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Abstrakt 

Na začátku mé závěrečné práce jsem se zaměřila na nádory, jejich vznik a rozdělení. Následuje 

vysvětlení, co je rakovina a jak vznikl její název. Příznaky, druhy a stádia rakoviny, to vše jsem 

popsala a vysvětlila. Přidala jsem i mýty a předsudky o rakovině. Všechny příznaky a odborný text 

o rakovině jsem zpestřila příběhy lidí, které znám a kteří trpěli nebo trpí rakovinou. Poté jsem si 

vybrala rakovinu plic, kterou jsem popsala podrobněji. Ke konci jsem shrnula procenta úplného 

uzdravení u určitých druhů rakoviny.  

 

 

 

 

Abstract 

At the beginning of my final thesis, I focused on the tumors, their formativ and classification. 

Followed by an explanation of what cancer is and how it came to its name. Symptoms, types and 

stages of cancer, all that I described and explained. I also added the myths and prejudices about 

cancer . All the symptoms and the specialist text about cancer, I livened up by adding the stories of  

the people that I know and who have suffered or are suffering from cancer. Then I chose lung 

cancer, which I describe in more detail. At the end i summarized the percentage of full recovery in 

certain types of cancer. 
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ÚVOD 

Závěrečnou práci budu psát na téma nádorové onemocnění. V práci se zaměřím na jeden druh 

rakoviny, konkrétně rakoviny plic, který podrobněji popíšu. Budou se tam vyskytovat i příběhy, 

které se děly nebo dějí v mém okolí.  

Téma nádorové onemocnění jsem si vybrala, protože se pohybuji v blízkosti lidí, kteří trpí nebo 

trpěli nádorovým onemocněním. Hlavně si myslím, že se o téhle nemoci málo mluví a lidé berou 

na lehkou váhu prohlídky nebo kontroly u lékaře. Podchycení rakoviny včas díky náhodné kontrole 

u lékaře nebo vyšetření doma dává velkou šanci na úplné uzdravení, a proto by se každý z nás měl 

více zajímat o svůj zdravotní stav. 

Touhle prací bych chtěla poukázat na to, že náš život se může změnit ze dne na den a je na nás, jak 

se k tomu postavíme. Měli bychom si vážit toho, že jsme zdraví a dělat vše pro to, abychom zdraví 

zůstali i nadále. Také bych touhle závěrečnou prací chtěla ukázat hlavně mladým lidem, či ještě 

dětem, že alkohol není přístupný do osmnácti z toho důvodu, že náš mozek a orgány jsou ještě ve 

vývoji a alkoholem nebo dokonce cigaretami by se mohlo vše změnit, a později bychom mohli mít 

následky právě v podobě rakoviny.  
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1 Vznik nádorů 

Nádory vznikají z naší vlastní tkáně. Problém je, že tahle tkáň je v mnoho buněčném organismu a 

roste neregulovatelným způsobem.  

 

1.1 Zhoubné nádory 

Zhoubné nádory nebo se jim také říká maligní nádory. Nádory, které jsou zhoubné, se vymkly 

kontrole organismu a začaly zasahovat ostatní zatím nepoškozené tkáně. Na tkáni, kde se nacházejí, 

se chovají nepřátelsky, mění její funkci a narušují funkčnost tkáně. Maligní nádory metastazují, 

takže se vytváří dceřiné nebo druhotné, rakovinné buňky. Těmto buňkám se říká metastázy a v pár 

týdnech jsou schopné se rozšířit do celého těla. Při zhoubných nádorech je zvýšena únava a snížená 

imunita, což vede k častým onemocněním nebo k infekcím. Bohužel při onemocnění zhoubných 

nádorů je malé procento úplného uzdravení. Rakovina se může na vyšetření zdát ustupující, 

dokonce doktor může říct, že po odstranění nádoru je šance na úplné uzdravení, jenže při 

zhoubných nádorech se rakovina může vrátit a zasáhnout ostatní orgány.  

 

1.1.1 Úmrtí babičky – rakovina mozku 

Když mi byly tři roky, zemřela mi babička na rakovinu mozku. Začalo to od tlustého střeva a šlo to 

směrem nahoru. Nádory zasáhly játra, plíce a nakonec mozek. Přesto, že jí nechyběl pohyb, jedla 

zdravě, nebyla vystavována rizikovým faktorům nebo špatnému prostředí zemřela v šedesáti letech 

na rakovinu mozku. Byla opravdu hodná a chtěla pro všechny to nejlepší. Co přispělo k vzniku 

rakoviny, byl stres, kterým trpěla opravdu dlouhou dobu. 

 

1.2 Nezhoubné nádory 

Nezhoubné nádory nebo se jim také říká benigní nádory. Nezhoubný nádor je mutovaná buňka, 

která má schopnost stát se nádorovou buňkou nebo zhoubným nádorem. Nezhoubný nádor má 

většinou ostré ohraničení, takže nevytváří metastázy. Pokud při svém růstu neohrožuje okolí 

důležitých orgánů, není životu nebezpečný. Léčba je chirurgická. Pokud je nádor odstraněn celý, 

nestává se, že by došlo k dalšímu propuknutí rakoviny. 
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2 Co je to rakovina? 

Rakovina neboli nádorové onemocnění je nemoc, při které dochází k nekontrolovatelnému růstu 

vlastních buněk organismu a dochází k mutaci. U dětí převažují nádory dědičného původu. U 

mladších je nejčastější rakovina mozku a leukémie. U dospělých je vznik nádorů ovlivněn vlivem 

prostředí a životního stylu. Dospělí nejvíce trpí rakovinou tlustého střeva, plic, prsu a prostaty. 

2.1.1 Proč název rakovina? 

Rakovina pochází z anglického slova cancer, z německého Krebs a z řeckého karcinos. Všechny 

názvy jsou v překladu rak nebo krab. Je to z důvodu rakoviny prsu. Karcinom prsu se vyznačuje 

charakteristickým obrazem s tvrdým centrálním nádorem, ze kterého vybíhají tenké výběžky 

podobné tenkým račím nožkám a pronikají do zdravé tkáně. Tak nádory prsu, které opravdu 

připomínají tvar raka, daly název rakovina celým zhoubným nádorům.  

2.2 Příznaky rakoviny 

Příznaky rakoviny, které lidé často přehlížejí a zanedbávají:  

 krátké nádechy, funění 

 horečka, infekce 

 problémy s polykáním 

 bulky na krku, podpaží a tříslech 

 více modřin, krvácení 

 slabost, únava 

 otoky, přibývání na břiše 

 sytost, ztráta chuti k jídlu 

 bolest pánve a břicha 

 krev ve stolici 

 neobvyklá ztráta na váze 

 silná, bolestivá menstruace 

 oteklý obličej 

 změny nehtů 

 bolest v dolní části zad na pravé straně 
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2.3 Druhy rakoviny 

Nejčastější druhy rakoviny v České republice:  

 rakovina varlat 

 rakovina prostaty 

 rakovina tlustého střeva 

 rakovina děložního čípku 

 rakovina jater 

 rakovina krku  

 rakovina slinivky 

 rakovina jícnu 

 rakovina prsu 

 rakovina žaludku 

 rakovina kostí 

 rakovina ledvin 

 rakovina konečníku 

 rakovina mozku 

 rakovina vaječníku 

 rakovina štítné žlázy  
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 Rakovina prsu Obr. č. 3 

Rakovina tlustého střeva Obr. č. 2 

Rakovina štítné žlázy Obr. č. 1 
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2.4 Stádia rakoviny 

Stádia rakoviny jsou označena podle pokročilosti onemocnění čísly od 0 do IV. Jednotlivá stádia 

jsou dále rozdělena do skupin podle typu postižení. 

2.4.1 Stádia rakoviny prsu 

 Stádium 0 

Nádor je zatím neinvazivní. 

 Stádium I 

Nádor je menší než 2 cm v průměru, a nejsou postiženy lymfatické uzliny v podpaží. 

Karcinom se zatím nešíří mimo prs. 

 Stádium II 

Skupina IIA - Nádor je menší než 2 cm s postižením 1-3 lymfatických uzlin. 

                       Postižení lymfatickým uzlin v podpaží bez prokazatelného nádoru prsu. 

                       Nádor o velikosti 2-5 cm bez postižení lymfatických uzlin v podpaží. 

Skupina IIB - Nádor o velikosti 2-5 cm s postižením 1-3 podpažních lymfatických uzlin. 

                        Nádor větší než 5 cm bez postižení lymfatických uzlin v podpaží.  

 Stádium III 

Skupina IIIA - Postižené podpaží, lymfatické uzliny jsou navzájem fixované.  

                         Nádor větší než 5 cm a součastně postižené podpaží lymfatických uzlin.           

 Skupina IIIB - Nádor jakékoli velikosti prorůstá do hrudní stěny nebo kůže.  

                          Zánětlivý karcinom se šíří lymfatickými cévami. 

                          Karcinom v kůži a prsu způsobuje zarudnutí.  

Skupina IIIC – Nádor jakékoli velikosti s postižením 10 a více lymfatických uzlin. 

 Stádium IV 

Objevily se metastáze, nejčastěji v plicích, játrech, kostech nebo mozku. 
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Stádia rakoviny prsu Obr. č. 4 
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3 Mýty o rakovině 

Více než polovina naší populace má předsudky o rakovině, myslí si různá fakta, ale ne vždycky si 

myslí věci, které tak opravdu jsou. Někteří v to možná chtějí uvěřit, aby se nemuseli bát, že je něco 

jako nádorové onemocnění potká. 

 

3.1 Co si lidé myslí? 

Většina lidí si myslí, že rakovina je hlavně dědičného původu, že pokud má vaše babička rakovinu, 

vy ji budete mít také. Ano je pravda, že rakovina se v těle vytvoří i z dědičného původu, nejčastěji 

to je z babičky na dceru nebo vnučku. Ale velký vliv mají výživové faktory, strava, životní styl, pití 

alkoholu nebo kouření a používání návykových látek také velice pomůže k vytvoření nádorových 

buněk v našem těle. Všimla jsem si, že většina lidí neví, že každý z nás má v těle rakovinotvorné 

buňky, ale je vlastně na nás jak se budeme v životě chovat k našemu tělu a organismu. V dnešní 

době, kdy se každý za něčím žene, chce mít vysoké postavení v práci, dokonalý dům, zahradu a 

hlavně hodně peněz si nikdo z nás neuvědomuje, že to nejcennější co máme a nikdy nevíme, na jak 

dlouho to máme je zdraví. Už jen kvůli tomu jak se každý stresuje z maličkostí, tak ze stresu může 

vzniknout rakovina, ale to si nikdo neuvědomuje. Ptala jsem se svého bratra, jestli si myslí, že 

kdyby byl v jeho okolí někdo s rakovinou, jestli by to poznal. Bez váhání řekl, že ano. Já s ním 

nesouhlasím, protože pokud rakovina není ve vysokém stádiu, a netrpí ni naši nejbližší, tak ji na 

nikom nepoznáme. Lidé s rakovinou nechtějí být středem pozornosti a touhle nemocí se opravdu 

nesvěřují každému. Samozřejmě, že to tak nemají všichni, ale většina ano. Vím totiž o jednom 

klukovi, který trpí nádorovým onemocněním a nikdo by to na něm nepoznal. 
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3.2 Vliv kouření, pití alkoholu na rakovinu 

Je jasné, že kouření, pití alkoholu nebo dokonce braní omamných látek nikomu z nás neprospívá, a 

proto se říká všeho s mírou. Skoro nikdo si nikdo neuvědomuje, že opravdu i z alkoholu může 

vzniknout závažný druh rakoviny, jako třeba rakovina zažívacího traktu, kam patří rakovina 

žaludku, jícnu, jater a střev. Není to tak, že se jednou v životě opijete a je z toho rakovina, ale 

alkohol k tomu spíš tak dopomůže. Pokud jde o kouření, tak na krabičkách od cigaret jsou 

výstražné nápisy a obrázky. Strašné obrázky mají pomoci hlavně odradit mladé nebo ty, kteří ještě 

s kouřením nezačali. Denní spotřebu chvíli po tom, co se začaly prodávat cigarety s varovnými 

obrázky, omezila desetina obyvatel České republiky. Jenže co se týče opravdu dlouhodobých 

kuřáků, tak používají tabatěrky, což je pouzdro na cigarety nebo si krabičku jednoduše přelepí. 

Kouření přispívá 30% k úmrtnosti na nádorové onemocnění. Vyloženě na rakovinu plic, o které 

budu psát podrobněji, je to 90%. Kouření nepřispívá jen k rakovině plic, ale také k rakovině 

průdušek, ústní dutiny, hltanu, hrtanu, slinivky a tlustého střeva.  

 

 

 

 

Obr. č. 5 Výstražný obrázek na krabičce od cigaret 
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3.2.1 Příběh známého – rakovina jater 

Chtěla bych psát o jednom známém mého táty, který má teď 67 let a zjistili mu karcinom jater. 

Začal pít alkohol v deseti letech, což na tu dobu bylo normální a nikdo to neřešil. Asi nikdo z nás si 

neumí představit desetileté dítě, jak začíná pít alkohol. Pil víno, pivo, dokonce i tvrdý alkohol. 

V posledních pár měsících byl unavený, bez nálady, což u něj bylo neobvyklé a hlavně mluvil 

z cesty. Po návštěvě lékaře se zjistil karcinom na játrech, samozřejmě z nadměrného pití alkoholu. 

Doktoři mu sdělili, že pokud přestane pít, je šance na uzdravení, ale pokud bude dál pít takhle velké 

množství alkoholu, povede to ke smrti. Konzultovali jsme to s naší kamarádkou, která je lékařka a 

řekla nám, že pokud teď opravdu po taji nepije, nemusí to skončit až takhle špatně. Sama doufám, 

že ho tahle návštěva nemocnice vystrašila a dál nebude riskovat svůj život kvůli alkoholu. 
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3.3 Vliv výživových faktorů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zvýšená a snížená rizika výživových faktorů na rakovinu Obr. č. 6 
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4 Rakovina plic 

Rakovina plic je jednou z nejčastějších a zároveň nejvážnější rakovinou. Jak už jsem psala, jaký má 

vliv kouření na rakovinu, tak na rakovinu plic je až 90% úmrtnost. Opravdu nejčastějším důvodem 

na rakovinu plic, je právě kouření. Tenhle typ rakoviny se objevuje nejčastěji u dospělých až 

starších lidí.  

 

4.1.1 Příběh o kouření 

Když jsem psala o vlivu pití alkoholu na rakovinu, tak jsem se podělila o jeden případ 

s dlouhodobým pitím alkoholu a následný karcinom jater, a proto bych se teď chtěla podělit o 

případ dlouhodobého kouření a následně rakovinu plic. Skoro každý asi zkusil cigaretu, aby věděl 

jak to chutná. Někomu to zachutná, někomu ne. Jsou lidé, kterým to ani tak nechutná, ale jsou ve 

stresu, prožívají těžké období a bez cigarety si neumí představit život. A takhle to měl jeden pán, 

který kouřil od malička. V dospělosti vykouřil až dvě krabičky denně. Kouřil opravdu hodně a 

pořád. Když mu zjistili rakovinu plic ve třetím stádiu, vědělo se, že je to špatné. Rakovinu mu 

zjistili v šedesáti letech. Okamžitě přestal kouřit, ale v tomhle stádiu je léčba a chemoterapie 

nezbytná. Lékaři mu doporučovali pít tvrdý alkohol. Možná si někdo řekne, že je to ironie, když 

jsem psala, že alkohol je jedním z faktorů příčiny rakoviny. Jenže v tomhle stádiu a s takovou 

diagnosou by se mělo aspoň něco zkusit. Tvrdý alkohol zabíjí v těle viry, a tak si aspoň zkusil dát 

třeba dvě čtvrtky denně. Po nějaké době se jeho zdravotní stav začal zhoršovat. Pár dní byl bílý, 

pořád ležel, když něco řekl, nedávalo to smysl. Po pár dnech bych hospitalizován v nemocnici, kde 

se zjistilo, že mu rakovina napadla další orgány a že se jeho stav zhoršuje. Bohužel za pár dní 

zemřel v nemocnici. V jeho případě to bylo vysvobození od bolesti. 
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4.2 Popis 

Ve dvacátých letech, kdy se rozšířila výroba i spotřeba cigaret, zároveň prudce narostl počet 

karcinomů plic. Tahle nemoc se stala velice obávanou, ale zároveň pořád podceňovanou nemocí 

některých kuřáků. Spoléhali na štěstí tím, že jejich babička vykouřila denně krabičku cigaret a 

dožila se až sto let. V České republice trpí rakovinou plic 100 mužů ze 100 000 a každý dvacátý 

rakovině podlehne. Poslední dobou se zvyšuje i číslo rakoviny plic u žen. Rakovina plic se tak stala 

nejčastějším nádorovým onemocněním a to i přesto, že se její vysoké riziko dá zmenšit na 

minimum, na rozdíl od rakoviny prsu nebo prostaty. 

 

 

Plíce nekuřáka vs. plíce kuřáka Obr. č. 7 
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4.3 Příznaky, projevy 

Příznaky u rakoviny plic přicházejí pomalu a jsou nenápadné. V okolí někoho, kdo pravidelně 

kouří už nějakou dobu, nejde poznat rozdíl mezi jiným kašlem. Než přijdou první příznaky, je 

možné rakovinu odhalit náhodně rentgenem. U prvních příznaků nemusí být hned jasné, že jde o 

rakovinu.  

Mezi první příznaky patří:   

 chrapot 

 teplota 

 potíže při polykání 

 změna kašle na dráždivější 

 špatné dýchání 

 únava 

  bolest svalů 

 časté a dlouhotrvající zápaly plic 

 neurologické poruch 

 

4.4 Příčiny, rizikové faktory 

Veškeré studie dokázaly, že kouření má souvislost s karcinomem plic. Kuřáci mají až třináctkrát 

vyšší riziko vzniku plicní rakoviny, oproti nekuřákům. Záleží ale na množství vykouřených cigaret 

denně, absencí filtru a druhu tabáku. Také je riziko ovlivněno tím, jak dlouho kuřák kouří. Pokud 

přestane kouřit, riziko se každým dnem bez cigaret snižuje. Kuřák neohrožuje jen sebe, ale také lidi 

kolem sebe, děti, partnery nebo kolegy v práci. Na karcinomu plic se také podílejí genetické 

faktory. Někdy je ale důvod neznámý a rakovina plic zasáhne nekuřáka bez genetických 

předpokladů. 
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Obr. č. 8 Tabulka hlavních příčin nádorů  
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4.5 Léčba 

Léčba rakoviny plic záleží na velikosti nádoru. Dále závisí na tom, kde se nádor nachází, na jeho 

rozsahu. Při léčbě se přihlíží k věku a celkovému stavu pacienta. Nejdůležitější pro efektní léčbu je 

včasné diagnostikování nádoru. V léčbě dnešní doby se nejvíce uplatňují chirurgické metody, 

chemoterapie a ozařování. Při terapii nádorů se rozlišují léčebné nádory, které jsou určeny typem 

nádoru, pokročilostí nádoru a stavem nemocného. 

 

 

 

 

 

Chemoterapie Obr. č. 9 

Ozařování Obr. č. 10 
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4.5.1 Léčebné záměry 

 Kurativní záměr - Cílem léčby je nemocného vyléčit. Ve většině případů se za kritérium 

úspěšnosti považuje přežití bez návratu nemoci po dobu 5 let. 

 Paliativní záměr - Cílem této léčby je zbavit nemocného projevů nádoru nebo zpomalit růst 

nádoru. 

 Symptomatický záměr – Cílem této léčby je snaha o udržení přiměřené kvality pacientova 

života. Je zaměřena převážně na tišení bolestí. Týká se nemocných, kteří nemají naději na 

uzdravení ani na zástavu postupu onemocnění. 
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5 Prognóza u konkrétních diagnóz 

Procenta ukazují šanci na úplné uzdravení 

 94% Štítná žláza 

 93% Varle 

 88% Předstojná žláza - prostata 

 84% Melanom kůže 

 84% Prs- ženy 

 82% Hodgkinův lymfom 

 80% Děloha 

 68% Hrdlo děložní  

 66%Močový měchýř 

 64% Ledvina 

 60% Non – Hodgkinův lymfom 

 54% Tlusté střevo a konečník 

 52% Hrtan 

 46% Dutina ústní a hltan 

 42% Vaječník 

 36% Mnohočetný myelom 

 20% Žaludek 

 17% Mozek a mícha 

 12% Jícen 

 11% Průdušnice, průdušky a plíce 

 9% Žlučník a žlučové cesty 

 5% Játra  

 5% Slinivka břišní 
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Závěr 

Tahle práce mi připomenula, že opravdu to nejdůležitější co každý z nás má je zdraví. Když jsem 

psala o vlivu alkoholu a kouření na rakovinu, uvědomila jsem si kolik lidí znám, kteří buď kouří, 

nebo pijí alkohol a neuvědomují si, že riskují se svým životem. Bohužel jsem si vzpomněla i na ty, 

kteří rakovinou trpí, ale nadále konzumují alkohol a dokonce i cigarety. Tohle téma je sice smutné, 

ale musí se o tom mluvit, a třeba tak pomůžeme těm, kteří rakovinou trpí a nejsou na tom 

psychicky dobře. Věřím, že všichni trpící jakýmkoli nádorovým onemocněním zůstanou nadále 

silní a dočkají se slov od lékaře: „ Je to za vámi, jste zdravá/ý.“  
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