uchovávaná nebo připravená za jiných než předepsaných podmínek, ale také 

zjevně poškozená či nespotřebovaná léčiva, včetně jejich obalů, která musí být dle zákona 

zneškodněna. Zákon o léčivech hovoří o zneškodňování nepoužitelných léčiv v § 50  

odst. 2, 3 a 4 zákona. Při nakládání s nimi se postupuje stejně jako při nakládání s jinými 

nebezpečnými odpady, včetně jejich evidence dle zákona o odpadech. 

Toto je prováděno právnickými či fyzickými osobami na základě souhlasu 

uděleného orgánem kraje, či pokud jde o radiofarmaka, Státním úřadem pro jadernou 

bezpečnost. O udělení souhlasu s nakládáním s humánními léčivy informuje Ministerstvo 

zdravotnictví, pokud jde o souhlas s nakládáním s veterinárními léčivy, o tom informuje 

Ministerstvo zemědělství, každý ve svém Věstníku. Osoby jsou povinny vést a uchovávat 

evidenci zneškodněných léčiv v souladu se zákonem. 

Povinnosti původců odpadů, v tomto případě nepoužitelných léčiv při jejich 

zneškodňování se řídí § 51 zákona o léčivech. Jsou zde uvedeny povinnosti lékáren, ale 

také v tomto paragrafu je řešena spoluúčast krajského úřadu a obce s rozšířenou působností 

na hrazení zneškodnění léčiv. Přesněji jsou provozovatelé povinni odevzdat nepoužitelná 

léčiva pouze příslušným osobám. Lékárna je povinna převzít taková léčiva odevzdaná 

fyzickými osobami a náklady, které jí tím vzniknou, jsou hrazeny státem prostřednictvím 

krajského úřadu.
44 

Speciální podmínky má odstraňování léků, které jsou řazeny do návykových látek 

dle zákona 167/1998 Sb., o návykových látkách, ve znění pozdějších předpisů. Dle jeho 

§ 14 je při zneškodňování vyžadována přítomnost zástupce krajského úřadu, následně 

prováděcí osoba sepíše zápis, který tento zástupce podepíše. Preferováno je přímé 

odstranění těchto látek, ovšem pokud toto není možné a osoba chce provést například 

skladování, musí splňovat požadavky pro zacházení s takovými látkami, jak jí udává výše 

zmíněný zákon.
44,58 

Cytostatika a jejich zbytky jsou taktéž samostatnou skupinou léčiv, při jejichž 

odstraňování musí docházet k přísnému dodržení pravidel, ochranných opatření. Jako 

například skladování v zakrytých neprodyšných nádobách a odstraňování ve spalovnách 

nebezpečných odpadů.
44 
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Po nejdůležitějším Zákonu č. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho novelizaci 

zákonem 297/2009 Sb., je zde nutné zmínit další odpadový zákon, kterým je 

Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech, který nabyl účinnosti dne 1. ledna 2002, v platném 

znění pozdějších předpisů. Tento zákon stanovuje pravidla pro plnění povinností k obalům, 

které jsou uváděny na trh či do oběhu prodejem baleného zboží
59

. Stejně je tomu 

i v zemích Evropské unie. Prioritou je co největší míra využitelnosti obalů, recyklace 

a šetrnost k životnímu prostředí.
 
Pro většinu povinných osob toto sdružené plnění zajišťuje 

autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, na základě uzavření smlouvy s ní. Sdružuje 

finanční prostředky povinných osob, které poté dělí jednotlivým obcím v systému, dle 

prokázaného množství vytříděných odpadů z obalů.
42 
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4 PRAKTICKÁ ČÁST 

V této části jsem se rozhodla dotazníkovým šetřením poodkrýt chování osob, které 

pro sebe či své okolí pořizují léky, které jsou následně užívány a přičemž důraz kladu na fázi, 

kdy se léčivo stalo pro ně již nepotřebné, či je u něj již překročena doba exspirace. Během 

výzkumu je potřeba ověřit některé hypotézy, které vyvstaly v průběhu pročítání zdrojů 

a v neposlední řadě se zamyslet nad návrhy, jak řešit nedostatky, které ze zjištění vyplynou. 

K tomuto typu výzkumu bylo přistoupeno poté, co jsem zhodnotila svoji tehdejší 

situaci, coby matky na neplaceném volnu s tří a půlletým dítětem. Kdy tedy příliš nevadí 

časová náročnost, jelikož je na druhé straně vyvážena minimálními náklady. 

4.1 Metodika přípravné dotazníkové fáze 

Nejprve bylo nutné pročíst velké množství odborné literatury a internetových 

stránek či souborů a jiných dostupných prací, aby mohla být vůbec započata příprava na 

praktickou část této práce. Předem mi bylo jasné, že jde o její nejpodstatnější fázi, která 

může celý výzkum podstatně oboustranně ovlivnit. Vycházím v ní mimo jiné i z obecně 

přijatých a ověřených informací, vlastních zkušeností i již v minulosti načerpaných 

znalostí z této oblasti. Již v této fázi jsou shromažďovány odkazy na vhodné zdroje, aby 

mohly být následně použity při tvorbě této práce. 

Zde bylo nutné si jasně uvést, že v rámci dotazníkového šetření půjde o zjišťování 

chování respondentů, přesněji jejich přístup k humánním léčivům, které jsou jimi či okolím 

získávány, užívány a případně následně odstraňovány. 

Dle potvrzení či vyvrácení vyřčených hypotéz, jejichž výsledek může být 

v některých případech až neslučitelný se zákonem, či jinak méně vhodný, bude dále 

následovat diskusní část, kde budou uvedeny i konkrétní návrhy na zlepšení zjištěné situace. 

4.1.1 Stanovení cílové skupiny, metody výběru a způsobu sběru dat 

Jelikož jde o poměrně širokou oblast, lze očekávat vytvoření zhruba dvaceti 

otázek, a proto tomu musí být uzpůsoben i výběr dotazované skupiny. Tedy několik 

desítek, ideálně sto, respondentů bude převážně vybíráno z těch, které osobně znám, jejich 

známých, rodičů, spolupracovníků a okolí. Tedy těch, u kterých lze očekávat, že i jejich 



Šárka Piglová: Léčiva v životním prostředí, chování dotčených osob a návrh na zmírnění 

zjištěných nedostatků 

2013  38 

ochota k co možná nejúplnějšímu a nejpravdivějšímu vyplnění dotazníku bude vyšší, než 

u ostatních občanů, které bych tím mohla obtěžovat, či jen zdržovat od jejich práce. 

Nepůjde tedy o reprezentativní vzorek, ale vzorek určený nepravděpodobnostním výběrem, 

v některých případech i výběrem řetězovým. 

Dále pak využiji finanční krize, která zasáhla i naše malé městečko Postoloprty 

a okolí a budu se dotazovat v pracovní době zaměstnanců v obchodech. Je zde malá kupní 

síla, a tudíž dotyčný prodejce bude v teple a také v relativním klidu s dostatečným 

časovým prostorem na vyplnění.  

Dotazovaná skupina tedy bude obsahovat zastoupení všech věkových kategorií, 

kromě dětí, s tím, že důraz bude kladen na část populace, kterou mám nejvíce dostupnou 

a to od 30 do 59 let. Tedy ty respondenty, kteří mají nejen přístup k léčivům, často jsou 

dětmi naší nejstarší generace, tudíž se dá očekávat, že i léčiva za tyto občany v některých 

případech řeší oni. A bohužel právě oni budou těmi, kteří později budou likvidovat objemy 

léčiv, mnohdy i léta střádaných, až jim dotyčný příbuzný odejde. Tuto skupinu se budu 

snažit zastoupit minimálně 60 %, i když to plně neodpovídá poměrnému zastoupení 

jednotlivých věkových skupin dle sčítání lidu 2011.
60

 Je ale dobré si uvědomit, že právě 

oni mohou svým příkladem působit blízce na starší i nejmladší generaci.  

Dalším kritériem výběru respondentů je rozdělení dle pohlaví. Ráda bych dosáhla 

kvalitně vyplněných dotazníků od přibližně poloviny mužů a poloviny žen, což zhruba 

odpovídá statistickým údajům, tedy snad jen s mírnou převahou žen nad muži. 

A v poslední řadě dělení skupiny respondentů dle vzdělanosti, kde bych viděla dělení jen 

na základní, střední bez maturity, střední s maturitou a vysokoškolské. Na toto nebude 

předem pohlíženo, jelikož jde o parametr, na rozdíl od předchozích dvou, pouhým okem 

nezjistitelný. Otázky na tyto sledované demografické znaky budou položeny až v závěru 

dotazníku, aby se dotyčný hned na počátku nezalekl a neodmítl se zúčastnit šetření. 

Každý dotazník bude opatřen číslem, to napomůže jejich řazení a přehledu o jeho 

zpětném získání, což minimalizuje ztráty, ale i zabrání dalšímu kopírování při původním 

nepřesném vyplnění. Při rozdávání dotazníků bude každý požádán o jeho pravdivé a úplné 

vyplnění. Bude informován o pouze částečné anonymitě, která z očíslování vyplývá, kdy já 

budu, ve většině případů, vědět, který komu patří, ale nikdo další již takovou informaci ode 
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mne neobdrží. Motivací k vyplňování bude přislíbení odměny, kterou bude sladkost 

v podobě čokolády, ve větších skupinách láhev vína. 

V průběhu zpětného získávání jednotlivých vyplněných dotazníků bude, alespoň 

v rychlosti, kontrolována jejich úplnost, a pokud bude časový prostor, pak také konfrontován 

pro ujasnění sporných odpovědí. U starších občanů může být použito i předčítání dotazníku, 

pokud to ke sběru dat k zastoupení nejstarší věkové skupiny bude nutné. 

4.1.2 Návrh strukturovaného dotazníku 

V této části jsem postupovala dle doporučené literatury, a to knihy s názvem 

Kapitoly metodologie sociálních výzkumů od autora Jiřího Reichela
61

. 

V dotazníku jsou použity tyto typy jím uváděných otázek: 

 Dělením dle míry standardizace jsou otázky děleny na volné, uzavřené 

a polozavřené. Volné otázky jsou nazývány též otevřené, z čehož již vyplývá 

možnost jakékoli samostatné odpovědi respondenta. Na zpracování je sice tento typ 

otázky nejsložitější, nicméně v některých případech je pro mě její položení 

nezbytně nutné, hlavně v případě, kdy potřebuji získat velký počet variant, které by 

mě jinak nenapadly. U uzavřených otázek jsem respondenta přiměla vybrat si 

pouze z nabídnutých variant a jakýmsi kompromisem mezi oběma zmíněnými typy 

byly otázky polozavřené, ve kterých jsem nabídla možnosti, ale pokud si z nich 

dotyčný nevybral, tak v případě potřeby umožnily respondentovi, aby odpověděl 

vlastními slovy. 

 Dělení dle počtu variant, tedy rozsahu konkrétní otázky, nabízí další dělení na 

dichotomické, kdy jsou nabízeny pouze dvě možnosti a dále na polytomické, 

u kterých je nutné stanovit, jak má dotyčný odpověď vybírat. Lze je dále dělit na 

výběrové, kdy vyžaduji po respondentovi výběr pouze jedné varianty a dále 

výčtové, kdy je možné vybrat všechny pro něho adekvátní odpovědi. 

Dále budou v dotazníku použity také otázky, které jsou autorem děleny dle jejich 

druhu či funkce na:  

 Výzkumné – díky nim získám údaje, které k výstupu potřebuji, většina z položených 

otázek má právě tento úkol. Z nich jsou použity v dotazníku následné typy: 
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o Filtrační – ty jsou užity v místech, kde by se daná osoba ke konkrétnímu 

problému nemohla, dle jejího předchozího sdělení, vyjádřit, proto je touto 

otázkou odvedena až na další, kde je již schopna odpovědi. 

o Kontrolní – opakováním konkrétního dotazu v mírně změněné podobě 

je zjišťováno, zda dotyčný uvedl pravdivou informaci, lépe řečeno u obou 

stejnou a na základě toho bude rozhodnuto, zda dotyčný respondent, 

potažmo jeho dotazník bude z výzkumu vyloučen. 

o Kontaktní – tato otázka bude užita hned v úvodu a má za úkol navázat právě 

kontakt s osloveným a naladit ho k tomu, aby pokračoval od jednoduchých 

otázek k těm složitějším, přičemž ani nemusí být nutně hodnocena. 

o Identifikační (demografické) – nejčastěji mezi ně patří dotazy na pohlaví, 

věk či vzdělání a je vhodné je užít až v závěru dotazníku. 

V této fázi byly prvotně sestavovány konkrétní dotazy, které prošly několika 

etapami úprav, tyto následovaly i v průběhu pilotních výzkumů, kdy bylo vytištěno vždy 

pouze několik zkušebních dotazníků, které následně byly dány vzorku respondentů, kteří 

měli za úkol nalézt chyby nebo nepřesnosti či méně srozumitelné formulace. Toto bylo 

opakováno třikrát, až čtvrtá verze byla dána do ostrého výzkumu. 

Otázky v dotazníku bylo nutné sestavovat s jasným cílem, aby byly pochopeny jak 

uživatelem léčiv se základním vzděláním, a zároveň neurážely uživatele s vysokoškolským 

vzděláním. Jednotlivé formulace s cizími slovy byly postupně nahrazovány, jako příklad lze 

uvést následující: 

 Slovo „exspirace“ bylo nahrazeno formulací „doba upotřebitelnosti“. 

 „Komerční název léčiva“, zde bylo vypuštěno slovo „komerční“. 

 Užité slovo „preciznějšímu“ nahrazeno „odpovědnějšímu“. 

Dále docházelo k mnoha dalším úpravám, kdy byly do některých otázek 

doplňovány varianty odpovědí, které ještě mohou nastat, případně tzv. únikové odpovědi, 

kdy dotyčný může uvést svůj vlastní názor. Jak bylo již výše uvedeno, z uzavřené otázky 

tak vznikla otázka polozavřená. 

Poslední část byla grafická úprava, kdy bylo nutné všechny otázky vměstnat na 

jeden list papíru. Bylo tedy potřeba celý dotazník zmenšit na čtyři strany formátu A5 

a vždy po dvou stranách tisknout na jeden list papíru, aby nedošlo k rozpojení a tím 
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následnému špatnému zanesení výsledků a tedy zkreslení celého výzkumu. Zároveň bylo 

důležité zachovat chronologické pokládání otázek s jasnou návazností na předchozí, pokud 

taková návaznost byla pro další zodpovězení otázek potřeba. 

Časový rozsah byl poměrně velký, první dotazy vznikaly hned s prvním 

náznakem tématu o léčivech a to v prvních měsících roku 2012, kdy již bylo jasné, že bude 

nutné zvolit výzkumnou část v co nejpříznivějších ekonomických podmínkách. Postupně 

byl dotazník uveden do podoby dvaceti otázek, které se ještě během dalších fází ustálily na 

končeném počtu dvacet tři. Během letních prázdnin proběhla již první testovací část, kdy 

bylo osloveno deset osob z rodiny, které měly za úkol podchytit největší chyby, které se 

v dotazníku vyskytují. Druhá fáze proběhla ve stejném duchu, ovšem tentokrát v řadách 

přátel, kdy po ní rovněž nastaly ještě některé úpravy. Třetí fáze, kterou jsem již původně 

chtěla považovat za ostrou, si bohužel ještě vyžádala ještě dvě drobné úpravy, tudíž až 

čtvrtá fáze mohla být skutečně nazvána ostrou a také se jí stala. 

Ostrá fáze sběru dat probíhala až v listopadu a prosinci 2012 a ještě v lednu 2013. 

Nejprve bylo vytištěno sto dotazníků s cílem minimalizovat chyby, které by vedly 

k vyloučení některých z nich. I když docházelo ke kontrolám při přebírání, mnohdy se 

úplně nepodařilo projít všechny otázky s respondentem, či již nemohlo dojít ke zpětnému 

kontaktu na konkrétní osobu, tak musel být daný dotazník vyloučen. V průběhu ledna 2013 

byl proveden dotisk, abych dosáhla předem plánovaného počtu sto kusů správně 

vyplněných dotazníků. Tento ideální počet byl záměrně zvolen z toho důvodu, že počet 

kusů bude ve většině případů zároveň procentuelním vyjádřením a tudíž minimalizuji práci 

s necelými čísly a kalkulačkou, což celý výzkum ulehčí a zároveň bude velmi přehledný. 

Vždy po shromáždění několika dotazníků byla provedena kontrola úplnosti, 

správnosti a logičnosti odpovědí. Bohužel bylo nutné v průběhu celého dotazování vyloučit 

šestnáct kusů dotazníků. Z toho důvodu, jak již bylo výše zmíněno, probíhal dotisk 

a následovala lednová fáze výzkumu. Nejčastěji se vyskytly chyby v rozporu mezi otázkou 

č. 10 a č. 16, kdy dotázaný odpověděl naprosto odlišně na stěžejní otázky dotazníku, které 

měly odhalit lživý přístup. Takto špatně bylo odpovězeno osm krát a tedy tyto dotazníky 

bylo nutné následně vyloučit. Dále pak byly čtyři vyplněny neúplně, kdy chyběly podstatné 

otázky a nemohla jsem se k dotyčným dostat opakovaně, aby došlo k doplnění jejich 
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odpovědí. Tři kusy dotazníků obsahovaly více odpovědí v jednotlivých otázkách, kde to 

nebylo povoleno a opět nemohlo dojít k nápravě a jeden byl znehodnocen. 

Dále se vyskytl dotazník, u kterého jsem původně také zvažovala vyloučení, 

vyplněný šprýmařem, na což bude v dalším textu u konkrétní otázky upozorněno. 

Nicméně šlo o slušný druh žertu, pouze v jedné polootevřené otázce, a také s ostatními 

hodnotnými odpověďmi, proto byl tento ve výzkumu ponechán. Musím říci, že mě ani 

nepřekvapilo, že dotyčný byl muž. Ze zkušeností z komunikace s dotazovanými lze 

konstatovat, že ženy přistupovaly k vyplnění mnohem zodpovědněji a braly tento 

výzkum mnohem vážněji než muži. 

Pro následnou analýzu získaných dat, byl připraven list, který obsahoval sto 

sloupců a počet řádků odpovídal počtu variant odpovědí jednotlivých otázek. Pro lepší 

přehlednost vždy s mezerou mezi nimi. Následný Obrázek 4 zobrazuje tento list, jehož 

rozměr je 52×67 cm. 

 

Obrázek 4: Připravený list k zanášení údajů z dotazníků 

4.2 Metodika zpracování dat a jejich analýza 

Poté, co bylo dosaženo sta kusů úplně a správně vyplněných dotazníků, mohlo být 

přistoupeno k zanášení do připraveného listu. Následný Obrázek 5 zobrazuje vlevo detailně ještě 

nevyplněnou část, do které byla data z dotazníků následně zanášena, což je již vpravo zobrazeno. 
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Obrázek 5: Detailní pohled na prázdnou a vyplněnou část listu  

Po takto provedeném zanesení sta dotazníků mohlo dojít ke sčítání řádků 

jednotlivých odpovědí a následnému vyhodnocování dalších souvislostí. 

Bylo stanoveno devět hypotéz, které by měly být po vyhodnocení dotazníku 

potvrzeny či vyvráceny: 

1) V rodinách řeší problematiku léků převážně ženy. 

2) Muži často nemají přehled o lécích, které se doma nachází. 

3) Léky na bolest zaujímají přední místo v užívání, dominuje mezi nimi Ibalgin. 

4) Stále dochází k nadužívání antibiotik, často o ně žádá sám pacient, i když 

lékař má jiný názor. 

5) Pacienti se snaží léčit své nemoci i čistě přírodními léčivy. 

6) S léky na recept se plýtvá více než s ostatními. 

7) Veřejnost stále ještě není dostatečně informována o vhodnosti odevzdávání 

prošlých či již nepotřebných léků do lékáren. 

8) Vzdálenost od lékárny nemá vliv na chování jednotlivce ve vztahu 

k odstraňování léků. 

9) Soutěž v množství odevzdaných léků do lékáren, kde jsou výhrou vitamínové 

doplňky, je vhodným nástrojem, jak z rodin dostat větší objem prošlých 

či nepotřebných léků. 
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5 VÝSLEDKY 

V této části budu postupně předkládat jednotlivé otázky, jejich rozbor a pohled na 

souvislosti, které v průběhu analýzy vyplynou. Kompletní dotazník se nachází v Příloze 1 

diplomové práce, včetně zvětšené verze pro čtení. 

1. Jak často nakupujete léky? 

a) Týdně. 

b) Měsíčně. 

c) Čtvrtletně. 

d) Nepravidelně, náhodně. 

e) Nenakupuji je (pokračujte, prosím, otázkou č. 3). 

Na počátku dotazníku byla zvolena otázka původně kontaktní, která nemusela být 

nutně vyhodnocována, nicméně k vyhodnocení pro pěkný výstupní údaj došlo. Podstatou 

bylo zjišťování, jak často dochází k nákupu léků daným respondentem, kdy již není brán 

zřetel na to, jestli jsou tyto léky kupovány pro danou osobu, její děti či rodiče. Spíše zda 

jde o nákup pravidelný, či nikoli, či k takovému nákupu vůbec nedochází, čímž se dotyčný 

přesouvá až na otázku číslo tři, jelikož by na druhou otázku odpovědět nemohl.  

Přesně polovina dotázaných odpověděla na otázku nákupu léků, že tyto kupují 

nepravidelně či náhodně. K tomu přispělo silné zastoupení mladších ročníků. Tyto osoby 

nejsou zpravidla závislé na pravidelném přísunu léčiv. Pro lepší přehlednost níže uvádím 

grafické znázornění této kontaktní a zároveň filtrační otázky na Obrázku 6. 

 

Obrázek 6: Grafické vyhodnocení otázky 1. Jak často nakupujete léky?  
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2. Co Vás nejčastěji vede k tomu, že nakupujete léky? 

a) Potřebuji je, pomáhají mi překonat nemoci, či jim předcházet. 

b) Činím tak na doporučení nebo předpis lékaře. 

c) Když zjistím, že mi nějaký doma chybí, doplním zásoby. 

d) Reklama. 

e) Jiný důvod (napište, jaký): 

Druhou polouzavřenou otázkou jsem se snažila získat informaci o nejčastějším 

důvodu, který vede jednotlivce k nákupu léků. Jak často je tu zastoupen lékař, co by ten, 

který doporučí či předepíše lék, či zda je prioritou potřeba překonat nemoc nebo nutnost 

doplnit zásoby. I když je jasné, že reklama má vliv na kupující, zde ji v možnostech 

nezvolil ani jediný ze sta dotazovaných. Z toho se dá usuzovat, že buď jsou důležitější 

parametry, dle kterých se pacient řídí, než právě ona, či má v této sféře úroveň spíše 

nevědomou. Šest osob bylo předchozí filtrační otázkou vyloučeno z této odpovědi. Více 

uvádím v následném grafickém zpracování, Obrázkem 7. 

 

Obrázek 7: Grafické vyhodnocení otázky 2. Co Vás nejčastěji vede k tomu, že nakupujete léky? 

Na výše uvedeném grafickém znázornění je ve variantě „Jiný důvod“ byl zvolen 

čtyřmi respondenty, jejich konkrétní odpovědi zde uvádím: „pro syna“, „aktuální potřeba“, 

„pro případ potřeby“ a „když nezaberou bylinky“. Dvě z nich, a to „aktuální potřeba“ 

a „pro případ potřeby“, by sice částečně spadaly do první varianty z nabízených odpovědí, 



Šárka Piglová: Léčiva v životním prostředí, chování dotčených osob a návrh na zmírnění 

zjištěných nedostatků 

2013  46 

nicméně dotyční chtěli vyjádřit pouze svoji potřebu, aniž by dále řešili důvod překonání 

nemoci, či předcházení.  

3. Kdo je členem Vaší domácnosti, který převážně řeší problematiku léků 

(nákup, likvidaci)?  

a) Žena, partnerka, manželka. 

b) Matka. 

c) Muž, partner, manžel. 

d) Otec. 

e) Nemáme to takto určeno. 

f) Jiný člen (uveďte, který): 

U této otázky jsem očekávala jasnou odpověď a to takovou, že řešení je na straně 

ženy, případně matky jako hlavní aktérky v této problematice, neboť se v mém okolí 

vyskytují téměř výhradně takové případy. Ovšem výsledek nebyl tak jednoznačný. Sice 

ženy či matky v rodinách výraznou převahu měly, nicméně v níže uvedeném grafickém 

znázornění (Obrázek 8) je i další podstatné zastoupení takových domácností, kde to takto 

vyhraněné není a dokonce několik, kde léky mají na starosti právě muži.  

 

Obrázek 8: Grafické vyhodnocení otázky 3. Kdo je člen Vaší domácnosti, který převážně řeší problematiku léků?  

Bohužel zde při bližším zkoumání vyšlo najevo, že muži jsou v mnoha případech 

ti, kteří jsou buď samostatně žijící, nebo rodinu tvoří spolu s jejich nezletilými dětmi bez 

ženy a tak jim nic jiného, než řešit i tuto otázku, prostě nezbývá. Pouze ve dvou případech 
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šlo skutečně o muže, kteří žijí v úplných rodinách, a přesto mají na starosti léky. Ve dvou 

případech, kdy řeší léky jiný člen, jde o starší ženy ve věku nad 75 let, které jsou již 

odkázány nejen v oblasti léků na syna, dceru či snachu. 

Na této otázce je mimo jiné zajímavé, že variantu odpovědi „Nemáme to takto 

určeno“ vybrala z celkového počtu sta dotázaných celkem čtvrtina. Ženy a matky 

v rodinách jsou pověřeny touto oblastí v počtu šedesáti čtyř dotázaných.  

4. Máte přehled o lécích, které máte doma, včetně jejich doby upotřebitelnosti? 

a) Ano. 

b) Ne. 

c) Částečně. 

d) Léky doma nemám/e (vynechejte, prosím, otázku č. 11, 12 a 13). 

Tato uzavřená a zároveň filtrační otázka má za úkol zjistit od dotázaných, zda 

mají úplný, částečný či nulový přehled o lécích. Jen jeden dotázaný uvedl, že léky doma 

nemá. Otázka byla kladena záměrně takto na počátku, abych mohla usoudit, jak znalá 

osoba bude další část dotazníku vyplňovat. Pokud totiž dotyčný nemá přehled, nemůže 

adekvátně reagovat například na dotazy lékaře, zda má doma ještě ten či onen lék, následně 

může dojít ke zbytečnému předepsání léku, který pak nemusí být vůbec užíván a později se 

v lepším případě může objevit zpět v lékárně, jako nevyužitý. Obrázek 9 obsahuje grafické 

znázornění vyhodnocení této otázky. 

 

Obrázek 9: Grafické vyhodnocení otázky 4. Máte přehled o lécích, které máte doma včetně jejich doby 

upotřebitelnosti?  
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5. Který lék nejčastěji užíváte? Uveďte, prosím, jeho název a oblast léčení. 

(Tato otázka není povinná, pokud přesto odpovíte, budu ráda, děkuji.) 

Ačkoli tato otevřená otázka nebyla, pro její soukromou povahu, povinná, i přesto 

se podařilo získat odpovědi od poměrně vysokého počtu dotázaných (79 %). Měla za úkol 

ověřit moji hypotézu, že nejčastěji užívané léky, jsou léky na bolest a zda mezi nimi 

opravdu dominuje Ibalgin od Zentivy, jak je to na jejich internetových stránkách uváděno.  

V tomto případě je třeba říci, že sice ze sedmdesáti devíti odpovědí se léky na 

bolest vyskytly v třiceti dvou případech, všem vždy nešlo o užití léku čistě jen z důvodu 

bolesti, ale i pro jejich další, například antipyretické, účinky. Skutečně lze říci, že Ibalgin 

se vyskytl u devíti dotázaných, ale na druhou stranu je nutné uvést, že v těsném závěsu 

s jiným lékem, Paralenem, který byl uveden v osmi případech. 

Dále došlo k ověření, proč je ještě stále Ibalgin na prvním místě, a zda může 

být tato informace potvrzena ještě z jiné strany. Proto jsem se dále dotázala v lékárně 

Dr. Max v Žatci, kde jsem si mimo to pořizovala i fotografický záznam kontejneru na 

prošlá léčiva. Zde mi velmi ochotná lékárnice opravdu potvrdila, že spolu s dalším 

obdobným lékem Brufenem, který byl v dotazníku zastoupen u pěti dotazovaných, se 

prodávají velmi dobře. Ibalgin je dlouhou dobu na trhu, a je prý dobře propagován. 

Reklama je v tomto případě opravdu výborným pomocníkem při prodeji, i když si to 

mnohdy třeba vůbec kupující neuvědomí. Dalším možným důvodem, proč je uváděn 

tolika dotazovanými nejen z místa mého bydliště, může být i to, že je v lékárnách 

zpravidla umístěn na velmi dobře viditelném místě, jak jsem zjistila v lékárně 

v Postoloprtech. 

Jsem ráda, že i v odborné literatuře je uváděno, že nesteroidní antiflogistika 

(NSA), tedy deriváty kyseliny propionové, kam patří Ibalgin i Brufen, jsou v současné 

době v léčbě bolesti nejrozšířenější lékovou skupinou
5
. 

Je nutné shrnout tedy poznatky zjištěné v této otázce. Ze sta dotázaných jich tento 

dotaz zodpovědělo sedmdesát devět, z nich třicet dva uvedlo lék, který mimo jiné působí 

i na bolest a z těchto dotázaných jich devět užívá Ibalgin. Tedy jinými slovy lze říci, že 

z celkového počtu dotázaných jich 9 % nejčastěji užívá tento lék, což je skutečně poměrně 

výrazné zastoupení. 
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Další léky, které byly uváděny ostatními osobami, již vyhodnocovány nebudou 

a to z více důvodů. Obecně lze říci, že čím starší občané se vyplňování účastnili, tím 

více léků užívali a nebyly výjimkou ani ženy, které užívaly třeba devět léků denně. 

Proto určit ten nejčastější bylo dost problematické, a abych zároveň přiznala, některé 

léky se mi ani nepodařilo pro jejich nepřesné uvedení názvu určit a zařadit, nicméně 

i přesto otázka splnila očekávání. Od grafického vyjádření bylo v  tomto případě 

upuštěno. 

6. Vžijte se, prosím, do situace, že Vám lékař chce předepsat lék, který máte 

ještě doma, jak se zachováte? 

a) Sdělím mu, že to není nutné, nejprve spotřebuji domácí zásoby. 

b) Nechám si ho předepsat, může se hodit někdy později. 

c) Pro jistotu si ho nechám předepsat, jelikož neznám dobu 

upotřebitelnosti toho, který mám doma. 

d) Nevím, záleží na tom, o jaký lék půjde. 

e) Tato situace je mi cizí, k lékařům nechodím (pokračujte, prosím, 

otázkou č. 8). 

f) Jinak (uveďte, jak): 

Možná i doba krize, či vyšší doplatky v lékárnách způsobily, že 49 % 

dotázaných zvolilo, dle mého názoru v dané situaci nejekonomičtější odpověď, a to, že 

nejdříve spotřebují domácí zásoby. Ti, kteří zvolili možnost b) či c), mají dle mého 

názoru větší potenciál shromažďovat doma léky, které třeba ani neužijí, součtem jde 

o třicet čtyři jedinců, což také odpovídá stejnému procentuelnímu zastoupení. Dvanáct 

z dotazovaných se rozhodne na základě léku, o který půjde, a tři z  oslovených 

respondentů lékaře nevyužívají. Jiná odpověď se vyskytla ve dvou případech, kdy 

u jednoho pacienta je zvlášť zajímavá: „nechám si ho předepsat, ale když zjistím, že ho 

mám doma, nevyberu recept“ a druhá odpověď: „raději si ho nechám předepsat, určitě 

bych nevěděl, že ho doma máme“. Níže přikládám na Obrázku 10 grafické zobrazení 

odpovědí jednotlivých respondentů. 



Šárka Piglová: Léčiva v životním prostředí, chování dotčených osob a návrh na zmírnění 

zjištěných nedostatků 

2013  50 

 

Obrázek 10: Grafické vyhodnocení otázky 6. Vžijte se, prosím, do situace, že Vám lékař chce předepsat lék, 

který máte ještě doma, jak se zachováte?  

7. Vyžadoval jste někdy po lékaři recept na antibiotika, i když on to 

považoval za zbytečné? 

a) Ano. 

b) Ne. 

c) Nevím. 

U této otázky mě odpověď asi ze všech odpovědí nejvíce překvapila. 

Očekávala jsem, že zde bude alespoň dvacetičlenná skupina, která se takto zachovala. 

Důvodem je tedy buď špatná paměť dotyčných, stud za svou neznalost, že na viry 

antibiotika nepůsobí, nebo jsem opravdu zvolila skupinu, která je znalá problematiky. 

Pouze pět dotazovaných se vyjádřilo kladně k této otázce, jeden nevěděl a 93 % 

z dotázaných se vyjádřilo záporně (tři byli vyloučeni předchozí filtrační otázkou). Dá 

se tedy očekávat, že již nebude docházet v takové míře k nadužívání antibiotik, jak 

bylo uváděno v minulosti v různých zdrojích. Také z důvodu souvislosti s hypotézou 

uvádím grafické vyjádření Obrázkem 11. 
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Obrázek 11: Grafické vyhodnocení otázky 7. Vyžadoval/a jste někdy po lékaři antibiotika, i když on to 

považoval za zbytečné? 
 

8. Zkoušel/a jste někdy medikamenty nahradit přírodními přípravky, bylinkami 

či léčivy našich babiček? 

a) Ano. 

b) Ne. 

c) Nenahrazuji je, nýbrž užívám společně s medikamenty. 

d) Neužívám žádné léky ani přírodní medicínu. 

e) Užívám výhradně přírodní léčiva. 

Dle mého názoru na většinu neduhů, které nás v životě potkají, existuje čistě 

přírodní pomoc, kterou ale z různých důvodů už nejsme ochotni akceptovat a použít. Ať už 

jde o důvod minima času v uspěchané době či prosté lenosti něco si přečíst a podle toho se 

zachovat. Lékárny už naštěstí také nabízí mnoho přírodních léčiv, čímž nám k nim cestu 

výrazně usnadňují. 

Jak vyplývá z níže uváděného Obrázku 12, celých 49 % se již nějakým 

způsobem pokoušelo o nahrazení léků přírodními léčivy, ale na druhou stranu se o to 

celých 33 % vůbec nepokusilo. Jako vhodnou vidím i variantu odpovědi c), kdy jde 

o užívání obojího současně.  
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Obrázek 12: Grafické vyhodnocení otázky 8. Zkoušel/a jste medikamenty nahradit přírodními přípravky, 

bylinkami či léčivy našich babiček? 
 

9. Znáte někoho ve svém okolí, kdo je, či byl závislý na nějakém léku? 

a) Ano (pokud víte bližší informace, podtrhněte, prosím, některé z následujících 

možností, lze uvést více variant): (37 %) 

 Léky na bolest (20 krát uveden). 

 Kapky do nosu (13 krát uveden). 

 Psychofarmaka (11 krát uveden). 

 Jiné (uveďte, jaké): (nezvoleno). 

b) Ne (63 %) 

Výsledky této otázky mě dost nepříjemně zaskočily, jelikož jsem netušila, kolik 

závislých asi okolo existuje. Závislost na kapkách do nosu jsem sama před několika lety 

prodělala a bylo to nutné velmi drastickým způsobem řešit, a to seškrábáním skalpelem 

nosní sliznice, aby došlo k tomu, že naroste nová, již bez této závislosti. 

Většina, a to šedesát tři dotázaných sice uvedla, že nezná nikoho závislého na 

léku, nicméně na druhou stranu ze zbývajících třicet sedm uvedlo šest dotazovaných, že 

zná dva závislé a jeden dokonce zná závislého na všech třech jmenovaných možnostech 

a to tedy lécích na bolest, kapkách do nosu i psychofarmakách. Jeden dotazovaný uvedl 

pouze, že zná závislou osobu, ale neuvedl konkrétně na jaké látce. 
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V tomto případě vyhodnocování jiným způsobem ani není nutné, plně postačuje 

informace, že závislosti na lécích nejsou minulostí a proto je potřeba zdůrazňovat toto 

nebezpečí. Pokud bych osobně závislost na kapkách do nosu neprodělala, nikdy by mě tato 

ani nenapadlo, že něco takového může nastat. Je nutné říci, že v tomto případě nejde sice 

o závislost život ohrožující, byť nosem dýchat bez kapek do nosu nešlo, ale odstraňování této 

závislosti chirurgickou cestou je opravdu velmi nepříjemné, včetně pooperačních procedur. 

10. Jak postupujete při odstraňování prošlých či nepotřebných léků 

a) Vyhodím je do odpadkového koše 

b) Nechám je v zásobách, mohou se hodit i prošlé (pokračujte až otázkou č. 14) 

c) Odnesu je do lékárny 

d) To se mi nestane, vždy všechny doberu 

e) Když takový naleznu, sdělím to odpovědné osobě, ať s tím něco udělá 

f) Jinak (uveďte, jak): 

Tato stěžejní otázka má pro svoji důležitost obdobně položenou otázku číslo 16, na 

základě jejich porovnání docházelo k vyloučení několika dotazníků z výzkumu. Zásadní 

rozpor byl shledán v osmi případech, a proto k vyloučení muselo dojít, jelikož poté i další 

odpovědi se zdály být nevěrohodnými. Níže přikládám grafickou vyhodnocení otázky 

Obrázkem 13. 

 

Obrázek 13: Grafické vyhodnocení otázky 10. Jak postupujete při odstraňování prošlých či již nepotřebných léků? 
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Šestnáct dotazovaných volilo možnost „jinak“, jejich varianty odpovědí následně 

uvádím: „nijak, ani si toho nevšimnu, že prošel“, „nijak“, „odstraňování léčiv neřeším doma já, 

ani si toho nevšimnu“, „neřeším já“, „dám to mámě“, „do WC hodím, vyliji“, „nemám prošlé 

léky“, „nijak“, „řeší žena, já si ani nevšimnu, že nějaký prošlý doma je“, „žádný mi nezbyde“, 

„nemám žádné“, „nemám prošlé léky“, „nijak, tohle neřeším“, „odstraňuje je žena, já ne“, 

„nijak, jen je užívám a další neřeším“, „odnesu k lékaři“. 

11. Jak často se zbavujete nepotřebných či prošlých léků? 

a) Pravidelně, několikrát do roka. 

b) Nepravidelně, když na ně narazím. 

c) Nezbavuji se jich, ještě se mohou hodit (pokračujte, prosím, až otázkou 14). 

d) Nevím, toto přenechávám jiným osobám v naší domácnosti. 

e) Jiná odpověď (uveďte, jaká): 

Zde jsem měla v úmyslu sledovat pravidelnost odstraňování léčiv z domácností a dále 

odhalit případné nedostatky v tomto směru. Otázka má tedy nejen zjišťovací, ale i ověřovací 

charakter. V případě, že totiž dochází k pravidelné likvidaci starých či nepotřebných léčiv, 

minimalizuje se tím možnost chybného užití a možnosti následného poškození organismu. 

Ve volbě odpovědi „jiná odpověď (uveďte, jaká)“, se vyskytlo následných pět 

možností: „nemám prošlé léky“, „nemám žádné prošlé léky“, „žádný mi nezbyde“, „nemám 

prošlé léky“, „nemám žádné prošlé léky“. Zastoupení jednotlivých odpovědí nejlépe ukazuje 

Obrázek 14. 

 

Obrázek 14: Grafické vyhodnocení otázky 11. Jak často se zbavujete nepotřebných či prošlých léků?  
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Otázka měla mimo jiné i ověřovací charakter, kdy byla záměrně ponechána 

varianta odpovědi „c) Nezbavuji se jich, ještě se mohou hodit“, a to z toho důvodu, aby 

bylo zjištěno, zda respondent v minulé otázce 10 a její variantě „b) Nechám ho v zásobách, 

může se hodit i prošlý“, neuvedl nepravdivou odpověď. Jelikož žádný z respondentů již 

tuto volbu nezvolil, nedošlo na základě toho k vyloučení žádného dotazníku. 

12. Pokud odevzdáváte nepotřebné léky k likvidaci do lékárny, co Vás k tomu 

vede? 

a) Dělají to tak i ostatní. 

b) Správným umístěním nepoškodím životní prostředí. 

c) Česká právní úprava to takto vyžaduje. 

d) V lékárně je příjemný personál, rád/a tam chodím. 

e) Činím tak na žádost rodiny, okolí. 

f) Jiný důvod (uveďte, jaký): 

g) Léky takto nepředávám k likvidaci (pokud je nelikvidujete ani jiným 

způsobem, přejděte na otázku č. 14). 

Jak už z této otázky vyplývá, měla za úkol zjistit, jaký je důvod odevzdávání léčiv 

do lékáren. Do otázky byli zahrnuti i respondenti, kteří se již v minulých otázkách přiznali, 

že léky likvidují jiným způsobem, proto se tato otázka stala i otázkou ověřovací, kdy díky 

určitému provázání s předchozími otázkami mohlo dojít k ověření pravdivosti získaných 

odpovědí. Následné grafické vyjádření Obrázkem 15, obsahuje též počet těch, kteří byli 

vyloučeni otázkami 4 a 10. 

Odpověď jiný důvod byla zvolena celkem u sedmi dotázaných. Pro úplnosti jejich 

odpovědi zde uvádím: „je to napsané na lécích“, „řídím se návodem, je tam popsáno, co 

s takovými léky“, „zabráním tak požití léku někým jiným, zvířetem (občas prohrabávají 

odpadky)“, „doba spotřeby“, „moje žena i právní úprava to tak vyžadují“, „aby se nikdo 

neotrávil“ a jedna odpověď byla nečitelná. 
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Obrázek 15: Grafické vyhodnocení otázky 12. Pokud odevzdáváte nepotřebné léky k likvidaci do lékárny, 

co Vás k tomu vede?  

13. Léky, kterých se nejčastěji zbavujete, jsou původně: 

a) Léky na recept. 

b) Volně prodejné léky. 

c) Jiná odpověď (uveďte, jaká): 

d) Nevím, nepamatuji si. 

K položení této otázky došlo z toho důvodu, aby mohlo být potvrzeno či vyvráceno, 

že se ve velkém množství plýtvá s léky na recept. Dle sdělení již zmíněné lékárnice v lékárně 

Dr. Max v Žatci, dochází k odevzdávání ještě ani nenačatých léků, i drahých antibiotik. 

Zahrnuty zde byly jakékoli způsoby zbavování se, nikoli pouze odevzdávání v lékárnách. 

Následné grafické vyjádření Obrázkem 16 znázorňuje zjištěné údaje. 
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Obrázek 16: Grafické vyhodnocení otázky 13. Léky, kterých se nejčastěji zbavujete, jsou původně:  

14. Kde jste získali informaci o odevzdávání nepotřebných léků do lékárny? 

a) Je to napsáno na krabičce. 

b) Od personálu v lékárně. 

c) Od jiné osoby ve svém okolí. 

d) Z odborné literatury, zákona o léčivech. 

e) Jinde (uveďte, kde): 

f) Takovou informaci nemám. 

Důležitou informací pro ty, kteří odstraňují nepotřebné léky je právě jejich 

správné umístění. Tato otázka přímo směřuje k tomu, odkud byla tato informace získána 

a kam tedy upřít své další síly pro ještě větší osvětu. Grafické znázornění Obrázkem 17 je 

v tomto případě velmi výstižné. 

Tentokrát se i ve větším množství objevily odpovědi „jinde (uveďte, kde)“. Zde 

bylo odpovídáno nejčastěji: sedmkrát se objevila odpověď „z televize“, dále pak „z médií“, 

„noviny“, „při školení C. O.“, „nepamatuji si, již tak činím cca 15 let“, „je to všeobecně 

známo“, „od rodičů“, „napsáno v lékárně“ a dvakrát „už nevím“. Dotyčná, která 

odpověděla „od rodičů“, mohla toto sice zatrhnout v jiné variantě „od jiné osoby ze svého 

okolí“, nicméně k dalšímu pokusu o kontakt z důvodu přeřazení odpovědi již nedošlo, 

jelikož stěžejní bylo, že tuto informaci má. 
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Obrázek 17: Grafické vyhodnocení otázky 14. Kde jste získali informaci o odevzdávání nepotřebných léků 

do lékárny?  

15. Jak daleko od svého bydliště máte lékárnu (uveďte nejbližší variantu)? 

a) Do 500 m. 

b) Do 1 km. 

c) Do 5 km. 

d) Nad 5 km. 

e) Nevím. 

Tato otázka bude zajímavá v souvislosti se skutečným odevzdáváním léčiv do 

lékárny, zde mě zajímá, zda existuje souvislost s dálkou, kterou musí dotyčný příležitostně 

urazit, aby toto vhodné umístění nepotřebného léku provedl. Díky této otázce bude buď 

potvrzena či vyvrácena jedna z uvedených hypotéz. Více naznačuje Obrázek 18 a dále také 

další podrobné grafické znázornění v Příloze 2. 

 

Obrázek 18: Grafické vyhodnocení otázky 15. Jak daleko od svého bydliště máte lékárnu? 
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16. Jaké umístění nepotřebného či již prošlého léku upřednostňujete? 

a) Ponechání v zásobách, může se hodit i prošlý. 

b) Odnesení do lékárny. 

c) Vyhození do odpadkového koše. 

d) Žádné, oblast léčiv řeší v mém okolí někdo jiný. 

e) Jiná odpověď (uveďte, jaká): 

Tato otázka byla pouze kontrolní otázkou k otázce č. 10, jelikož zásadní rozpor, 

který dotyčný nijak nevysvětlí, by znamenal vyloučení dotazníku z celého výzkumu. 

Celkem došlo z důvodu zásadního rozporu mezi zmiňovanými otázkami k vyloučení osmi 

dotazníků z celkových šestnácti vyloučených je to polovina.  

V devíti případech došlo ke zvolení varianty e) Jiná odpověď. Varianty umístění 

léků těchto dotazovaných zde uvádím: „ošetřující lékař“, „žádné, spotřebuji je“, „nemám 

nepotřebné léky“, „nemám žádné léky“, „nemám žádný“, „nemám nepotřebný lék“, 

„nemám je“, „vyliju do WC nebo vyhodím tablety a blistry od nich do koše“ a „nemám 

tyto léky“.  

Zde mě nejvíce zaujala odpověď muže středního věku, který se domníval, že 

vylití, či vhození tablet do WC je šetrnější k životnímu prostředí, než pouhé vhození celého 

obsahu do komunálního odpadu. Přístup k léčivům nejlépe ukazuje následující Obrázek 19. 

 

Obrázek 19: Grafické vyhodnocení otázky 16. Jaké umístění nepotřebného či již prošlého léku 

upřednostňujete?  
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Patrný rozdíl 1 % ve variantě odpovědi „Odnesení do lékárny“ mezi otázkou 

„10. Jak postupujete při odstraňování prošlých či již nepotřebných léků?“ a výše 

uvedenou otázkou 16., tedy přesněji odlišnosti v odpovědi, mi bylo vysvětleno dotyčným 

respondentem tak, že v otázce 10. preferoval odpověď e) Když takový naleznu, sdělím to 

odpovědné osobě, ať s tím něco udělá, dále ovšem při procházení dalších otázek si díky 

nim dotyčný přiznal, že na žádost rodiny odnáší léky do lékárny, tedy z výběru ve výše 

uvedené otázce 16. již zvolil variantu odpovědi b) Odnesení do lékárny. Toto uvádím jen 

pro vysvětlení 1 % rozdílu u otázky 10 a 16, který by mohl být na první pohled 

považován za pochybení. Po vcelku logickém vysvětlení dotyčného jedince, byl jeho 

dotazník ponechán ve výzkumu, i když dané otázky byly záměrně voleny z důvodu „lži 

skóre“. 

17. Co by Vás vedlo k odpovědnějšímu přístupu k prošlým lékům? 

a) Více míst, kam je možné ty nepotřebné odevzdávat 

b) Větší motivace ze strany dotčených osob (např. bonus v podobě 

budoucí slevy) 

c) Zlepšení informovanosti o možných důsledcích vlivu na životní 

prostředí 

d) Nic, vyhodit do koše je pro mě nejjednodušší řešení  

e) Nic, můj přístup k prošlým či nepotřebným lékům je v mezích zákona 

f)  Jiný důvod (uveďte, jaký): 

Zde bylo zjišťováno, zda jsou lidé schopní zamyslet se nad tím, co by sami uvítali 

jako motivaci vlastní osoby k vhodnějšímu odevzdávání léčiv. Očekávala jsem, že právě 

třeba forma následné slevy bude velmi vhodným a opakovaně voleným nástrojem 

k lepšímu přístupu, což bylo zvoleno ve 25 % případů. Více o otázce napoví následný graf 

na Obrázku 20. 

Ve variantě odpovědi f) Jiný důvod se vyskytlo sedm možností, které zde opět 

uvádím: „nic, odevzdáváme je“, „řeší za mě žena“, „nic, je to starost manželky“, „nic, toto 

nechci řešit“, „nic, až když je hodně starý, vyhodím ho a je to nejjednodušší řešení“, „nic, 

řeší v rodině manželka“, „zlepšení informovanosti, co daný lék, pokud je prošlý, způsobí, 

jak mě může poškodit zdraví po době upotřebitelnosti“.  
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Obrázek 20: Grafické vyhodnocení otázky 17. Co by Vás vedlo k odpovědnějšímu přístupu k prošlým lékům?  

18. V nedaleké lékárně právě probíhá soutěž o poukázky na vitamínové 

doplňky. Tyto může vyhrát ten, kdo během určité doby předá k likvidaci nejvíce 

nepotřebných léků. Zajímala by Vás tato soutěž natolik, že byste se zapojil/a? 

a) Ano, je to zajímavé a nějaké prošlé léky také doma mám. 

b) Ano, ale teď žádné takové léky doma nemám. 

c) Ano, mám větší množství nepotřebných léků, takže bych měl/a šanci i vyhrát. 

d) Možnost získání poukázky na vitamínové doplňky by mě neoslovilo. 

Položením této otázky lze říci, že si nepřímo mapuji terén, zda bude mít případné 

použití tohoto nástroje (v podobě soutěže) alespoň nějakou šanci a skutečně z rodin 

dostane léčiva, která tam přetrvávají, aniž by ještě někdy mohla být využita.  

Velmi zajímavé je porovnání s osobami, které běžně správně umísťují tento 

odpad, v některých případech i tyto osoby budou více motivovány k odevzdávání, i když 

většinu z nich tato soutěž logicky nezaujme, jelikož již taková léčiva doma nemají. Plně 

postačí, pokud by byl soutěží zaujat jeden člen rodiny, kdy on si může zajistit právě účast 

v soutěži i s nepotřebnými léky ostatních členů této rodiny.  
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Obrázek 21: Grafické vyhodnocení otázky 18. V nedaleké lékárně právě probíhá soutěž o poukázky na 

vitamínové doplňky. Tyto může vyhrát ten, kdo během určité doby předá k likvidaci nejvíce nepotřebných 

léků. Zajímala by Vás tato soutěž natolik, že byste se zapojil/a?  

19. Byla by pro Vás výše zmiňovaná soutěž zajímavější, pokud by v ní bylo 

výhrou něco jiného? 

a) Poukázka do restaurace. 

b) Poukázka do bazénu. 

c) Něco jiného (uveďte, co): 

d) Poukázka na vitamínové doplňky mi vyhovuje. 

e) Ne, ani tak by mě tato soutěž neoslovila. 

Doplnění předchozí otázky mě svým výsledkem nepřekvapilo, očekávala jsem, že 

několik dotazovaných změní svůj názor a budou nabízenými variantami přesvědčeni. 

Tudíž lez říci, že pokud bude nabídnuta nějaká výhoda, dá se očekávat, že alespoň některé 

členy motivuje ke zlepšení svého chování. Dále Vás, i právě pro odlehčení tématu nechci 

připravit o odpovědi uvedené v možnosti: c) Něco jiného (uveďte, co): „peníze“, „sleva na 

platbu za recept“, „poukázka na welnes“, „peníze“, jedna poznámka opět nebyla čitelná 

a poslední žertovná: „poukázku na kvalitní vnitřní dezinfekci (slivovici)“. Další je již 

patrné v grafickém vyjádření pomocí Obrázku 22. 
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Obrázek 22: Grafické vyhodnocení otázky 19. Byla by pro Vás zmíněná soutěž zajímavější, pokud by v ní 

bylo výhrou něco jiného? 
 

20. Máte nějaký návrh, jak by bylo možné lépe řešit přístup osob k prošlým 

lékům? 

Zde musím uznat, že v odpovědích mnohdy zazněly skutečně použitelné a logické 

návrhy, které by bylo v některých případech vhodné realizovat. I když zpracování této 

otázky je velmi pracné, tak nelituji jejího položení, jelikož přinesla více návrhů, než jsem 

očekávala a než bych byla schopná sama vymyslet.  

Ze všech dotázaných uvedlo konkrétní návrh třicet pět osob, z nichž třicet čtyři 

použitelných vhodných prezentování, ty níže uvádím:     

 Informovanost a návyk od mladšího školního věku. 

 Finanční výhoda (sleva) za odevzdání. 

 Zvážit při změně léčby, zda tato nemůže proběhnout až po dobrání původních léků. 

 Výchova k lepšímu přístupu k životnímu prostředí od školních let. 

 Doporučení lékárníka, když předává lék. 

 Osvěta na základních školách. 

 Více motivovat lidi, viz forma soutěže. 

 Soutěží. 

 Více lidi motivovat, mediální kampaň. 

 Více informací. 

 Mediální informace. 
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 Říci lidem konkrétně jak škodí. 

 Lepší informovanost o vlivu na ŽP. 

 Motivace ve formě odměn. 

 Lepší informovanost. 

 Větší informovanost v médiích. 

 Lepší informovanost v TV a v lékárnách. 

 Ochota v lékárně k lidem vracejícím léky. 

 Zvýraznit informaci na krabičce. 

 Informovanost. 

 Označení lékáren jako sběrné místo + koše. 

 Myslím si, že si každý dnes rozmyslí shromažďovat léky, když jsou drahé (sdělení 

této starší paní je sice mimo návrh, nicméně vyjadřuje její postoj k dané 

problematice). 

 Vitamínové doplňky (zde myšleno jako odměna za odevzdání). 

 Více informací, ne těmi malými písmenky, které málokdo čte. 

 Možnost slev za odevzdané léky. 

 Více míst k odevzdání, slevové kupony za vrácení. 

 Plakát v každé lékárně. 

 Informace od lékárníků pro starší osoby. 

 Např. sleva na recept po odevzdání původních nevyužitých. 

 Více míst kam je bude možné odevzdávat. 

 Malé odměny za donesené léky od lékárny + větší informovanost pro občany. 

 U českého národa zabere pouze sleva, akce apod. 

 Pro ostatní větší motivace – slevy. 

 Osvěta, osvěta. 

Pokud lze shrnout výše uvedené informace nasbírané od dotazovaných, převážně 

jde o zvýšení informovanosti, která by opravdu měla být už od školního věku 

prostřednictvím nejen školy, ale i od lékárníků, médií a celkovou osvětou. Slevy a jiné 

výhody jsou u českého národa opravdu oblíbené, což se zde také potvrdilo.  

Ty návrhy, které se mi zdály být zajímavé a uplatnitelné jsou výše podtrženy. 

V tomto případě bylo od grafického vyhodnocení upuštěno, jelikož velké množství 
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různých odpovědí by bylo těžké takto znázornit, vyjmenovaný seznam bude pro hodnocení 

této otázky plně dostačující. Mimo jiné za vše mluví i to, že více jak třetině z dotazovaných 

stálo za to, se zamyslet nad tím, jak by to šlo udělat lépe, což už je první krok k tomu, aby 

zlepšení opravdu v budoucnu mohlo nastat. 

Následující tři otázky jsou již demografického charakteru a slouží k vyhledávání 

odlišností v přístupu k odstraňování léků u různých skupin obyvatel, které jsou následně 

zobrazeny v Příloze 2 a 3 k této práci. 

21. Vaše pohlaví: 

a) Muž 

b) Žena 

Snaha o naplnění co nejvyrovnanějšího počtu mezi pohlavím byla téměř splněna 

hlavně díky tomu, že jsem oslovila zaměstnance divadla v Mostě a dále jsem také za 

účelem vyplnění dotazníků navštívila restauraci Medvěd v Postoloprtech. V obou 

případech se vyplňování zúčastnili hlavně muži, čímž se původní horší poměr mezi 

pohlavími téměř vyrovnal, jak je uvedeno na Obrázku 23. Celkově ochota k vyplňování 

byla vyšší spíše u žen, nicméně ani u mužů jsem se nesetkala s úplným odmítnutím.  

 

Obrázek 23: Grafické vyhodnocení otázky 21. Vaše pohlaví. 
 

22. Váš věk: 

a) Do 29 let. 

b) 30 - 44 let. 

c) 45 - 59 let. 
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d) 60 - 74 let. 

e) 75 let a více. 

Na věkovém zastoupení je stěžejní věková skupina, do které spadám svým věkem 

i já, dochází k tomu proto, jelikož oslovení byli v podstatné části z řad mých přátel, zde se 

toto tedy muselo zákonitě ukázat. Nicméně jsem vynaložila i snahu získat k vyplnění 

dotazníků nejstarší generaci, což se tedy povedlo pouze v šesti případech, jak již zobrazuje 

následný graf na Obrázku 24. Této otázky je využito při grafickém vyjádření způsobů 

odstraňování léků v Příloze 2, nejen v souvislosti s věkem, ale i pohlavím. 

 

Obrázek 24: Grafické zobrazení otázky 22. Váš věk. 
 

23. Vaše vzdělání: 

a) Základní. 

b) Střední bez maturity. 

c) Střední s maturitou. 

d) Vysokoškolské. 

Závěrečná otázka je dělena na čtyři skupiny vzdělání, její zobrazení je na 

Obrázku 25. Zajímavé provázání této otázky s odstraňováním léků je obsaženo 

v Příloze 3. 
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Obrázek 25: Grafické zobrazení otázky 23. Vaše vzdělání:
 

5.1.1 Potvrzení či vyvrácení vyřčených hypotéz 

V přípravné fázi bylo vyřčeno celkem devět hypotéz, které budou v následném textu 

postupně potvrzeny či vyvráceny: 

1. V rodinách řeší problematiku léků převážně ženy.  

Tato hypotéza byla jednoznačně potvrzena již vyhodnocením otázky 3. „Kdo je 

člen domácnosti, který převážně řeší problematiku léků (nákup, likvidaci)?“, kdy ženy, 

manželky, partnerky a matky byly určeny v počtu šedesáti čtyř osob, tedy 64 % 

z celkového počtu jednoho sta dotazovaných. Nejen, že sebe samé určily tou osobou, která 

má na starosti léčiva v domácnostech, ale byly určeny i mnoha muži. 

2. Muži často nemají přehled o lécích, které se doma nachází. 

K prokázání této hypotézy bylo použito podrobnější vyhodnocení otázky 4., která 

zní „Máte přehled o lécích, které máte doma, včetně jejich doby upotřebitelnosti?“ Pouze 

23,9 % ze všech dotázaných mužů tento přehled má, ostatní mají buď částečný přehled, 

někteří se přiznávají, že přehled nemají, či nastává varianta, že ani léky doma nemají, více 

již naznačuje následný graf na Obrázku 26. 



Šárka Piglová: Léčiva v životním prostředí, chování dotčených osob a návrh na zmírnění 

zjištěných nedostatků 

2013  68 

 

Obrázek 26: Grafické prokázání hypotézy 2. Muži často nemají přehled o lécích, které se doma nachází.  
 

3. Léky na bolest zaujímají přední místo v užívání, dominuje mezi nimi 

Ibalgin. 

Tato hypotéza se potvrdila, i když šlo o těsné potvrzení, její velmi podrobné 

vysvětlení spolu s popisem je uvedeno u otázky 5. „Který lék nejčastěji užíváte?“. 

4. Stále dochází k nadužívání antibiotik, často o ně žádá sám pacient, 

i když lékař má jiný názor. 

S touto hypotézou souvisí otázka 7. „Vyžadoval/a jste někdy v minulosti po lékaři 

recept na antibiotika, i když on to považoval za zbytečné?“ Je nutné říci, že v souvislosti 

s humánními léčivy se toto nadužívání nepotvrdilo. Jak již napovídá vyhodnocení této 

otázky v předchozím textu, pouze pět respondentů odpovědělo kladně. 

5. Pacienti se snaží léčit své nemoci i čistě přírodními léčivy. 

K postoji k hypotéze zde opět použiji vyhodnocení jedné z otázek dotazníku, 

tentokrát jde o otázku 8. „Zkoušel/a jste někdy medikamenty nahradit přírodními přípravky, 

bylinkami či léčivy našich babiček?“ U 49 % pacientů z celkového počtu sta dotázaných se 

setkáváme s kladnou odpovědí a dalších 17 % se snaží alespoň o společné užívání přírodních 

léčiv s medikamenty. Lze tedy říci, že i tato domněnka se potvrdila, jistá snaha zde vidět je. 
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6. S léky na recept se plýtvá více než s ostatními. 

Nelze říci, že by se v této malé skupině sta dotazovaných tato hypotéza potvrdila. 

Na položenou otázku 13, která zní: „Léky, kterých se nejčastěji zbavujete, jsou původně:“ 

pouze dvacet čtyři dotazovaných odpovědělo, že se nejčastěji zbavují léčiv na recept, vyšší 

počet, třicet pět, se zbavoval volně prodejných léčiv. Tedy závěr zní - nepotvrzení výroku. 

Zde ještě cítím potřebu sdělit zjištěný rozpor, kdy v jiných zveřejněných výzkumech byl 

zjištěn opačný výstup
62,63

. Důvod mohu hledat v malém počtu mnou oslovených 

respondentů. 

7. Veřejnost stále ještě není dostatečně informována o vhodnosti 

odevzdávání prošlých či již nepotřebných léků do lékáren. 

Celkem 90 % má informaci, že léky, které již nelze použít se mají odevzdávat do 

lékáren. Pouze zbývající počet tedy deset ze sta dotázaných odpověděl, že takovou 

informaci nemá. Zde záleží, co lze brát za dostatečnou informaci. Zde spíše vidím, že 

stěžejní není to, že lidé nemají informaci, ale že z různých důvodů podle této informace 

nejednají, možná právě pro to, že k tomu nejsou příliš motivováni. Bližší informace jsou 

uvedeny v předchozím vyhodnocení otázky 14 „Kde jste získali informaci o vhodnosti 

odevzdání nepotřebných léčiv do lékárny?“. 

8. Vzdálenost od lékárny nemá vliv na chování jednotlivce ve vztahu 

k odstraňování léků. 

K potvrzení či vyvrácení tohoto tvrzení bude použito grafické vyjádření, kde bude 

nutné promítnout otázku 15, která hovoří o vzdálenostech od lékárny v souvislosti 

s otázkou 16, která řeší preferenci umístění nepotřebného či prošlého léku. Pro velký 

rozsah tohoto grafického vyjádření je k dispozici v Příloze 3. Z tohoto znázornění vyplývá, 

že vzdálenost od lékárny nemá výrazně znatelný vliv na způsob odstraňování léčiv. Ve 

všech případech převažovalo odstranění odevzdáním do lékárny. Přesněji respondenti 

bydlící ve vzdálenosti do 500 m od lékárny takto odpověděli ve 47 %, do 1 km od lékárny 

v 52 % a stejnou odpověď zvolilo i ve vzdálenosti do 5 km od lékárny 50 % oslovených. 

Tentýž graf pro zajímavost ještě obsahuje způsoby odstraňování léků ve vztahu ke vzdělání 

dotazovaných. 
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9. Soutěž v množství odevzdaných léků do lékáren, kde jsou výhrou 

vitamínové doplňky, je vhodným nástrojem, jak z rodin dostat větší objem prošlých 

či nepotřebných léků. 

Zde musím konstatovat, že celá přesná polovina z dotazovaných by takovou 

soutěží zaujata nebyla. Mezi těmi, kteří by zaujati byli, jsou ve třech případech i lidé, kteří 

by mohli takovou soutěž pro své zásoby prošlých léčiv i vyhrát. Možná by počáteční počet 

padesáti procent stačil pro budoucí motivaci ostatních. Pokud by šlo alespoň o jednoho 

zaujatého člena rodiny, který by pak získal od těch nezaujatých jejich prošlé a nevyužitelné 

léky, i to lze považovat za cestu ke správnému odevzdání. Protože výsledek vyšel 

nerozhodnou polovinou, ponechávám na zvážení každého čtenáře, zda jde o potvrzení či 

vyvrácení dané hypotézy. 

5.1.2 Porovnání výsledků s jiným výzkumem 

Zde musím nejdříve sdělit, že jsem ani nedoufala, že naleznu aktuální výsledky 

podobného výzkumu, probíhajícího na našem území a zasahujícího do stejné oblasti. 

Výzkum prováděla agentura STEM/MARK v roce 2012
63

, a ještě před dokončením mé 

práce byly tyto výsledky zveřejněny, proto jsem se rozhodla alespoň malou část z nich 

ještě využít. 

Nejprve je nutné podotknout, že porovnání je v některých částech velmi 

problematické, pro zvolení jiných otázek, metodiky dotazování a v mém případě mnohem 

užšího záběru respondentů, což s sebou nesly jiné ekonomické i personální podmínky. 

Nicméně jádro obou výzkumů, a to nevhodné chování dotčených osob v souvislosti 

s léčivy, se u obou shoduje. Důraz u výzkumu agentury STEM/MARK byl sice kladen 

spíše na ekonomickou stránku této problematiky, kdežto u mého výzkumu šlo převážně 

o vliv na životní prostředí, ovšem v obou případech byly odhaleny nedostatky v chování, 

ať jde o plýtvání léky s ekonomickým či ekologickým dopadem. 

Zásadním porovnatelným výsledkem je odevzdávání léčiv do lékáren. Dle 

agentury STEM/MARK pouze polovina domácností odevzdává léky zpět do lékáren, 

třetina je vyhazuje do popelnic a ostatní je buď hromadí doma či nosí k lékaři. Lékárníci se 

dle jejich výzkumu shodují, že informace o možnosti bezplatného odevzdání do lékáren ve 

valné většině mají. Tedy přesněji jde o 90 % domácností, které mají tuto informaci, ovšem 
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jen 53 % tak činí a 29 % vyhazuje léky do popelnice. V případě mého výzkumu, kde tedy 

nebyly řešeny celé domácnosti, nýbrž jen oslovení jednotlivci, jsem rovněž dospěla v 

informovanosti k naprosto stejnému výsledku 90 %, ovšem odstranění léků odnesením do 

lékárny využívá ještě menší počet a to pouze 44 % z dotázaných, a v popelnici končí 24 % 

takto odstraněných léků. Tento rozdíl je způsoben tím, že někteří jednotlivci v mém 

výzkumu, často nechávají řešení léčiv na jiných členech svých domácností. 

Další otázkou, která je dle mého názoru porovnatelná je užívání léčiv na bolest, 

kde jsou Paralen a Ibalgin také dominující.  

Ostatní otázky z proběhlého výzkumu agentury STEM/MARK jsou již hůře 

aplikovatelné na tento můj výzkum, nicméně je ještě vhodné zdůraznit, že z obou výzkumů 

vyplývá, že se v domácnostech nachází ještě velké množství léků, které bude třeba 

v budoucnu odstranit, proto je vhodné již nyní hledat cesty k tomu, aby toto proběhlo 

v mezích zákona. 
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6 DISKUSE 

Oblast léčiv zasahuje, či dříve nebo později zasáhne, do života každého člověka, proto 

je potřeba klást důraz na dostatečné všesměrné informování v této oblasti, ať jde o pořízení 

léku, zacházení s ním včetně skladování, až po případné odstranění. K dosažení maximálního 

povědomí o správných postupech ve všech zmíněných fázích je potřeba využít veškerých 

dostupných možností, a tím ulehčit všem dotčeným osobám orientaci v nastalé situaci. 

Postupně se tedy pokusím diskutovat nad některými nedostatky, které byly 

zjištěny v průběhu práce.  

Už na počátku pročítání zdrojů jsem měla problém se zorientovat v různých 

užívaných názvoslovích této oblasti a to jsem na prostudování dané oblasti měla dostatek 

času. V teoretické části popisovaná oblast názvosloví léčiv je dle mého názoru poměrně 

složitá a neznám mnoho osob (laiků), které by se v ní s jistotou orientovali. Zvláště 

poslední jmenovaný obchodní či výrobní název (specialita), skýtá konkrétní možnost 

poškození pacienta. V minulosti již bylo zveřejněno v několika medializovaných 

případech, že došlo k duplicitnímu užívání stejné léčivé látky pod různými obchodními 

názvy, předepsané buď různými lékaři, či zakoupeny jako volně prodejná léčiva. Pacient 

si často ani nemusí, zvláště pokud bere více léků, na krabičce, v příbalových letácích či 

jinde všimnout, že bere stejnou účinnou látku opakovaně a v mnohých případech tak může 

hazardovat se svým životem, případně i životem svých blízkých. 

Z výše uvedeného vyplývá, jak podstatná je právě informovanost v této oblasti. 

Vhodným řešením pro veřejnost by bylo sjednocení názvu uváděného na lécích s konkrétní 

léčivou látkou. Je ovšem pochopitelné, že každý výrobce chce, nejen z reklamních důvodů, 

tento svůj lék prezentovat pod svým označením, ale i toto rozlišení lze do názvů vložit jako 

jejich další část, kterou lze užít za mezerou, lomítkem či pomlčkou. Pro konkrétní 

představu přiblížení tohoto návrhu, uvádím příklad na léčivé látce ibuprofenum. Jak již 

bylo výzkumem potvrzeno, v současné době je na bolest hojně užívaný lék Ibalgin od 

společnosti Zentiva, k. s., který tuto látku obsahuje. V tomto případě sice většina uživatelů 

ví, že Ibalgin, Brufen, Brufalgin, jsou léky se stejnou obsahovou látkou a možná i to, že 

spadají do indikačních skupin analgetikum, antipyretikum a nesteroidní antirevmatikum. 

Nicméně pokud by se užíval jen jeden název, jistě by se zvýšila přehlednost i u něho. Bylo 
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by ideální využít první název léku daný objevitelem, kterému sice již vypršela exklusivita. 

Je jím v tomto případě Brufen od německého výrobce ABBOTT. Chápu, že tento návrh je 

z mnoha důvodů nerealizovatelný, v mnoha ohledech si ho sama musím označit za ryze 

laický a proto bych, pro zvýšení informovanosti, alespoň navrhla zvýraznění účinné látky 

na krabičce a v příbalovém letáku, což by mohlo ke zvýšení přehlednosti přispět. 

Pokud se podívám na informovanost z jiné stránky, k chybám z nevědomosti 

může přispět i vzájemná neinformovanost lékařů a v některých případech i postoj 

k systému IZIP
64

. Z mého pohledu byla učiněna vysoká investice do systému, který by 

mohl fungovat plošně, nikoli jen pro pacienty VZP a jehož využívání by, dle mého názoru, 

pomohlo v orientaci nejednomu lékaři, který do tohoto systému nejen přispívá, ale hlavně 

z něho čerpá. Ze své pozice laika v této oblasti nemohu nic jiného navrhnout, než zvýšení 

využívání zmíněného systému, mnozí si neuvědomují, že mnohdy informace z něho 

mohou zachránit i život. Lze se vžít do situace, kdy je pacient v bezvědomí, je sice 

identifikován dle občanského průkazu a průkazu zdravotní pojišťovny, ale jeho alergii na 

za pár minut podanou látku nikdo nemusí zjistit, pokud nenahlédne do systému, který mu 

je schopen danou otázku zodpovědět. Novinkou u tohoto systému je verze pro mobilní 

zařízení Apple a pro ta zařízení, která disponují operačním systémem Google Android
64

. 

Jejich uživatelům je tak umožněno mít elektronickou zdravotní knížku stále u sebe. 

Výše zmíněný návrh širšího užívání elektronické zdravotní knížky (EZK) pramení 

z toho zjištění, že opakovaně slyším o případech nadužívání léků. Příkladem jsou léky 

Siofor a Normaglyc, oba předepisovány pacientům, kteří mají cukrovku. Nicméně tyto 

léky může předepsat jak obvodní lékař, tak pokud se pacient dostane na interní ambulanci, 

kde je zjištěna tato nemoc, může dojít opět k předepsání stejné obsahové látky i zde. Po 

starším občanovi nelze chtít, aby si pamatoval vše, co mu ten či onen lékař předepisuje, 

proto by i tímto způsobem mohlo být ochráněno nejen zdraví pacienta, ale i částečně 

působeno na ekonomickou stránku dané problematiky. 

Existuje více zásad, která u léčiv platí dvojnásob. Hned jako první mě napadá, 

čtení příbalových letáků, pokud situaci připodobním k manuálu k televizi, tak se lze 

domnívat, že do něho, po koupi televizoru, nahlédne více uživatelů – laiků, aby provedli 

úkony správně, ale pokud se jedná o příbalový leták k léku, ten mnohdy laik ani nevytáhne 

z krabičky. 



Šárka Piglová: Léčiva v životním prostředí, chování dotčených osob a návrh na zmírnění 

zjištěných nedostatků 

2013  74 

Pokud bych ve svých dalších návrzích chtěla být konkrétní, pak zde vidím 

možnost pro mladou generaci, kdy tato by mohla v rámci výukového předmětu ve škole, 

který by mohl nést název „Příprava na život“ probírat jednotlivé praktické věci, které je 

potřeba naučit se ještě před vstupem do života. Proč by jedna hodina v týdnu nemohla být 

věnována tomuto předmětu, kdy si žáčci mohou říci nejen o drogách, což již ve školách 

probíhá, ale také, jak daleko je od léku ke droze, získání závislosti, či o jiných důležitých 

věcech této oblasti. Probrat léky z hlediska nejen užívání, ale celkově přístupu k nim, jako 

k nebezpečným látkám, dále si říci o antibiotikách a alternativních způsobech léčení, 

exspiračních dobách a v poslední řadě o odpadu, jeho správném odstraňování.  

Praktická část mě ve škole vždy bavila, a proto si myslím, že takový osmi až 

jedenáctiletý žák, pokud si přinese z domova příbalový leták některého z užívaných léků, 

který si s vyučujícím rozeberou, to lze povařovat za vhodný praktický doplněk ke zmíněné 

teorii. Pokud již v takto mladém věku dojde k osvojení některých přístupů a postupů, 

nebude člověk pak v dospělosti v obdobné situaci tápat a má větší šanci se vyhnout 

problémům, které by jinak z nevědomosti mohly vyplynout. Oblast výuky by mohla být 

vedena nejen zasvěceným pedagogem, ale případně i lékařem, lékárníkem, či jinou 

zdravotnicky vzdělanou osobou. 

Otázky v závěru dotazníku přímo nabádají nalézt motivaci ke zvýšení 

odevzdávání léčiv do lékáren. Proces vyhlášení soutěže o výhru za největší množství 

odevzdaných prošlých léků mohu těžko vyžadovat po lékárnách. Ty by se sice mohly 

k tomuto činu uchýlit i z důvodu marketingového tahu, kdy nalákají do lékáren vyšší počet 

potenciálních zákazníků, kterým pak mohou učinit případnou nabídku nejen potravinových 

doplňků, ale i volně prodejných léčiv.  

Varianta soutěže mezi lékárnami, která přijme větší množství nepotřebných léčiv, 

by mohla být dalším vhodným nástrojem, který lze v budoucnu vyzkoušet. Personál 

lékárny by pak byl více motivován k tomu, aby pacientům vrácení nepotřebných léků 

připomínal, ovšem toto by muselo být ošetřeno poměrným propočtením na spádovou 

oblast, aby některá lékárna nebyla zvýhodněna. 

I když celých devadesát procent dotazovaných je informováno, že prošlé léky se 

odevzdávají do lékáren, ale jak z dotazníku vyplynulo, všichni tito tak nečiní a je jasné, že 

zdarma a bez motivace, to nepůjde u všech občanů. Pokud tedy tuto otázku bude někdo 
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chtít přímo řešit, je nutné si předem uvědomit, že v této zemi často platí „něco za něco“. 

Ať už půjde o drobnou odměnu v podobě sladkosti, či jiný bonus, sáček s vitamíny pro 

děti? 

Na druhou stranu dle agentury STEM/MARK, bylo zjištěno, že v roce 2009 došlo 

k meziročnímu poklesu v odevzdávání léčiv do lékáren, což bylo přičítáno zavedení 

poplatku za recept. Pravděpodobně i tato souvislost vede občany k tomu, že sníží plýtvání, 

ovšem toto snížení bylo pouze dočasné, hned následný rok se opět odevzdávání do lékáren 

navýšilo. Z čehož vyplývá, že ani zdražení léků, či přidružených plateb, nevede 

k dlouhodobému šetrnějšímu chování, a doplatí na to ti občané, kteří léky opravdu nutně 

potřebují, proto bych tuto cestu neviděla jako vhodný prostředek k předcházení plýtvání. 

Nyní již výše zmíněná platba za recept není v některých lékárnách vybírána, respektive je 

odečítána z případného doplatku za lék, proto ani toto již není vhodnou motivací pro 

omezení plýtvání. 

Jelikož jsou často ženy ty, které převážně v rodinách řeší léky, možná by 

i motivace směřovaná právě k nim, nebyla v této oblasti marnou investicí. Zamyšlení nad 

vhodnou praktickou potřebou pro ně, mi navozuje vzpomínku na informaci, kterou jsem 

nedávno zaznamenala v obchodě z úst jedné ženy středního věku, a to, že ceny kvalitního 

dámského hygienického zboží jsou příliš vysoké. Proto možná právě několik jejich kusů, 

by zde mohlo být vhodnou motivací k tomu, že místo vhození do koše, či vylití do toalety, 

přinesou dané léčivo k odborné likvidaci do lékárny. Pro muže by byla případnou vhodnou 

alternativou krabička preservativů. V obou případech skýtá obvyklá diskrétní zóna 

v lékárnách dostatečný prostor i pro tyto varianty odměn. 

V závěru této diskuse mě napadá ještě jeden vhodný návrh, který již byl 

realizován pro zvýšení prodeje u sítí prodejen PENNY. Kdy jsou po útratě určitého obnosu 

rozdávány obrázky, sběratelská série, a tím dochází k motivaci rodičů, či seniorů jejich 

dětmi či vnoučaty, k dalším nákupům právě zde. Což je v přenosu na odevzdání léčiv do 

lékárny též aplikovatelné. 

Realizace jakéhokoli návrhu musí být předem dobře připravena, jelikož se dá 

očekávat velký nápor na lékárny, kdy se někteří lidé budou snažit odevzdat léky ve velkém 

množství, proto i kapacita kontejnerů v lékárnách, či častější odvoz léků bude nutné 

předem podchytit. Medializování by výrazně zvýšilo šanci na úspěch takové akce. 
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7 ZÁVĚR 

I když existuje mnoho potenciálních negativních vlivů léčiv na konkrétní složky 

životního prostředí, jde o nepostradatelnou součást bytí na této planetě. Je jasné, že bez 

účinných léčiv, například antibiotik, by byl život každého člověka o mnoho let kratší 

a rozhodně nejistý. Jen těžko lze bez léčiv odolat nástrahám různých infekcí. Proto cítím 

nutnost na tomto místě poděkovat všem, kteří se jakkoli, v současné i minulé době, zasloužili 

o rozšíření poznatků ve farmakologii i v příbuzných oborech. Teprve prostudováním obsáhlé 

literatury, kdy mi bylo umožněno nahlédnout do složitosti popisované problematiky, 

si opravdu vážím každého jednotlivého kroku, který ten či onen vědec učinil. 

Nejen z výše uvedeného důvodu je nutné minimalizovat zátěže životního prostředí, 

které lze snadným způsobem – a to správným chováním k léčivům, eliminovat. Nelze 

očekávat, že by se do budoucna nějak výrazně omezila jejich výroba a užívání, spíše lze 

očekávat opak. Proto je na místě, aby každý dle svých možností a schopností, udělal maximum 

proto, aby snížil, případně zamezil jejich dopadu na životní prostředí. Právě laik, tedy uživatel, 

je v tomto procesu podstatnou částí. 

Cílem diplomové práce bylo na velmi malé části obyvatel České republiky zjistit 

hrubý obraz chování lidské populace u nás v oblasti léčiv. Důraz byl kladen na přístup 

k vysloužilým lékům, nicméně s tím souvisí i další postoje, což měl za úkol poodkrýt 

dotazník, který jsem pro tento účel zpracovala. Po jeho vyhodnocení, jsem nebyla mile 

překvapena, bohužel musím uvést, že jsem takový výsledek očekávala. Celá práce směřovala 

nejen ke zmapování konkrétního chování, kdy byly nalezeny opakující se negativní postoje 

u jejich uživatelů, ale hlavně k návrhu řešení, jak zajistit zlepšení chování.  

Zde, v posledních řádcích práce, musím říci, že jediný způsob, jak přimět české 

občany ke správnému umístění léčiv do lékáren vidím v nabídce nějaké odměny či jiné 

motivace, ať už je v podobě samolepky s dinosaurem pro dítě, kdy právě dítě bude tím, 

které může rodiče přimět ke správnému činu, jinak je pro mnohé, minimálně časově 

výhodnější, zbavit se léku rychlejším a jednodušším způsobem. Ideální by bylo jakoukoli 

vhodnou akci podpořit mediální kampaní. 

Závěrem ještě musím podotknout, že jsem velmi ráda za svolení toto téma 

zpracovat. I když zpočátku nebylo jasné, zda téma přinese svá očekávání, nakonec mám 
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z jeho zpracování velmi dobrý pocit, k čemuž mimo jiné přispělo i zjištění, že ve stejné 

oblasti byl v rozsáhlejší podobě, paralelně prováděn obdobný výzkum agenturou 

STEM/MARK. I když značný rozdíl v obou výzkumech je vidět na první pohled, nejen 

v rozsahu, ale i rozpočtu, je až s podivem, jak se v některých otázkách lze shodnout, i když 

jde v mé práci o tak malý vzorek respondentů, jaký jsem zvolila. Výzkum zadaný SÚKL 

a zpracovaný agenturou STEM/MARK je pro mě dostatečným zadostiučiněním, že došlo 

ke zvolení vhodného a aktuálního téma diplomové práce. 
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Dotazník 

Vážení respondenti, 

jsem studentkou VŠB a tento dotazník zpracovávám pro svou diplomovou práci, 

slouží tedy pouze ke studijním účelům. Uvedením pravdivých informací napomůžete ke 

zlepšení životního prostředí. Pokud není uvedeno jinak, zakroužkujte, prosím, pouze jednu 

odpověď. Jeho vyplnění Vám nezabere více než 10 minut. Děkuji  

Šárka Piglová (sarka.piglova@seznam.cz)  

Téma: Léčiva v životním prostředí, chování dotčených osob a návrh 

na zmírnění zjištěných nedostatků 

1. Jak často nakupujete léky? 

a) Týdně 

b) Měsíčně 

c) Čtvrtletně 

d) Nepravidelně, náhodně 

e) Nenakupuji je (pokračujte, prosím, otázkou č. 3) 

 

2. Co Vás nejčastěji vede k tomu, že nakupujete léky? 

a) Potřebuji je, pomáhají mi překonat nemoci, či jim předcházet 

b) Činím tak na doporučení nebo předpis lékaře 

c) Když zjistím, že nějaký doma chybí, doplním zásoby 

d) Reklama 

e) Jiný důvod (napište, jaký): 

 

3. Kdo je člen Vaší domácnosti, který převážně řeší problematiku léků (nákup, 

likvidaci)? 

a) Žena/partnerka/manželka 

b) Matka 

c) Muž/partner/manžel 

d) Otec 

e) Nemáme to takto určeno 

f) Jiný člen (uveďte, který): 

 

4. Máte přehled o lécích, které máte doma, včetně jejich doby upotřebitelnosti? 

a) Ano 

b) Ne 

c) Částečně 

d) Léky doma nemám/e (vynechejte, prosím, otázku č. 11, 12 a 13) 
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5. Který lék nejčastěji užíváte? Uveďte, prosím, jeho název a oblast léčení. (Tato 

otázka není povinná, pokud přesto odpovíte, budu ráda, děkuji.) 

…………………………………………………………………………………………... 

 

6. Vžijte se, prosím, do situace, že Vám lékař chce předepsat lék, který máte ještě 

doma, jak se zachováte? 

a) Sdělím mu, že to není nutné, nejprve spotřebuji domácí zásoby 

b) Nechám si ho předepsat, může se hodit někdy později 

c) Pro jistotu si ho nechám předepsat, jelikož neznám dobu upotřebitelnosti toho, 

který mám doma 

d) Nevím, záleží na tom, o jaký lék půjde 

e) Tato situace je mi cizí, k lékařům nechodím (pokračujte, prosím, otázkou č. 8) 

f) Jinak (uveďte, jak): 

 

7. Vyžadoval/a jste někdy v minulosti po lékaři recept na antibiotika, i když on to 

považoval za zbytečné? 

a) Ano 

b) Ne 

c) Nevím 

 

8. Zkoušel/a jste někdy medikamenty nahradit bylinkami či léčivy našich babiček? 

a) Ano 

b) Ne 

c) Nenahrazuji je, nýbrž užívám společně s medikamenty 

d) Neužívám žádné léky ani přírodní medicínu 

e) Užívám výhradně přírodní léčiva 

 

9. Znáte ve svém okolí někoho, kdo je či byl závislý na nějakém léku? 

a) Ano (pokud víte bližší informace, podtrhněte, prosím, některou z následujících 

možností, lze uvést více variant):  

 léky na bolest 

 kapky do nosu 

 psychofarmaka 

 jiné (uveďte, jaké): 

b) Ne 

 

10.   Jak postupujete při odstraňování prošlých či již nepotřebných léků? 

a) Vyhodím je do odpadkového koše 

b) Nechám je v zásobách, mohou se hodit i prošlé (pokračujte až ot. č. 14) 

c) Odnesu je do lékárny 

d) To se mi nestane, vždy všechny doberu 

e) Když takový naleznu, sdělím to odpovědné osobě, ať s tím něco udělá 

f) Jinak (uveďte, jak): 
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11. Jak často se zbavujete nepotřebných či prošlých léků? 

a) Pravidelně, několikrát do roka 

b) Nepravidelně, dle potřeby, když na ně narazím, např. při nemoci 

c) Nezbavuji se jich, ještě se mohou hodit (pokračujte, prosím, až otázkou č. 14) 

d) Nevím, toto přenechávám jiným osobám v naší domácnosti 

e) Jiná odpověď (uveďte, jaká): 

 

12. Pokud odevzdáváte nepotřebné léky k likvidaci do lékárny, co Vás k tomu vede? 

a) Dělají to tak i ostatní 

b) Správným umístěním nepoškodím životní prostředí 

c) Česká právní úprava to takto vyžaduje 

d) V  lékárně je příjemný personál, rád/a tam chodím 

e) Činím tak na žádost rodiny, okolí 

f) Jiný důvod (uveďte, jaký): 

g) Léky takto nepředávám k likvidaci (pokud je nelikvidujete ani jiným 

způsobem, přejděte na otázku č. 14) 

 

13. Léky, kterých se nejčastěji zbavujete, jsou původně: 

a) Léky na recept 

b) Volně prodejné léky 

c) Jiná odpověď (uveďte, jaká): 

d) Nevím, nepamatuji si 

 

14. Kde jste získali informaci o vhodnosti odevzdání nepotřebných léků do lékárny? 

a)  Je to napsáno na krabičce 

b) Od personálu v lékárně 

c) Od jiné osoby ze svého okolí 

d) Z odborné literatury, zákona o léčivech 

e) Jinde (uveďte, kde): 

f) Takovou informaci nemám 

 

15. Jak daleko od svého bydliště máte lékárnu (uveďte nejbližší variantu)? 

a) Do 500 m 

b) Do 1 km 

c) Do 5 km 

d) Nad 5 km 

e) Nevím 

 

16. Jaké umístění nepotřebného či již prošlého léku upřednostňujete? 

a) Ponechání v zásobách, může se hodit i prošlý 

b) Odnesení do lékárny 

c) Vyhození do odpadkového koše 

d) Žádné, oblast léčiv řeší v mém okolí někdo jiný 

e) Jiná odpověď (uveďte, jaká): 
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17. Co by Vás vedlo k odpovědnějšímu přístupu k prošlým lékům? 

a) Více míst, kam je možné ty nepotřebné odevzdávat  

b) Větší motivace ze strany dotčených osob (např. bonus v podobě budoucí slevy) 

c) Zlepšení informovanosti o možných důsledcích vlivu na životní prostředí 

d) Nic, vyhodit do koše je pro mě nejjednodušší řešení 

e) Nic, můj přístup k prošlým či nepotřebným lékům je v mezích zákona 

f) Jiný důvod (uveďte jaký): 

 

18. V nedaleké lékárně právě probíhá soutěž o poukázky na vitamínové doplňky. 

Tyto může vyhrát ten, kdo během určité doby předá k likvidaci nejvíce 

nepotřebných léků. Zajímala by Vás tato soutěž natolik, že byste se zapojil/a? 

a) Ano, je to zajímavé a nějaké pošlé léky také doma mám 

b) Ano, ale teď žádné takové léky doma nemám  

c) Ano, mám větší množství nepotřebných léků, takže bych měl/a šanci i vyhrát 

d) Možnost získání poukázky na vitamínové doplňky by mě neoslovilo  

 

19. Byla by pro Vás výše zmíněná soutěž zajímavější, pokud by v ní byla výhrou: 

a) Poukázka do restaurace 

b) Poukázka do bazénu  

c) Něco jiného (uveďte, co): 

d) Poukázka na vitamínové doplňky mi vyhovuje 

e) Ne, ani tak by mě tato soutěž neoslovila  

 

20. Máte nějaký návrh, jak by bylo možné lépe řešit přístup osob k prošlým lékům? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

21. Vaše pohlaví: 

a) Muž 

b) Žena 

 

22. Váš věk: 

a) Do 29 let 

b) 30 - 44 let 

c) 45 - 59 let 

d) 60 – 74 let 

e) 75 a více let 

 

23. Vaše vzdělání: 

a) Základní 

b) Střední bez maturity 

c) Střední s maturitou 

d) Vysokoškolské 

Mnohokrát děkuji za Vaše odpovědi.
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Příloha 3: Odstraňování léků v souvislosti se vzdáleností od lékárny a vzděláním 


