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ANOTACE

Diplomová  práce  se  zaměřuje  na  posouzení  libosti  pachů  pomocí  dvou  subjektivních

olfaktometrických testů (U - Sniff a NTOP testem) ve vybrané věkové skupině, a to u dětí ve věku

11 - 12 let. Dále pak na porovnávání výsledků stejných testů s kontrolní skupinou dětí mladšího

věku (6 - 7 let). Práce si klade za cíl vyšetřit schopnost identifikace pachů a zjistit intenzitu libosti

pachů pomocí  U -  Sniff  testu.  Dále  je  cílem zjištění  rozdílu  bodového zisku v čichovém testu

U - Sniff u dětí věkové skupiny 6 - 7 let a 11 - 12 let.

V teoretické části bude popsána anatomie nosu, funkce nosu, embryologie a vývoj čichového ústrojí,

využití a význam čichu v jednotlivých vývojových obdobích dětského věku, dále pak fyziologie

čichu, charakteristika a diagnostika poruch čichu.

KLÍČOVÁ SLOVA

libost pachů, subjektivní olfaktometrie, čich, dětský věk

ANNOTATION

The  diploma  thesis  focuses  on  the  assessment  of  odor  pleasantness  using  two  subjective

olfactometric tests (U - Sniff and NTOP test) in a selected age group of children aged 11 - 12 years.

Furthermore, to compare the results of the same tests with a control group of younger children (6 - 7

years). The work aims to investigate the ability to identify odors and determine the intensity of odor

pleasantness using the U - Sniff test. Furthermore, the aim is to determine the difference in point

gain in the olfactory test U - Sniff in children aged 6 - 7 years and 11 - 12 years.

The theoretical part will describe the anatomy of the nose, the function of the nose, embryology and

development  of the olfaction,  the use and importance of the olfaction in  various developmental

periods  of  childhood,  then  the  physiology  of  the  olfaction,  characteristics  and  diagnostics

of olfactory disorders.
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ÚVOD

Čich  je  starobylý  smysl  a  i  přestože  hraje,  společně  s ostatními  smysly,  významnou  roli

ve vnímání okolního světa, je to jeden z nejméně prozkoumaných smyslů člověka.  Mnohdy

bývá  vnímán,  obzvláště  laickou  veřejností,  jako  méně  potřebný  vjem,  zaniklý  přirozeným

lidským vývojem (Plzák, 2011). Přestože není čichová funkce u člověka vyvinuta natolik silně

jako u některých zvířat, citlivost na čichové podněty je i tak velká a čich tím hraje významnou

roli například v případě hrozícího nebezpečí z vnějšího prostředí. 

Čich a čichové schopnosti zaujímají nezastupitelnou roli ve všech fázích a oblastech lidského

života. V současné době je známo, že již plod během pobytu v děloze využívá smysly, tedy

i čich a čichové vjemy si pamatuje i po narození (Vodička, 2012). Proces učení po narození

pokračuje pomocí tzv. senzomotorického učení, tedy učení založeném na smyslovém vnímání

(očichávání předmětů, vkládání předmětů do úst, atp.) a dále pak plynule přestupuje do fáze

symbolického  myšlení  (Lazzari,  2013).  Senzomotorické  aktivity  učí  děti  chápat  vztahy

v prostoru, vlastnosti předmětu i čas, a to ve smyslu následek příčina (Thorová, 2015). Nové

a neznámé zážitky pak uchovávají v paměti (Lazzari,  2013). Smyslové vnímání je nedílnou

součástí  osvojování  a  chápání  informací  (Thorová,  2015).  Zhoršení  čichových  funkcí  pak

předpokládá  zhoršení  schopnosti  učení  a  zhoršení  sémantické  paměti  (Martinec  Nováková

a kol., 2017). 

Pachové látky jsou v prostředí všude kolem nás a mají vliv na naše zdraví, smysly a ovlivňují

kvalitu  života.  Nepříjemné,  zapáchající  látky  jsou  vnímány  negativně,  mohou  působit

až stresově, což může mít za následek vybavování obranných reakcí organizmu, obzvláště pak

při dlouhodobém působení. Avšak, dojde-li k adaptaci na pachovou látku, jedinec ji přestane

vnímat, čímž čich přestane plnit svoji funkci varovnou. Příjemně vonící látky naopak mohou

nastavit pohodu a jsou tudíž vnímány pozitivně (Brothánková a kol., 2015).

Libost (hédonicita) může být považována za jednu z nejdůležitějších charakteristik pachových

látek (Brothánková, 2015; Vodička a kol., 2010). Ztráta schopnosti čichu pak velmi negativně

ovlivňuje  psychický  stav  jedince  (chuť  některých  jídel  například  vnímáme především díky

čichu) (Vodička a kol., 2012). Situace může mít kupříkladu za následek až vznik depresivních

nálad. Je prokázáno, že i děti trpí depresí. Předpokládá se, že nejméně stejně často jako dospělí

jedinci.  U dětí  s  depresí  se  však  spíše  vyskytují  somatické  obtíže.  Klinické  projevy závisí
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na věku dítěte,  což může následně znamenat  změnu výběru stravy jako např.  nechutenství,

zvýšený příjem soli, preference sladkých jídel, přehnané dochucování či přejídání (Říčan a kol.,

2015).  U mladých osob pak v dlouhodobém měřítku,  může tato  situace  znamenat  zvýšené

riziko  vzniku obezity  či  poruch v  přijímání  potravy (Plzák  a  kol.,  2011).  Dnešní  literatura

popisuje vznik poruch příjmu potravy u dívek v tak mladém věku jako je 10 let, ale i méně

(Říčan a kol., 2006).

Možný  dopad  poruch  funkce  čichu  na  život  člověka  v různých  věkových  obdobích,  vliv

na  kvalitu,  bezpečnost,  dietní  a  stravovací  návyky  byl  již  popisován  v  mnoha  odborných

článcích  a  odborné literatuře  (Šumníková a  kol.,  2010;  Linhartová,  2007).  Nicméně vztahu

čichových vjemů k vývoji dítěte ve všech věkových kategoriích a problematice poruch čichu

u dětí,  je věnována velmi malá pozornost. K pochopení šíře a závažnosti problému je třeba

zaměřit výzkum na funkční důsledky poruch čichu také u dětské populace. Bez dostatečných

znalostí  a  informací  o  čichu,  čichových  funkcích,  jejich  možných  odchylkách  a  vztazích,

možnostech jejich vyšetřování ve vztahu k vývoji dítěte, nelze efektivně pomáhat a poskytovat

péči  založenou  na  důkazech  všem,  nejen  pediatrickým,  pacientům trpících  poruchou  čichu

(Bakker a kol., 2013). 

Z výše uvedeného jednoznačně vyplývá, jak významně čich ovlivňuje vývoj a život jedince

ihned od narození. Je nezbytné věnovat pozornost tomu, jak široký dopad mohou poruchy čichu

mít  na  lidský  život  a  to  již  od  útlého  dětství.  Proto  by  tato  práce  ráda  blíže  poukázala

na význam čichu ve vztahu k dětskému věku. Přičemž v teoretické části stručně shrnuje základy

anatomie a  fyziologie  čichové soustavy,  dále  pak popisuje  vztah a  význam čichu ve  všech

vývojových obdobích dětského věku,  a  to  včetně prenatálního.  Výzkumná část  práce,  která

navazuje,  analyzuje  a  shrnuje  výsledky nasbíraných dat  při  vyšetření  čichu  u  dětí  různých

věkových skupin  pomocí  Nového testu  libosti  pachů (NTOP)  s  vyšetřením Sniffin‘  Sticks,

konkrétně se jedná o Universal Sniff (U - Sniff) test, část identifikace.

Většina používaných testů subjektivní  olfaktometrie  byla primárně navrhována pro dospělé.

Jsou  však  časově  více  náročné  a  vyžadují  jak  vysokou  koncentraci  vyšetřovaného  během

testování, tak jejich dostatečnou jazykovou vybavenost, což se jeví jako obzvláště náročné pro

děti a může vyústit v podávání náhodných odpovědí (Brothánková a kol., 2012).
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1. VĚDECKÉ HYPOTÉZY A CÍLE PRÁCE

Hypotézy

H0   -   U - Sniff test  - část identifikace,  neprokáže mezi skupinami mladších a starších dětí

statisticky významné diferenciace.

HA  -  V testu  U -  Sniff  -  část  identifikace,  budou mezi  skupinami  mladších  a  starších  dětí

statisticky významné diferenciace.

Cíle práce

1. Vyšetřit schopnost identifikace pachů a zjistit intenzitu libosti pachů pomocí U - Sniff

testu.

2. Zjistit  rozdíl  v  bodovém  zisku  v  čichovém testu  U  -  Sniff  u  dětí  věkové  skupiny

6 - 7 let a 11 - 12 let.

Výzkumné otázky

1. Mají starší děti vyšší bodový zisk v čichovém testu U - Sniff než děti mladší věkové

skupiny?

2. Liší  se  hodnocení  libosti  a  identifikace  pachových  látek  u  mladší  a  starší  věkové

skupiny zkoumaných dětí?

3. Je průběh čichového testu U- Sniff pro děti lehce zvládnutelný?
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2. LITERÁRNÍ REŠERŠE

2.1 Anatomické a funkční parametry nosu

2.1.1 Anatomie nosu a vedlejších nosních dutin

Dýchací cesty u dětí (především u kojenců) jsou úzké, hojně cévně zásobené (Klíma a kol.,

2016). Tvar nosu je určen geneticky i rasově. Z anatomického hlediska lze nos rozdělit na zevní

nos a dutinu nosní. Zevní nos je kryt kůží, která přechází do nosního vchodu (Slouka a kol.,

2018; Šlapák a kol., 2013; Lejska, 1995). Nosní dutina novorozence je v porovnání s dospělým

jedincem asi třetinové velikosti (Slezáková, 2010). 

Vedlejší dutiny nosní jsou tvořeny na každé straně 6 - 10 sklípky kosti čichové a dutinami horní

čelisti, kosti čelní a kosti klínové. Novorozenci nemají ještě plně vytvořeny paranazální dutiny

(Slezáková  a  kol.,  2014).  Vyvinuté  jsou  pouze  čichové  dutiny,  ostatní  dutiny  se  postupně

vyvíjejí v průběhu dětského věku. Čelistní dutiny od dvou let, čelní mezi 4. a 6. rokem života.

Jako poslední se vyvíjejí dutiny klínové, a to mezi šestým a desátým rokem života. Definitivní

tvar a velikost pak dutiny nabírají až v dospělosti (Šlapák a kol., 2013). Svým tvarem, uložením

a obsahem představují vedlejší nosní dutiny významné odlehčení celkové hmoty obličeje, tvoří

ochranný vzdušný polštář pro orgány hlavy, jako např. oko nebo mozek a zastávají také funkci

tepelné izolace očnice (Šlapák a kol., 2013; Lejska, 1995).

2.1.2 Funkce nosu

Nos  plní  mnoho  funkcí  současně.  Jedná  se  o  funkci  imunologickou,  klimatizační  funkci

vdechovaného  vzduchu  a  dále  pak  funkční  (Šlapák,  2013;  Hybášek,  2006).  Imunologická

funkce  bývá  často  u  menších  a  oslabených  dětí  narušena  akutními  záněty  nosní  sliznice

(Slezáková  a  kol.,  2010).  Při  patologickém  uzávěru  nosu  např.  rýmou,  což  je  nejčastější

onemocnění dětského věku, dochází k huhňavosti (Slouka a kol., 2018; Lejska 1995). Čichová

funkce je velmi významná ochranná funkce, která slouží k rozlišení škodlivin a pachů, přestože

není vyvinuta tolik, jako u jiných savců (Šlapák a kol., 2013; Hybášek, 2006; Langmeier, 2009;

Lejska 1995). Velmi významným faktorem ovlivňujícím funkci čichu je věk. Nejlepší čichové

schopnosti mají osoby mezi 15 až 35 lety (Vodička a kol., 2012).
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2.2 Fyziologie čichu

Citlivost člověka na čichové podněty je velká, přestože se člověk řadí mezi mikrosomiky, tedy

živočichy s nepříliš vyvinutým čichem (Vodička a kol., 2012). Celkový počet čichových buněk

se pohybuje kolem 10 až 100 milionů, doba jejich života je mezi 4 až 8 týdny. Čich se řadí mezi

smysly s nízkými prahovými hodnotami, kdy u některých látek je dostačují přítomnost několika

desítek molekul k vyvolání čichového vjemu (Rokyta a kol.,  2016). Na vyvolání čichového

vjemu se též významně podílí nervus trigeminus. Čichový vjem má schopnost ovlivňovat chuť

k jídlu, a to tak, že ji buď podporuje nebo naopak tlumí (Slouka, 2018). Čich však není příliš

dobře  uzpůsoben k rozpoznávání  intenzity  vůní.  Hlavní  fyziologickou funkcí  čichu je  tedy

detekování přítomnosti či nepřítomnosti chemické látky, přičemž intenzita dané látky není pro

čichový systém podstatná (Rokyta a kol., 2016; Langmeier, 2009; Mourek, 2012). 

2.2.1 Čichová dráha

Čichový  orgán  je  uložen  na  začátku  dýchacích  cest  v  horní  části  sliznice  dutiny  nosní.

Dle vzhledu a funkce, se čichový orgán dělí na část čichovou -  pars (regio) olfactoria a část

dýchací - pars respiratoria obsahující respirační epitel (Čihák, 2013). Sliznice v pars olfactoria

zaujímá plochu 4 - 6cm2 a obsahuje několik typů buněk (bazální, podpůrné, čichové) a hlenové

žlázky, které očišťují povrch sliznice. Množství čichových receptorových buněk se odhaduje

na 10 milionů, jejich životnost je pak odhadována na 60 dní. Poté je jejich aktivita nahrazena

buňkami bazálními, které zajišťují celoživotní obnovu čichové sliznice. Čichové buňky jsou

bipolární nervové buňky a jsou jedinečné tím, že se jako jediné nervové buňky během života

pravidelně  obnovují  (Slouka a  kol.,  2018;  Rokyta a  kol.,  2016;  Druga a  kol.,  2013).  Mezi

čichovými buňkami, jež jsou uložené pod čichovým epitelem, se dále nacházejí Bowmanovy

žlázky,  které  produkují  vodnatý  hlen  sloužící  jako  rozpouštědlo  pro  molekuly  odorantů.

Z čichových buněk je vzruchová aktivita vedena čichovou dráhou (viz obrázek 1) přes bulbus

olfactorius  do různých oddílů mozku. Tvoří tak periferní a centrální část čichového systému.

Významná  je  i  projekce  signálu  do  limbického  systému  a  hypotalamu,  zejména  z  oblasti

čichové  paměti,  ale  i  center,  jež  nesou  odpovědnost  za  vliv  na  emoční  zbarvení  a  reakci

spojenou  s  čichovým  vjemem  (Slouka  a  kol.,  2018;  Rokyta  a  kol.,  2016;  Mourek,  2012;

Vodička a  kol.,  2012).  Znamená to  tedy,  že  člověk se rodí  s  určitou  dispozicí  rozpoznávat
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jednotlivé vůně,  ale teprve v období raného dětství  se jim učí přisuzovat libé nebo naopak

nelibé pocity, tedy vůni nebo zápach (Plzák a kol., 2011).

2.2.2 Mechanismus aktivace čichových buněk

Možností jak se pachové látky dostanou do čichového okrsku, jsou buď cestou ortonazální, při

běžném dýchání  nebo  cestou  retronazální,  tedy  přes  polknutí.  Nosní  sliznice  se  vyznačuje

výbornými  schopnostmi  v  resorpci  vodných  roztoků,  čehož  se  hojně  využívá  například

ve  farmakoterapii  (Hybášek,  2006).  Aromatické  látky  nerozpustné  v  hlenu  jsou hydrofobní

molekuly a vyvolávají několik základních čichových vjemů. Aby mohlo dojít ke zpracování

pachových  látek,  které  se  dostanou  do  regio  olfactoria,  musí  se  odorant  navázat  na

membránový  receptor  čichových  buněk,  což  vyvolá  receptorový  potenciál.  Současně  musí

nastat aktivace mnoha dějů, jež zajistí vytvoření akčního potenciálu. Tímto mechanismem dojde

tedy k přeměně prvotního chemického signálu na signál elektrický (Slouka a kol., 2018).
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Obrázek 1: Čichová dráha     (zdroj: http://debuglies.com)



2.3 Význam čichu v různých vývojových stádií dětského věku

Čichové stimuly patří  mezi  jedny z prvních poznávacích faktorů mláďat savců při  vnímání

vnějšího prostředí. Čich je velmi důležitý pro vývin mláďat, jejich přežití, ale také pro jejich

rodiče,  kteří  jsou,  jak bylo prokázáno,  schopni svého potomka identifikovat  podle zápachu.

Proto je u savců čich považován za jeden z nejdůležitějších smyslů. Znalost procesu vývoje

jednotlivých oblastí čichového systému vede k lepšímu chápání funkce čichu v dospělém věku

(Vodička  a  kol.,  2012).  Zapojováním  smyslů  při  různých  činnostech  se  dítě  učí.  Učí

se rozlišovat chutě, vůně, prožívají nové a neznámé zážitky, které si pak uchovávají v paměti

(Lazzari,  2013).  Čichová  komunikace  pak  plní  svoji  roli  při  navazování  kontaktu  dítěte

s matkou již krátce po jeho narození. I když se člověk rodí s určitou dispozicí pro rozeznávání

jednotlivých vůní, libost či nelibost pachů se učí přiřazovat vjemům až v období raného dětství

(Lazzari, 2013).

2.3.1 Embryonální a fetální období

Jednotlivé etapy fetálního období na sebe navazují plynule bez dramatických změn. Rozdělení

fetálního období na časové úseky slouží spíše pro praktické potřeby, morfologický a funkční

vývoj  plodu  pokračuje  plynule,  přičemž  rychlost  vývoje  se  může  projevit  značnými

individuálními rozdíly (Vacek, 2006). Fylogenetickým vývojem a průběhem ontogeneze je dán

společný původ orgánům vzniklých z embryonální trávicí trubice. Jedná se o orgány dýchací

a trávicí soustavy nazývané souhrnně systém gastropulmonální. Dutina ústní a dutina nosní,

kolem kterých se formuje obličej, vznikají na kraniální části zárodku. V 3. týdnu vznikají nad

primitivní dutinou ústní čichové ploténky (plakody) tvořící čichové jamky a váčky, jež jsou

základem nosního septa. V tomto období se vytváří také primitivní nosní otvor a nosní choany

(Šlapák a kol., 2013; Vacek, 2006). Ve 4. až 6. týdnu je nosní vchod již ohraničen nosními valy

v podobě podkovy, které se o týden později spojují a vytvářejí filtrum horního rtu, na který

krátce  na  to  navazují  čelistní  výběžky.  Poruchy  na  tomto  spojení  vyúsťují  v  rozštěp  rtu

(Hybášek,  2006).  Začátkem  druhého  měsíce  se  tvoří  základ  pro  tzv.  čichový  mozek

(rinencefalon) (Vodička a kol., 2012). 10. až 12. týden embryonálního vývoje má za následek

utváření definitivní dutiny nosní. Poruchy spojení v jednotlivých oddílech podmiňují  rozsah

vzniklých rozštěpů rtu,  čelisti  a  patra  (Hybášek,  2006).  V průběhu 3.  a  4.  měsíce,  se  také
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přeměňují  výběžky  postranní  stěny  nosních  dutin  v  nosní  skořepy.  Vedlejší  nosní  dutiny

se zakládají  až  na konci  fetálního období.  Jejich hlavní  rozvoj  se,  ale  děje  až  po narození

a přesahuje období puberty. Ve 25. týdnu je ještě respirační soustava tak nezralá, že plod není

schopen  adaptace  na  zevní  prostředí  a  bez  pomoci  speciální  přístrojové  techniky

a farmakoterapie by po několika dnech zemřel (Vacek, 2006). Avšak smysly začínají pracovat

již před narozením. Čichového vnímání je plod schopen od 28. týdne, všech pět smyslů u něj

funguje již ve třetím trimestru, přesněji v 7. měsíci (Thorová, 2015).

2.3.2 Novorozenecké období

Čich je pro novorozence velmi významným smyslovým vjemem, možná významnějším, než

kdykoliv  později  (Kelnarová  a  Matějková,  2010).  Za  předpokladu,  že  dítě  bylo  po  porodu

v blízkosti matky, je schopno ji poznat čichem již 45 hodin po narození. Umí pomocí čichu

vyhledat bradavku a rozeznat vůni matčina mléka, stejně tak rozpozná aromatická jídla, která

matka jedla  během těhotenství.  Na nepříjemné pachy reaguje  odvrácením (Thorová,  2015).

Anatomické poměry úst, nosu a hltanu má za následek, že novorozenci nedýchají spontánně

ústy, což negativně ovlivňuje i výživu dítěte. Při sání se totiž nedojde k nazopulmonálnímu

reflexu a tím nedojde k aktivaci celého respiračního traktu (Lejska, 1995).

2.3.3 Kojenecké období

V tomto období se dítě soustřeďuje především na pocity vlastního těla, zejména těch, které jsou

vázané na orální aktivitu, čich, pocity tepla, sucha či komfortu. K postupnému rozšíření zájmů

dítěte dochází mezi 2. a 3. měsícem, kdy ale začíná převažovat percepce zraková (Vágnerová,

2012). Rozvíjí se takzvaná senzomotorická inteligence. To znamená, že kojenec myslí, když

vnímá smysly.  Zpočátku jsou senzomotorické činnosti  spíše instinktivní  a náhodné,  později

záměrné. Zkoumání ústy je nejfrekventovanější způsob chování batolecího věku, přičemž chuť

i  čich  jsou  senzorické  systémy,  které  jsou  spolu  neoddělitelně  spjaty  a  významně  spolu

kooperují.  Chuť  některých  jídel  je  lze  totiž  vnímat  především díky  čichu  (Thorová,  2015;

Vodička a kol., 2012). 

20



2.3.4 Batolecí období

Přetrvává instinktivní orální zkoumání. Dítě potřebuje zvýšenou míru dozoru, aby nepozřelo

nebo  nevdechlo  nevhodné předměty  (Thorová,  2015)  nebo chemikálie,  jimiž  jsou  úklidové

a  dezinfekční  prostředky  či  léky  (Lazzari,  2013).  Je  také  žádoucí,  aby  dítě  mělo  přístup

k rozmanitému jídelníčku, neboť je dosud otevřené k novým chutím a snáze si osvojí zdravý

jídelníček,  přičemž  již  v  tomto  věku  je  dítě  schopno  poznat  vůni  svého  oblíbeného  jídla

(Lazzari,  2013).  Zdravé  životní  návyky,  tedy stravování  pak snižuje  riziko  rozvoje  obezity,

která je také mimo jiné spojena s poruchami čichu (Vodička, 2012). Preference sladkých jídel

je často pozorována u lidí s poruchou čichu. Dochází tím i k nežádoucímu přírůstku hmotnosti

(Plzák, 2011). Orální chování začíná slábnout od 18. měsíce života (Thorová, 2015). 

2.3.5 Předškolní věk

Čichové  vnímání  je  charakterizováno  v  tomto  období  přecitlivělostí  na  čichové  vjemy

(Thorová, 2015). Do šestého věku života je dítě silně ovlivněno smyslovým vnímáním, dokáže

si v mysli vytvářet obrazy reprezentující smyslové vjemy. V tomto věku bývají časté akutní

rýmy, mnohdy mnohokrát opakované. Často bývají spojené s velkou adenoidní vegetací, která

buď obturuje choany nebo je samotným fokusem (Lejska, 1995).

2.3.6 Školní věk

Mladší školní věk se z pohledu vývojové psychologie dělí na tři dílčí fáze. První fáze, fáze raná

(6  -  7  až  8  -  9  let)  rozvíjí  myšlení,  především konkrétní  logické  myšlení.  Fáze  středního

školního  věku  je  fází  méně  dynamickou  vývojovou  fází,  dalo  by  se  říci,  že  se  jedná

o  přípravnou  fázi  na  dynamičtější  období  dospívání.  Do  období  školního  věku  lze  zařadit

období  dospívání  -  pubescence  (Vágnerová,  2012).  V  mladším  školním  věku  hraje  stále

významnou roli rodina a vliv rodičů. Martinec Nováková a kol. (2017) ve své studii nazvané:

Effects  of  diversity  in  olfactory  envirnment  on  children's  sense  of  smell, dokládá  význam

variabilního  pachového  prostředí,  kterému  jsou  děti  v  rodinném  prostředí  vystavovány,

na využívání čichových schopností v pozdějším věku.
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2.3.7 Adolescence

Adolescence je období, kdy se z dítěte stává dospělý člověk. Dochází k nápadným fyzickým

(pohlavní vyzrávání ústí v pohlavní dospělost), ale i emočním a kognitivním změnám (Thorová,

2015; Vágnerová, 2012). Objevuje se axilární ochlupení. Axilární mikroflóra dává vzniknout

podpažnímu pachu. Ten je jedním z určujících faktorů vzniku tzv. pachového podpisu neboli

jedinečné individuální vůně člověka. Tato vůně hraje významnou komunikační úlohu, obzvláště

při výběru sexuálního partnera. S nástupem puberty dochází též k hormonálním změnám, které

také ovlivňují tělesný pach. U mužů se jedná především o látky skupiny andosteronů, u žen

dochází  ke  změnám tělesného  pachu  v  závislosti  na  průběh  menstruačního  cyklu,  přičemž

vrchol libosti je v období ovulace. Výběr partnera, obzvláště pak u žen, je více ovlivněn vůní

vybíraného partnera, než jeho vzhled (Vodička a kol., 2012). V období dospívání a dospělosti

pak  čich  sehrává  významnou roli  při  výběru partnera  a  na reprodukci  v  pozdějším období

lidského  života  (Vodička,  2010).  Čichová  identifikace  se  zvyšuje  v  období  adolescence

především  z  toho  důvodu,  že  teprve  v  období  dospívání  je  dítě  dostatečně  vybaveno

výrazovými prostředky ke správnému pojmenování identifikovaných látek, které se v mladším

věku naučilo nejprve rozpoznat a následně pojmenovat (Vodička, 2010).
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2.4 Nejčastější příčiny poruch čichu 

Poruchy čichu jsou poruchami funkce  n. olfactorius a čichové dráhy a postihují zhruba 5 %

obyvatelstva (Plazák a kol., 2011). Jiné zdroje (Hugh, 2015; Schriever a kol., 2018) uvádějí

čísla vyšší. Mezi 19 - 20 % u dospělé populace. Schreiver a kol. (2018) ve stejné studii uvádí,

že  u  dětí  jsou  poruchy  čichu  méně  časté  než  u  dospělých,  zatímco  dle  Hugh  (2015)

je  prevalence  výskytu  čichových  dysfunkcí  u  dětí  neznámá.  Oba  autoři  se  však  shodují,

že spolehlivá data, která by tato tvrzení potvrdila, stále chybí. 

Na poruchách čichu se může podílet tyto příčiny:

 porucha tzv.  převodní či konduktivní vznikající při poruše přívodu čichových vjemů

k  čichovému  epitelu  v  nose  -  nejčastěji  chronická  rýma  (infekčního  či  alergického

původu), nosní polypy, nádory v nose,

 sinonazální  onemocnění  -  především záněty dutiny nosní  a  vedlejších nosních dutin

(rinosinusitidy),

 poúrazové poruchy čichu - jedná se především o kraniotraumata,

 povirové poruchy čichu - po virových onemocněních horních cest dýchacích,

 ostatní

a) toxické - inhalace těkavých látek, 

b) iatrogenní  -  v  souvislosti  s  chirurgickými  výkony  pro  tumory  dutiny  nosní,

intrakrania (zevní přístup na bazi přední jámy lební), stav po totální laryngektomii,

c) kongenitální - Kallmannův syndrom,

 idiopatické  -  u  velké  většiny  pacientů  se  nedaří  příčinu  poruchy  čichu  odhalit

(Plzák a kol., 2011; Doty a kol., 2003).

Z hlediska symptomatologie lze příčiny poruch čichu rozdělit na:

 kvantitativní   (hyposmie - částečná ztráta čichu, anosmie - úplná ztráta čichu, hyperosmie

- zvýšená čichová schopnost znamená fyziologický stav, nejedná se o poruchu (Plzák

a kol., 2011).
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 kvalitativní   (dysosmie,  parosmie -  zkreslený  čichový  vjem  při  přítomnosti  pachové

látky,  fantosmie -  čichová halucinace,  čichový vjem vzniká bez přítomnosti  pachové

látky v prostředí) (Vodička, 2010; Plzák a kol., 2011).

Čichové  stimulace  se  využívá  u  dětí  s  genetickými,  metabolickými  poruchami  nebo

u poúrazových stavů, v pedagogickém procesu u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

(Fabiánová, 2014). Libost pachů lze tedy považovat za jednu z nejdůležitějších charakteristik

pachových látek (Brothánková a kol., 2012).

2.5 Úvod do diagnostiky poruch čichu

2.5.1 Úloha sestry

Profesionálně poskytovaná ošetřovatelská péče vyžaduje po zdravotnickém personálu holistický

přístup.  To  znamená,  že  při  plánování  ošetřovatelské  péče  vždy  pohlíží  na  člověka  jako

jedinečnou celostní bytost a v úvahu berou stránku tělesnou i psychosociální (Mastiliaková,

1999).  Správně  provedené  vyšetření  dítěte  je  mimořádně  důležité,  zároveň  však  v  mnoha

oblastech rozdílné od způsobu vyšetřování dospělého (Klíma a kol., 2016). Role sestry je při

vyšetřování čichu zcela zásadní a nenahraditelná. Proto musí být dobře připravena odpovídat na

otázky kladené v souvislosti s vyšetřením čichu u dětí. Sestra a lékař jsou při vyšetření partnery

(Linhartová,  2007).  Role  sestry  spočívá  jednak  v  přípravě  a  úklidu  prostředí  a  pomůcek

nezbytných  k  vyšetření,  dále  pak  v  provedení  specifického  výkonu,  kterým  je  samotné

provedení  vyšetření  čichu  pomocí  psychofyzikálních  vyšetřovacích  metod  (Racková  a  kol.,

2009; Vodička a kol, 2012).

Před zahájením samotného vyšetření je třeba nejprve vhodně zvolit prostředí, ve kterém bude

vyšetřování  probíhat.  Základem  vyšetření  je  důkladně  odebraná  anamnéza  vyšetřovaného.

I u dětí je významná rodinná anamnéza, osobní anamnéza a nynější onemocnění. Dále se pak

zjišťuje  motorický  a  psychický  vývoj  v  jednotlivých  vývojových  obdobích  dětského  věku,

prodělané infekční choroby, úrazy, dědičné faktory a alergie (Linhartová, 2007).
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2.5.2 Prostředí a přístup k dítěti

Odběr takto citlivých dat  by měl  ideálně probíhat  v klidné,  ničím nerušené atmosféře.  Dítě

potřebuje místo,  kde se cítí  jistě a bezpečně.  Ambulantní část  ORL oddělení,  kde vyšetření

čichu  nejčastěji  probíhá,  je  vhodné  z prostorového  hlediska  umístit  do  speciální  části

ambulantního traktu, jelikož spolupráce s dětmi je náročnější na čas (Nováková, 2012).

,,Psychosociální potřeby jsou u dětí složitější a vznikají jejich adaptací na prostředí“ (Dufková,

Sestra 06/2013, str. 48). 

Zásadní je získání důvěry rodičů i dítě k vyšetřujícímu. Proto je důležité, aby měl vyšetřující

personál nejen odborné znalosti, ale byl též schopný respektovat osobnost dítěte a rozumět mu.

Správně a vhodně též musí být poučeni rodiče, případně další doprovázející osoby, jelikož i oni

svým  vhodným  chováním  a  oporou  velmi  účinně  přispívají  k  efektivní  spolupráci  během

vyšetřování (Linhartová, 2007). Děti jsou velmi vnímavé, citlivé a snadno (a rychle) se unaví.

Vlastní vyšetření nesmí být proto zápas s křičícím a bránícím se dítětem (Slezáková, 2014).

Příjemné,  klidné  prostředí,  vhodná  teplota  v  pokoji,  přiměřené  osvětlení  jsou  podmínkou

úspěšně  provedeného  vyšetření  dítěte.  Stejně  tak  je  důležitý  individuální,  citlivý  a  taktní

přístup, vhodně zvolené otázky odpovídající mentální a věkové úrovně dítěte (Klíma a kol.,

2016).

Před začátkem testu je nutné poučit nejen dítě, ale i rodiče. Ti se informují o časové náročnosti

a způsobu, jakým bude test prováděn. Vyšetření čichu u dětí mohou probíhat v řádu pár minut

až hodiny, vždy záleží na spolupráci dítěte (Slezáková, 2014).

Při vyšetřování čichu je nutné dodržet určité podmínky, aby vyšetřované dítě nebylo ovlivněno

jinými pachy. Vyšetření by měla probíhat v tiché a klidné místnosti bez chodu klimatizace, při

zavřených oknech i dveřích. Dítěti je na 5 s přikládána pachová látka cca 2 cm od nosního

vchodu. Je důležité mezi jednotlivými vzorky dodržet odstup cca 15 s. Poté si vyšetřující zapíše

do tabulky odpověď. Provádí- li se více testů naráz, je vhodné mezi testy rozptýlit pozornost

dítěte,  například jednoduchými hry či  obrázky.  Lékař  na základě vyšetření  čichu musí  dítě

i rodiče poučit o stavu funkce čichového orgánu a dále navrhnout vyšetření a správnou léčbu.

V léčbě poruch čichu se používá hlavně čichový trénink a předepisují se kortikoidy (Klíma

a kol., 2016).
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2.5.3 Anamnéza

Způsob  vedení  rozhovoru  při  odebírání  anamnézy  (nejen  rodinné)  se  odvíjí  od  stáří  dítěte

a schopností doprovázející osoby (Šlapák a kol., 2013). Děti často nedokáží popsat anamnézu

svých  příznaků.  Neumějí  totiž  rozlišit  mezi  obtížemi  s  chutí  a  čichem  (Seifert,  2014).

Nejpřesnější  a  nejcennější  údaje  se  zpravidla  získávají  od  matky  dítěte,  neboť  je  třeba

do rozhovoru zahrnout i údaje o průběhu těhotenství, porodu a poporodní adaptace. Dalšími

významnými informacemi, které mohou napomoci k odhalení možných dědičných chorob, jsou

data o rodičích, prarodičích, sourozencích. Pátráme proto po údajích o poruše čichu u rodičů

či příbuzných.

V  osobní  anamnéze  pátráme  po  informacích  o  proběhlých  závažných  chorobách,  stavech

či operacích. Sledování v odborných ordinacích, stejně tak jako úplnost očkování stanoveného

zdravotním řádem dále dotvářejí nejpřesnější obraz o zdravotním stavu vyšetřovaného dítěte.

Cíleně se dotazujeme na onemocnění související s onemocněním dutiny nosní a vedlejších dutin

nosních. Součástí odebírání anamnézy u dítěte musí být údaje o alergických reakcích. Řadu

otázek  je  třeba  směřovat  na  doprovázející  osobu,  některé  otázky  je  vhodnější  pokládat

za nepřítomnosti dítěte (Klíma a kol., 2016).

Je nutné dotázat se i na nynější onemocnění. Nejprve jsou dotazy cíleny na příznaky základní,

ať  akutního  či  chronického  charakteru.  Dále  pak  vyšetřující  přistupuje  k  cíleným dotazům

předcházejícím samotné vyšetření čichu. Obzvláště významné jsou dotazy na prodělaná virová

onemocnění  horních  cest  dýchacích,  průchodnost  nosní,  chronické  rýmy,  ale  i  úrazy  hlavy

(Vodička  a  kol.,  2012).  Přítomnost  choroby  lze  vyčíst  také  z  výrazu  tváře  dítěte.  Některé

chorobné stavy totiž vyvolávají typické změny výrazu tváře jako například  facies adenoidea,

charakteristické pro zvětšené nosní mandle (adenoidní vegetace) projevující se otevřenými ústy,

neinteligentním výrazem (Klíma a kol., 2016).
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2.6 Vyšetřovací metody poruch čichu

Vyšetřovací  metody  se  dají  základně  rozdělit  na  metody  subjektivní  a  objektivní  (Beňová,

2013).

2.6.1 Subjektivní metody vyšetření čichu 

Olfaktometrie je vyšetření čichu pomocí použití známých pachů. Využívá se metody nucené

volby, kdy má vyšetřovaná osoba možnost odpovědi. Jednodušší screeningové testování čichu

se využívá k určení, zdali pacient čichový vjem vůbec pociťuje. Složitější a časově náročnější

jsou pak testy psychofyzikální, kdy je nutná spolupráce vyšetřované osoby. Dle koncentrace

pachové látky lze dále testy dělit  na kvalitativní (nadprahové),  kdy se používají  aromatické

látky  v  nadprahových  koncentracích  a  kvantitativní  (prahové),  které  mají  za  cíl  zachytit

pachovou látku v co nejnižší koncentraci (Plzák a kol., 2011; Vodička a kol., 2012). 

Test parfémovaných fixů     (Odourized Markers Test – OMT) byl vyvinut v České republice

a  validizován  pro  českou  populaci.  Test  staví  na  základě  identifikace  vjemu  z několika

možností, nejčastěji z šesti až osmi výrazných pachů (Plzák a kol., 2011). Vyšetřovaný popisuje

vůně jednotlivých fixů, ale pokaždé s jiným názvem. Přiřazuje danou vůni fixu k jedné ze čtyř

nabízených možností. Poruchy čichu se vyhodnocují na základě bodového součtu z obou částí

testu (Florence, 2016; Vodička a kol., 2012).
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Obrázek 2: Parfémované fixy (google.com)



UPSIT (Univerzity of Pennsylvania Smell Identification Test) se řadí mezi nejrozšířenější

čichové testy na světě.  Tento test  umožňuje  pouze  kvalitativní  (tedy nadprahové)  vyšetření

čichu prostřednictvím 40 druhů látek (Vodička a kol., 2012). Vyšetření dětského pacienta tak

vysokým počtem aromatických substancí je tedy pro svoji délku trvání, a s tím spojenou délku

spolupráce dítěte, nevhodný (Beňová, 2001). Vznikla proto potřeba vytvořit spolehlivý, přitom

jednoduchý test vhodný pro vyšetření dětí. 12 - složkový test identifikace vůní napříč kulturami

(CC-SIT)

je derivátem 40 - složkového testu UPSIT (Schriever a kol., 2018). 

V Japonsku je  užívána  T a T olfaktometrie. Měří  nejen  kvalitativní  složku,  ale  také práh

čichového vjemu.  Obsahuje  pět  látek  v  deseti  koncentracích.  Eloit  (1994)  využil  tento  test

k  počítačem asistovanému  testování.  Počítač  dle  náhodného  výběru  předkládá  vyšetřované

osobě čichané látky a vyšetření je tak možné bez přítomnosti vyšetřující osoby.

Sniffin´ Sticks

Test se využívá především v Německu (Racková a kol., 2009). Skládá se ze tří částí; vyšetření

prahu je kvantitativní vyšetření čichu a stanovuje nejnižší koncentraci pachové látky, kterou je

vyšetřovaný  schopen vnímat.  Ze  třech  předkládaných  fixů  pouze  jeden  obsahuje  pachovou
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Obrázek 3: UPSIT       ( zdroj: researchgate. net) 



látku. Postupuje se od nejnižších k nejvyšším koncentracím. Vyšetřovaný musí správně určit

fix, který je naplněn chemickou látkou. Nadprahové, tedy kvalitativní, vyšetření čichu se skládá

ze zbylých dvou částí.  V části diskriminace pachů pacient odlišuje od sebe jednotlivé látky.

Opět se předkládají tři fixy, tentokrát jsou ale dva z nich naplněny identickou látkou a jeden

rozdílnou látkou. Vyšetřovaná osoba má za úkol označit odlišně vonící fix. V části identifikace

se  vyšetřovanému  předkládá  celkem  16  různých  aromatických  látek.  Vyšetřovaný  vybere

nejpřiléhavější ze čtyř nabízených možností pro každý pach (Hummel, 2011; Plzák a kol., 2011;

Dudová  a  kol.,  2010;  Racková  a  kol.,  2009;  Vodička  a  kol.,  2012).  Pro  dětskou  populaci

v Evropě se nejčastěji využívá kratší 12 - složkový Sniffin‘ Sticks test (Schreiver a kol., 2018). 

„Čichovou identifikací rozumíme přiřazování k čichovému podnětu správně označení verbální

(např.  název  květiny)  nebo  neverbální  (např.  představa  květiny,  kávy  atd.).  Přitom

je nepochybné, že schopnost čichové identifikace dobře koreluje se stavem kognitivních funkcí“

(Šumníková a Hájková, 2009 s. 99).
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Obrázek 4: Sniffin‘ Sticks 

(zdroj: smelltest. eu)



Universal Sniff test (U - Sniff) 

Mezinárodně  používaný  test  identifikace  pachů  umožňující  rozlišování  mezi  normosmií

a sníženým čichem s vysokou citlivostí a účinkem. Test zahrnuje pachy, které jsou většině dětí

napříč celým světem a všem kulturám dobře známy a jsou proto schopny je dobře identifikovat

(Schreiver a kol., 2018). 

Nový test libosti pachů     (NTOP - New Test of Odour Pleasantness) pracuje s 32 zásobníky

naplněných  hédonicky  zabarvenými  pachovými  látkami.  Tři  látky  z toho  výrazně  dráždí

trojklanný  nerv.  Vyšetřovaný  vybírá  ze  čtyř  nabízených  možností  -  voní,  zapáchá,  výrazně

zapáchá, dráždí. Test je možné modifikovat pro různé věkové skupiny (jeví se tedy jako velmi

vhodný pro  vyšetřování  čichu u dětí)  a  osoby se specifickými potížemi.  Hodnocení  libosti

pachů  je  snažší,  časově  méně  náročné,  než  testy  využívající  metody  identifikace  pachů

(Brothánková a kol., 2015).
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2.6.2 Objektivní metody vyšetření čichu

Tyto  metody  se  používají  v  případě  nejasné  příčiny  poruchy  čichu  nebo  jako  doplnění

subjektivních metod vyšetření čichu. Metody jsou náročné na přístrojové vybavení, častěji jsou

využívány v experimentální medicíně než v klinické praxi (Plzák a kol., 2011; Vodička a kol.,

2012).

K  objektivním  metodám  vyšetření  čichu  lze  zařadit  reflexní  olfaktometrii, která  využívá

například změn elektrického kožního odporu, olfaktopupilárního reflexu, či snížení periferního

prokrvení po pachovém vjemu (Plzák a kol., 2011). 

Sniff  Magnitude  Test (SMT) -  metoda  objektivní  olfaktometrie  fungující  na  principu

respiračně  reflexním.  Vyšetřovanému  jsou  do  vdechovaného  vzduchu  v  nepravidelných

intervalech přidávány pachové látky a reakce se podvědomě projeví  na parametrech dechu.

Vyšetřovaný  má  v  každé  nosní  dírce  umístěný  senzor  a  pomocí  speciálního  softwaru

je sledován vdechovaný objem vzduchu nosem. Hodnotí se vdechovaný objem vzduchu nosem,

který je nižší při aplikaci zapáchající látky a případné změny v reakci poukazují na poruchu

čichu (Frank, 2003). 

Olfactory  Evoked  Potentials (EOP) -  jedná  se  o  objektivní  metodu  vyšetření  čichu,  kdy

dochází k elektroencefalografickému záznamu látek stimulujících pouze čichový nerv (Vodička

a kol., 2012; Behrbohm, 2009). 

Vyšetření  čichových  evokovaných  potenciálů je  vyšetření,  kdy  pomocí  záznamu  EEG

sledujeme změny akčního potenciálu čichové dráhy vyvolané stimulací čichovým podnětem

(Beňová 2001).

Funkční magnetická rezonance (funkční  MRI)  umožňuje určit  oblasti  mozku s rozdílným

magnetickým gradientem a rozpoznat oblasti mozku s okysličenou a odkysličenou krví, čímž

nepřímo lokalizuje oblasti mozku s větší či menší neurální aktivitou jako odpověď na pachový

stimul (Plzák a kol., 2011; Vodička a kol., 2012; Beňová 2001).

SPECT  -  Single  Photon  Emission  Computed  Tomograph je  tomografická  technika

využívající gama záření. Toto vyšetření je velmi podobné klasickému zobrazování v nukleární

medicíně pomocí gama kamery (tj. scintigrafie), ale je schopeno poskytnout 3D obrazy (Ferda

a kol., 2009).
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3. VÝZKUMNÁ ČÁST

3.1 Metodika výzkumu

Výzkumnou  část  práce  jsem  prováděla  ve  spolupráci  s gymnáziem  v Pardubickém  kraji

a klinikou otorinolaryngologie, nemocnicí krajského typu. Před zahájením vlastního výzkumu

jsem  nejprve  oslovila  rodiče  žáků  prvních  a  druhých  ročníků  víceletého  studia,  tedy  dětí

ve  věku  mezi  jedenáctým  a  dvanáctým  rokem.  Rodiče  byli  ústně  seznámeni  se  záměrem

výzkumného  šetření,  přičemž  měli  k dispozici  také  stručné  shrnutí  předmětu  výzkumu

v písemné  formě.  Zároveň  dostali  k dispozici  informovaný  souhlas  s provedením výzkumu.

Následovala  část  sběru  dat,  ke  které  jsem  využila  dotazník  vytvořený  na  Klinice

otorinolaryngologie a chirurgie krku (Příloha 1). V dotazníku byly kladeny otázky, zda má dítě

obtíže s čichem, zda podstoupilo jejich dítě operaci v oblasti nosu. Dále pro nás byla důležitá

otázka alergie dítěte. Tento dotazník dále obsahoval otázky týkající se hodnocení svého čichu

a  nosní  průchodnosti,  které  byly  pokládány  vyšetřovaným  bezprostředně  před  zahájením

samotného vyšetření. Subjektivní hodnocení čichu a nosní průchodnosti bylo zaznamenáváno

pomocí tříbodové škály a čtyřbodové VAS škály (Příloha 2).

Další část výzkumu již se týkala samotného vyšetřování čichu. Použila jsem standardizované

olfaktometrické  testy  U  -  Sniff  (12  složkový  identifikační  test)  a  Nový  test  libosti  pachů

(NTOP) (Příloha 3). Výzkumu, který jsem prováděla v období od října 2018 do února 2019,

se zúčastnilo celkem 60 dětí ve věku 11 až 12 let.

Data, týkající se mladší věkové skupiny dětí, byla dobrovolně poskytnuta Mgr. Brothánkovou,

Ph.D., která výzkum prováděla v roce 2017 v krajské nemocnici na Klinice otorinolaryngologie

a chirurgie krku.

32



3.2 Postup vyšetření testu subjektivní olfaktormetrie

Vlastní  vyšetření  čichových  schopností  začalo  v listopadu  2019,  a  to  v prostorách  učebny,

připravené tak, aby se vyšetřované děti mohly dostatečně soustředit, nerušily je okolní zvuky

ani pachy. Tedy v dobře větratelné místnosti se zavřenými okny a dveřmi v době vyšetřování.

Před každým zahájením testování jsem vždy dítě poučila o postupu a zodpověděla případné

dotazy či doplnila další informace.

Celková doba vyšetřování  jednoho dítěte  oběma testy  složenými ze  dvou částí,  záznamem

odpovědí do předloženého formuláře a poučením o průběhu testu trvala mezi 40 - 45 min.

3.2.1 Vyšetření čichu pomocí U - Sniff test

Test se skládal ze dvou částí. V části identifikace bylo dětem postupně předkládáno 12 různých

aromatických  látek  v  obalu  podobnému  fixu.  Vyšetřované  dítě  bylo  vyzváno  k  přičichnutí

k předloženému fixu s uvolněným víčkem ze vzdálenosti asi 2 cm od nosního vchodu po dobu

čtyř sekund. Souběžně s přičicháváním k látce,  byly vyšetřujícím předčítány čtyři  možností

z předložené tabulky 1.Vyšetřovaný mohl vybrat pouze jednu, nejpřiléhavější, odpověď. Každá

správná odpověď byla ohodnocena jedním bodem. Rozestupy mezi přikládáním další pachové

látky byly přibližně patnáctisekundové (Vodička, 2014). Jako mezní hodnotou v U - Sniff testu

byl  zvolen  10.  percentil,  protože  10.  percentil  se  běžně  používá  k  oddělení  normosmie

od sníženého čichu. V evropských zemích činil 10. percentil skóre identifikace zápachu 8 bodů.

Cut - off pro Českou republiku (7 bodů). Za normu lze tedy považovat 8 - 10 bodů, za hyposmii

6 - 8 bodů a za ansomii 6 a méně bodů (Schrriever a kol., 2018).

Tabulka 1: Pachové látky testu U - Sniff
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Descriptor 1 Descriptor2 Descriptor 3 Descriptor 4
1 Jablko Sušenka Rajče Sýr
2 Citrón Banán Ryba Květina
3 Posekaná tráva Květina Jahoda Máslo
4 Broskev Sušenka Káva Posekaná tráva
5 Káva Banán Sušenka Posekaná tráva
6 Jahoda Med Káva Ryba
7 Citrón Banán Květina Pomeranč
8 Citrón Cibule Jablko Broskev
9 Jahoda Káva Banán Cibule

10 Banán Med Pomeranč Květina
11 Káva Broskev Posekaná tráva Máslo
12 Jahoda Sýr Květina Máslo



Ve druhé části testu postupně čichal vyšetřovaný k zásobníkům ve stejném pořadí jako v první

části.  Tentokrát  se  hodnotila  libost  identifikovaných  látek.  U -  Sniff  byl  hodnocen  na  pěti

stupních (-2, -1, 0, 1 a 2).  U - Sniff je platná a spolehlivá metoda testování čichů u dětí a může

být použita v mezinárodním měřítku (Schrriever a kol., 2018).

3.2.2 Vyšetření pomocí NTOP

Vyšetření libosti pachů pomocí Nového testu libosti pachů bylo také složeno ze dvou částí.

První  část  spočívala  v postupném předkládání  32  zásobníků podobných fixům napuštěných

různými hédonicky zabarvenými pachovými látkami. Tři z nich měly výraznou trigeminovou

komponentu  (Brothánková  a  Vodička,  2014).  Otevřený  konec  zásobníku  byl  postupně

předkládán  před  nosní  vchod  dítěte  ve  vzdálenosti  zhruba  2  cm  po  dobu  čtyř  sekund.

Vyšetřované dítě  mělo po přičichnutí  zvolit  ze  čtyř  možných odpovědí  takovou,  jak danou

pachovou  látku  samo  vnímá  (1  voní,  2  neutrální  vůně,  3  zapáchá,  4  výrazně  zapáchá).

Následně, tedy cca po patnácti sekundách, byl předložen další zásobník. Seznam pachových

látek použitých v testu je uveden v tabulce 2. Vybranou možnost pak číselně zaznamenávaly

do přiložené tabulky.

Tabulka 2: Pachové látky použité v testu NTOP

(zpracováno autorkou)
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Fix Látka Fix Látka
1 Rum 17 Valeraldehyd
2 Ananas 18 Dámská voňavka
3 Ryba 19 Kys. Oktanová
4 Baburusa 20 Kys. Octová
5 Kys.propylová 21 Jeleni aroma
6 Mandle 22 Cyklohexanon
7 Enbutanol 23 Propylenglykol
8 Kys. Mravenčí 24 Kys. N-caproic
9 Citron 25 Pánská voňavka

10 Višně 26 Kys. Pelargonová
11 Kys. Valerová 27 Kočka rybářská
12 Kys. Olejová 28 Kabar pižmový
13 Kokos 29 Jahoda
14 Destilka 30 Kys. Octové
15 Vanilka 31 Propionan ethylnatý
16 Diesel 32 Benzaldehyd



Ve druhé části volily děti intenzitu libosti stejných pachů, předkládaných ve stejném pořadí jako

v první části, pomocí čtyřstupňové VAS škály. Pro usnadnění porozumění VAS škály, byla tato

doplněna obrázky s výrazy obličeje pro měření intenzity libosti (1 voní, 2 příjemné, 3 neurčité,

4 nepříjemné). Nastavené bodování NTOP testu je znázorněno v tabulce 3.

Tabulka 3: Nastavené bodování NTOP testu

(zpracováno autorkou)
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Fix Látka
1 Rum voní
2 Ananas voní
3 Ryba zapáchá
4 Baburusa voní
5 Kys.propylová zapáchá
6 Mandle voní
7 Enbutanol zapáchá
8 Kys. Mravenčí voní
9 Citron voní

10 Višně voní
11 Kys. Valerová dráždí
12 Kys. Olejová neutrální
13 Kokos voní
14 Destilka neutrální
15 Vanilka voní
16 Diesel zapáchá
17 Valeraldehyd neutrální
18 Dámská voňavka voní
19 Kys. Oktanová zapáchá
20 Kys. Octová zapáchá
21 Jeleni aroma voní
22 Cyklohexanon zapáchá
23 Propylenglykol neutrální
24 Kys. N-caproic zapáchá
25 Pánská voňavka voní
26 Kys. Pelargonová neutrální
27 Kočka rybářská zapáchá
28 Kabar pižmový zapáchá
29 Jahoda voní
30 Kys. Octové neutrální
31 Propionan ethylnatý voní
32 Benzaldehyd voní

Správné 
hodnocení



4. VÝSLEDKY

12 složkový U - Sniff test je validizovaný a byly pro něj stanoveny hodnoty normy, hyposmie

a anosmie (Schriever a kol., 2018). Za normu lze považovat 8 - 10 bodů, za hyposmii 6 - 8 bodů

a za ansomii 6 a méně bodů. NTOP dosud nemá standardizované bodové ohodnocení, test tedy

není validizován. NTOP nemá standardní hodnocení.

4.1 Zpracování dat

Ke statistické analýze dat byl použit  program Statistica 12 firmy StatSoft  ČR. Použita byla

metoda deskriptivní statistiky se stanovenou hladinou významnosti  α = 0,05, čili 5 % . Dále

byla  získaná  data  zpracována  programem  Microsoft  Office  Excel  2010.  Výsledky  jsou

znázorněny sloupcovými nebo výsečovými grafy. 

4.2 Charakteristika výzkumného souboru respondentů ve věku 11 - 12 let

Soubor tvořilo celkem 60 dětí. 52 % tvořily dívky, 48 % chlapci. Rozdělení znázorňuje obrázek

5.
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52 %48 %

Rozdělení ve věkové skupině 
11 - 12 let

dívky
chlapci

Obrázek 5: Graf - procentuální zastoupení chlapců a dívek starší věkové skupiny



Jak je patrno z tabulky 4, žádné z vyšetřovaných dětí neudávalo subjektivně obtíže s čichem,

přičemž 95 % také označilo nosní průchodnost jako normální. Zbylých 5 % jako zhoršený. 

Tabulka 4: Subjektivní hodnocení čichu u věkové skupiny 11 - 12 let

   (zpracováno autorkou)

Subjektivní  hodnocení  nosní  průchodnosti  zobrazené  v  tabulce  5  bylo  prováděno  pomocí

desetistupňové vizuální analogové škály VAS, kdy 10 znamená nejlepší čich. Rozmezí 4 až 6

bodů bylo nejnižším hodnocením a to u dětí, jež označily svůj čich za zhoršený.

Tabulka 5: Nosní průchodnost bodová u věkové skupiny 11 - 12 let

    (zpracováno autorkou)

Ve  vyšetřovaném souboru  se  nacházelo  pět  dětí,  které  v  minulosti  podstoupily  chirurgický

výkon a to adenotomii. Z celkového počtu vyšetřovaných to činí 8 %. V dotaznících bylo dále

zjišťováno,  zda  dítě  v  poslední  době  podstoupilo  očkování.  Ze  všech  dotazovaných  byli

v nedávné době očkováni tři jedinci, tedy 5 %. Počet alergiků ve vyšetřovaném vzorku činil 7,

což je 12 %. Grafické znázornění odpovědí je uvedeno v tabulce 6.
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absolutní četnost relativní četnost
Normální čich 57 95 %
Zhoršený čich 3 5 %

Bodové rozpětí absolutní četnost
1 0
2 0
3 0
4 2
5 2
6 5
7 11
8 9
9 14

10 17
Celkem 60



Tabulka 6: Zdravotní indispozice věkové skupiny 11 - 12 let

(zpracováno autorkou)

4.2.1 Výsledky testu U - Sniff test u dětí ve věku 11 - 12 let

Tabulka  7  znázorňuje  celkovou úspěšnost  výsledků U -  Sniff  testu  část  identifikace

u dětí ve věku 11 - 12 let. Jak je z výsledků patrné, všech 12 fixů rozpoznaly tři děti.

Do hodnot normosmie se však z celkového počtu dětí zařadilo 55 dětí (viz tabulka 7).

Dle hodnot, která charakterizují hyposmii, se do této skupiny zařadily tři děti a pouze

dvě děti identifikovaly méně jak 6 fixů, což svědčí pro anosmii.

Tabulka 7: Vyhodnocení celkové úspěšnosti ve skupině 11 - 12 let

(zpracováno autorkou)
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absolutní četnost relativní četnost
Dýchací obtíže 0 0 %
Operace nosu 5 8 %
Očkování 3 5 %
Alergie 7 12 %

Úspěšnost Počet respondentů relativní četnost
12 3 5 %
11 12 20 %
10 19 32 %
9 13 22 %
8 8 13 %
7 3 5 %
6 0 0 %
5 0 0 %
4 1 2 %
3 1 2 %
2 0 0 %
1 0 0 %

celkem 60 100 %



Zkoumaný soubor tvořilo 60 dětí (100 %), z čehož 57 dětí (95 %) subjektivně označilo svůj

čich jako normální a dýchací obtíže neuvedlo ani jedno z dětí (0 %). Výsledky četností u starší

dětí jsou zaznamenány v tabulce 8.

Tabulka 8: Popisná statistika skupiny dětí ve věku 11 - 12 let

Na obrázku 6 je znázorněn histogram starších dětí.
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Kategorie Četnost Kumulativní Rel.četnost Kumulativní
četnost rel.četnost

2 <x<=4 2 2 1,32 1,3
4 <x<=6 0 2 0 1,3
6 <x<=8 11 13 7,28 8,6

8 <x<=10 32 45 21,19 29,8
10 <x<=12 15 60 9,93 39,7
12 <x<=14 0 60 0 39,7
14 <x<=16 0 60 0 39,7

celkem 91 151 60,26 100

Obrázek 6: Histogram starších dětí



4.2.2 Výsledky U - Sniff testu - část libost u dětí ve věku 11 - 12 let

Obrázek 7 znázorňuje graf s výsledky U - Sniff testu část libost u dětí ve věku 11 - 12 let, který

byl hodnocen na pěti stupních: -2, -1, 0, 1 a 2. Testu se zúčastnilo všech 60 respondentů. 

Za nejvíce libou vůni byla vybrána broskev. Té dalo nejvyšší ohodnocení 75 % dětí. Naopak

za nejméně libou vůni, bylo označeno máslo (53 % dětí) a následně ryba (41 % dětí). Za nejvíce

neutrální vůni se dle 32 % dětí stala květina.
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Obrázek 7: Graf - U - Sniff testu, část libost u dětí ve věku 11 - 12 let



4.2.3 Výsledky testu NTOP

Obrázky 8,  9 a 10 znázorňují  celkovou libost pachových látek posuzovanou dětmi ve věku

11 - 12 let. K porovnání byla libost u této věkové skupiny posuzována i v testu U - Sniff viz

předchozí kapitola. Jak je z grafů patrné,  v testu NTOP bylo hodnoceno 32 vůní.  Pro větší

přehlednost jsou výsledky NTOP testu rozděleny do tří grafů po deseti až dvanácti vůních. Děti

určovaly pachové látky následovně: 1 voní, 2 neutrální vůně, 3 zapáchá, 4 výrazně zapáchá. 

Jak z grafů na obrázku 8, 9 a 10 vyplývá, za nejvíce libou vůni je dle dětí označen citrón (88 %)

a poté jahoda (77 %). Za nejvíce neutrální vůni je považována propionan ethylnatý, jež označilo

87 % dětí. 52 % dětí označilo za výrazně zapáchající vzorek kočku rybářskou.
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4.2.4 Výsledky testu NTOP- část intenzita libosti

Druhou částí testu NTOP byla intenzita libosti. Zde děti ve věku 11 - 12 let volily intenzitu

libosti stejných pachů, předkládaných ve stejném pořadí jako v první části. Odpovídaly pomocí

čtyřstupňové VAS škály (1 voní, 2 příjemné, 3 neurčité, 4 nepříjemné).

Opět jsou pro větší přehlednost výsledky NTOP testu - část intenzita libosti, rozděleny do tří

grafů v obrázcích 11, 12 a 13 po deseti až dvanácti vzorcích.

Za nejvíce intenzivní byl označen vzorek 9, tedy vůně citrónu a to 42 dětmi. 33 dětí označilo

vzorek  26  (kys.  pelargonovou)  za  nejvíce  neutrálně  intenzivní  vůni.  Nejvíce  nepříjemně

intenzivní látkou byl 33 dětmi označen vzorek 11, tedy kys. valerová.
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4.3 Charakteristika výzkumného souboru respondentů ve věku 6 - 7 let

Do výzkumného souboru bylo zahrnuto celkem 121 dětí ve věku 6 - 7 let v počtu 63 dívek, jež

tvořily 52 % a 59 chlapců, jež tvořili 48 % (viz obrázek 14).

4.3.1 Výsledky U - Sniff testu - část identifikace u dětí ve věku 6 - 7 let

Tabulka 9 deklaruje celkovou úspěšnost U - Sniff testu část identifikace. Je zde uveden

počet  dětí  ve  věku  6  -  7  let,  které  správně  identifikovaly  fixy.  Všech  12  fixů  správně

identifikovaly 4 děti. 

Tabulka 9: Vyhodnocení celkové úspěšnosti ve skupině 6 - 7 let

 (zpracováno autorkou)
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52 %
48 %

Rozdělení ve věkové skupině 
6 - 7 let

dívky
chlapci

Obrázek 14: Graf - procentuální zastoupení chlapců a dívek mladší věkové skupiny

Úspěšnost Počet respondentů relativní četnost
12 4 3 %
11 12 10 %
10 21 17 %
9 15 12 %
8 19 16 %
7 15 12 %
6 10 8 %
5 11 9 %
4 2 2 %
3 5 4 %
2 4 3 %
1 3 2 %

celkem 121 100 %



V tomto případě zkoumaný soubor tvořilo 121 dětí (jedno z dětí nedokončilo test), z čehož 110

dětí (92 %) subjektivně označilo svůj čich jako normální a dýchací obtíže (jako u starší věkové

skupiny) neuvedlo ani jedno z dětí (0 %). Výsledky četností u mladších dětí znázorňuje tabulka

10.

Tabulka 10: Popisná statistika skupiny dětí ve věku 6 - 7 let

Obrázek 15 znázorňuje histogram- mladší děti.
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Kategorie Četnost Kumulativní Rel.četnost Kumulativní
četnost rel.četnost

0 <x<=2 8 8 5,3 5,3
2 <x<=4 7 15 4,64 9,9
4 <x<=6 21 36 13,91 23,8
6 <x<=8 34 70 22,52 46,4

8 <x<=10 36 106 23,84 70,2
10 <x<=12 16 122 10,6 80,8
12 <x<=14 0 122 0 80,8
14 <x<=16 0 122 0 80,8

celkem 29 151 19,21 100

Obrázek 15: Histogram mladších dětí



4.3.2 Výsledky U - Sniff testu - část libost u dětí ve věku 6 - 7 let

Obrázek 16 znázorňuje výsledky U - Sniff testu část libost u dětí ve věku 6 - 7 let, který byl

hodnocen na pěti stupních: -2, -1, 0, 1 a 2. Testu se zúčastnilo všech 121 respondentů.

U  této  věkové  skupiny  byla  za  nejvíce  libou  vůni  vybrána  květina  (43  %  dětí).  Naopak

za nejméně libou ryba. Tu označilo 31 % dětí. Nejvíce neutrální vůni se 6 % dětí jevil banán.
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Obrázek 16: Graf - U - Sniff  testu, část libost u dětí ve věku 6 - 7 let



4.4 Porovnání výsledků U - Sniff testu u obou věkových skupin dětí

4.4.1 Porovnání výsledků U - Sniff- část identifikace

Obrázek 17 prezentuje výsledky testu U - Sniff - část identifikace u obou věkových skupin dětí,

jež byly předmětem studie. 

Největšího  rozdílu  (36  %)  došlo  mezi  mladší  a  starší  skupinou dětí  v  případě  identifikace

poslední fixy, jež představovala jahodové aroma.

Jak z grafu na obrázku 17 vyplývá,  výsledky vzorku 6,  jež představoval  aroma ryby, byly

v porovnání obou věkových skupin, tou nejméně rozdílnou hodnotou (7 %). 

U - Sniff test dále u tří starších dětí odhalil hyposmii a u dvou dokonce ansomii.

Data z toho grafu jsou statisticky významná.

Starší děti dosáhly vyššího skóre než mladší skupina. Medián pro mladší děti byl 8 a pro starší

10 (p < 0,05).

48

S/1 S/2 S/3 S/4 S/5 S/6 S/7 S/8 S/9 S/10 S/11 S/12
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100% 90% 90%

23%

95%

80%

55%

85% 82%
87% 85%

97%

77%

57%

74%

51%

88%

61% 62% 65% 63% 66% 65%
72%

41%

U - Sniff test - identifikace (porovnání)

Porovnání výsledků úspěšnosti identiface vůní u skupin dětí 6 - 7 let a 11 - 12let

11-12let

6-7let
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4.4.2 Porovnání výsledků U - Sniff - část libost

Obrázek 18 znázorňuje porovnání  výsledků posuzovaných vůní  druhé zkoumané části  testu

U - Sniff, tedy libost u dětí ve věku 6 - 7 let a 11 - 12 let.

Z grafu (na obrázku 18) je patrné, že nejvyššího rozdílu libosti (41 %) došlo mezi skupinami

dětí v případě vzorku broskve. V případě starší skupiny broskev za nejvíce libou vůni označilo

75 % dětí a u mladší skupiny pouze 34 % dětí. Nejvyššího rozdílu (27 %) té nejméně libé látky

došlo u vzorku másla. Starší skupina dětí za nejméně libou látku určila v 53 % a mladší skupina

jen ve 26 %.

Nejnižšího rozdílu (3 %) u nejvíce libé vůně dosáhla káva. Starší skupina označila kávu jako

nejvíce libou ve 24 %, mladší skupina ve 27 %. Naopak u nejméně libé vůně dosáhl rozdíl

(1 %) mezi věkovými skupinami v případě cibule a pomeranče.

Byl  prokázán  statisticky  významný  rozdíl  v  určování  neutrálních  vůní,  které  starší  děti

hodnotily častěji (20 % v porovnání s 3 %). 
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Testování hypotéz 

Pracovní hypotéza: Starší skupina dětí bude mít vyšší výsledný bodový zisk v testu U - Sniff

než mladší věková skupina.

Pro  testování  hypotézy  byl  použit  t  -  test  pro  nezávislé  vzorky  programu  STATISTICA©

pomocí Mann - Whitneyova testu. 

Základní popisná statistika testu U - Sniff je uvedena v tabulce 11. Starší děti dosáhly vyššího

skóre  než  mladší  skupina.  N  platných  pro  starší  skupinu  bylo  n  =  60  a  pro  mladší

n = 122. Medián pro mladší děti byl 8 a pro starší 10 (p < 0,05). Mezi pohlavími nebyl nalezen

signifikantní rozdíl (p = 0,36).

Na základě výsledků zamítáme H0   (není statisticky významný rozdíl), protože p vyšlo menší

než  0,05.  Hypotézu  HA  přijímáme,  jelikož  je  mezi  jednotlivými  skupinami  dětí statisticky

významný rozdíl.

Tabulka 11: Popisné statistiky obou věkových skupin dětí

Tabulka  12  znázorňuje  výsledky  testu  normality  u  obou  věkových  skupin.  Tabulka  13

prezentuje výsledky Mann - Whitneyova testu.

Tabulka 12: Test normality
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Proměnná N max D K-S Lilliefors W p
p p

starší děti 60 0,196364 p < ,05 p < ,01 0,862525 7E-06
mladší děti 122 0,134393 p < ,05 p < ,01 0,939956 3,7E-05

Proměnná N platných Průměr Medián Modus Četnost Součet Minimum Maximum Sm.odch.
modu

starší děti 60 9,45 10 10 19 567 3 12 1,66
mladší děti 122 7,64 8 10 21 932 1 12 2,74



Tabulka 13: Mann- Whitneyův test

Krabicový graf na obrázku 19 znázorňuje medián výsledků čichového testu U - Sniff u obou

sledovaných skupin dětí. Na základě porovnání krabicových grafů lze vidět, že starší skupina

dětí skutečně dosahuje vyšších bodových zisků než mladší skupina.
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Proměnná Sct por. Sct por. U Z p-hodn. Z p-hodn. N platn. N platn.
starší děti mladší děti upravené starší d mladší d

Hodnota 6995 9658 2155 4,503 1E-05 4,55164 1E-05 60 122

Krabicový graf z více promìnných

Tabulka1 10v*151c

Medián; Krabice: 25%-75%; Svorka: Rozsah neodleh.

 Medián 
 25%-75% 
 Rozsah neodleh. 
 Odlehlé
 Extrémystarší děti mladší děti
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Obrázek 19: Krabicový graf



5. DISKUZE

Studie  se  zúčastnilo  181 dětí  ve  dvou věkových skupinách (6  -  7  let  a  11  -  12  let).  Obě

sledované  skupiny  subjektivně  označily  čich  jako  normální  a  cílené  anamnestické  dotazy

neodhalily souvislost s poruchou čichu. Čich byl vyšetřen standardizovaným test subjektivní

olfaktometrie:  U -  Sniff  testem a  u  starších  dětí  i  Novým testem libosti  pachů.  U  -  Sniff

je  validní  a  spolehlivá  metoda  testování  čichových  funkcí  u  dětí.  Jako  mezní  hodnotou

v  U  -  Sniff  testu  byl  zvolen  10.  percentil,  jež  se  běžně  používá  k  oddělení  normosmie

od sníženého čichu. V evropských zemích činil 10. percentil skóre identifikace zápachu 8 bodů.

Cut - off pro Českou republiku (7 bodů) (Schriever a kol., 2018).

Výzkumná otázka č. 1: Mají starší děti vyšší bodový zisk v čichovém testu U - Sniff než

děti mladší věkové skupiny?

Průměrné skóre identifikace pachů pro evropské země bylo 10,2 (± 1,7). Schopnost identifikace

roste s věkem, což potvrdila i  naše studie (viz tabulka 14). Náš výzkum ukázal,  že střední

hodnota pro identifikaci u mladších dětí je 7,6 (± 2,7), u starších dětí 9,5 (± 1,7) s p < 0,05.

Starší děti  v čichovém testu dosáhly vyššího bodového zisku než mladší skupina. I Sorokowska

a kol. (2015) ve své práci uvádějí, že věk v identifikaci pachů hraje významnou roli. 

Dle Schrriever a kol. (2018) lze za normu skóre identifikace zápachu považovat 8 - 10 bodů,

za hyposmii 6 - 8 bodů a za ansomii 6 a méně bodů. Na základě tohoto hodnocení, náš výzkum

odhalil u tří starších dětí hyposmii a u dvou dokonce ansomii.

Na základě zjištěných výsledků,  kdy vyšlo p  < 0,05, zamítáme hypotézu  H0 ,  která  udává,

že  U  -  Sniff  test  -  část  identifikace,  neprokáže  mezi  skupinami  mladších  a  starších  dětí

statisticky  významné  diferenciace.  Naopak  přijímáme hypotézu  HA, jelikož  je  mezi

jednotlivými skupinami dětí statisticky významný rozdíl.

Výzkumná otázka č. 2: Liší se hodnocení libosti a identifikace pachových látek u mladší

a starší věkové skupiny zkoumaných dětí?

Náš výzkum ukázal,  že starší děti  mnohem častěji označovaly pachy jako neutrální - 20 %

starší, 3 % mladší (viz obrázek 18). Bensafi a kol. (2007) studovali 2 skupiny subjektů: 18 dětí

ve věku 5 - 6 let a 18 studentů ve věku 20 - 29 let. Mladí studenti hodnotili pachy jako méně
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intenzivní a méně libé než děti. Děti a mladí lidé reagovali různě v oblasti intenzity a hodnocení

libosti.  Vnímaná pachová intenzita  byla vyšší  u  dětí  než u dospělých.  Průměrné hodnocení

libosti dětí bylo vyšší než u dospělých. Nelibé pachy byly hodnoceny jako intenzivnější než

neutrální pachy.

Hrdlička a kol. (2017) ve své práci uvádějí, že mezi autistickými dětmi byl za nejpříjemnější

vůni považován pomeranč a pro zdravé děti banán. Výrok libého pachu pomeranče a banánu ve

své práci potvrzuje i Martinec Nováková a kol. (2015). Výsledky našeho výzkumu (zobrazeny

na obrázku 18) prokázaly,  že vůně pomeranče byla libá v 34 % u mladších dětí  a v 39 %

u starších. Za nejlibější vůni byla u mladších dětí označena květina (43 %) a u starších dětí

broskev (75 %). 

Ve studii Martinec Nováková a kol. (2015) byla nalezena pozitivní asociace mezi pachovou

identifikací a libostí u ryby. Vyšší hodnocení libosti byly uvedeny u těch participantů, kteří dané

pachy správně identifikovaly než ti, kteří identifikaci určili špatně. V naší studii byl pach ryby

identifikován v 62 % starších dětí a v 55 % mladších. 31 % mladších dětí hodnotilo pach jako

nelibý a 22 % jako libý. Starší skupina dětí rybu ve 41 % označila za nelibou a ani v jednom

případě  ji  neoznačila  za  libou.  Naše  studie  prokázala,  že  správná  identifikace  pachů  byla

spojena  se  správným  určením  hédonicity.  Vyšší  hodnocení  libosti  (typicky  pro  broskev,

pomeranč, jablko a ostatní pachy) nebo nelibosti (typicky pro rybu, máslo, cibuli) se projevilo

u těch účastníků, kteří správně tyto pachy identifikovali než ti, kteří identifikovali nesprávně. 

Výzkumná otázka č. 3: Je průběh čichového testu U - Sniff pro děti lehce zvládnutelný?

Testy dostupné k vyhodnocování čichových funkcí nejsou vždy vhodné pro malé děti. Je nutné

shromáždit dostupné normativní údaje dětí všech věkových skupin k určení klinické užitečnosti

testu a též k interpretacím různých patologických stavů. Studie prevalence čichových funkcí

u  dětské  populace  jsou  vzácné  (Dalton  a  kol.,  2011).  Náš  zkoumaný  soubor  dětí  v  obou

věkových skupinách snadno zvládal udržet pozornost. Celý test úspěšně absolvovaly všechny

zkoumané děti. U - Sniff je platná a spolehlivá metoda testování čichů u dětí a může být použita

v mezinárodním měřítku (Schrriever a kol., 2018). 
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6.  ZÁVĚR

Práce se zabývá zkoumáním úrovně čichového vnímání u dětí ve dvou věkových skupinách.

První  věkovou skupinu  tvořily  děti  od  6  do  7  let.  Druhou zkoumanou skupinou byly  děti

ve věku 11 - 12 let. 

Úvodní kapitoly se věnují  smyslové soustavě,  anatomii  a fyziologii  čichového ústrojí.  Dále

je  zde  uvedena  problematika  zpracování  čichových  podnětů,  vyšetřování  a  testování  čichu

u dětí. 

Hlavní částí práce je empirické šetření, kde se pomocí standardizovaných testů měří úroveň

čichového vnímání u dětí ve dvou věkových skupinách. Funkční čichové diskriminace byly

měřeny pomocí testu U - Sniff, jež byl rozdělen na část identifikace a libost. Dále se u starší

věkové skupiny použil  NTOP test.  Oba testy (včetně metodiky) jsou v textu popsány. Dále

je poměrně podrobně charakterizován soubor testovaných osob.

Současná studie ukázala  zvýšenou schopnost  starších dětí  identifikovat  pachy.  Kategorizace

hedonicity pachů se lišila v závislosti na věku, mladší děti inklinovaly k hodnocení pachů jako

libé. Starší děti hodnotily častěji pachy jako neutrální. Správná identifikace pachů byla spojena

s určováním hédonických tonů pachů.

Čich  hraje  nezastupitelnou  roli  v  životě  každého  člověka  i  dítěte.  Je  tedy  velmi  důležité,

zabývat se vyšetřováním čichu a  následně i  léčbou poruch čichu již od raného věku. Testy

dostupné  k  vyhodnocování  čichových  funkcí  nejsou  vždy  vhodné  pro  malé  děti,  proto

je  nezbytné  shromáždit  dostupné  normativní  údaje  dětí  všech  věkových  skupin,  k  určení

klinické užitečnosti testu a též k interpretacím různých patologických stavů.
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Příloha A: Dotazník vyšetření čichu pomocí testů U- Sniff

Datum: Jméno dítěte: Rok:

Má Vaše dítě obtíže s čichem?

a) ne  b) ano Jaké?

Mělo Vaše dítě operaci v oblasti nosu?

a) ne  b) ano Jaká? 

Podstoupilo Vaše dítě v poslední době očkování? 

a) ne b) ano Jaké?

Jak hodnotíte svůj čich?

a) normální b) zhoršený c) necítím nic

0,____,____,____,____,____5,____,____,____,____,____,10 (ohodnoťte svůj čich)

nejhorší        nejlepší

Jak hodnotíte průchodnost nosní? 

a) normální b) zhoršená c) nos je neprůchodný

0,____,____,____,____,____5,____,____,____,____,____,10(ohodnoťte průchodnost nosu)

zcela neprůchodný úplně průchodný

Má Vaše dítě alergii? 

a) ne b) ano Jakou? 
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Příloha B: Odor identification

Čich u dětí (11 - 12 let)

Iniciály dítěte:

Věk:

Dívka    ⧠                         Chlapec   ⧠  

Odor identification

Descriptor 1 Descriptor2 Descriptor 3 Descriptor 4
1 Jablko Sušenka Rajče Sýr
2 Citrón Banán Ryba Květina
3 Posekaná tráva Květina Jahoda Máslo
4 Broskev Sušenka Káva Posekaná tráva
5 Káva Banán Sušenka Posekaná tráva
6 Jahoda Med Káva Ryba
7 Citrón Banán Květina Pomeranč
8 Citrón Cibule Jablko Broskev
9 Jahoda Káva Banán Cibule
10 Banán Med Pomeranč Květina
11 Káva Broskev Posekaná tráva Máslo
12 Jahoda Sýr Květina Máslo

Skóre (počet správných odpovědí):
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Hodnocení libosti

Vůně Libost
Jablko -2 -1 0 1 2
Banán -2 -1 0 1 2
Máslo -2 -1 0 1 2
Káva -2 -1 0 1 2
Posekaná
tráva -2 -1 0 1 2
Ryba -2 -1 0 1 2
Květina -2 -1 0 1 2
Citrón -2 -1 0 1 2
Cibule -2 -1 0 1 2
Pomeranč -2 -1 0 1 2
Broskev -2 -1 0 1 2
Jahoda -2 -1 0 1 2
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Příloha C: Dotazník NTOP

1. Vyšetření libosti pachů: 1-4
(1 voní, 2 neutrální, 3 zapáchá, 4 výrazně zapáchá nebo dráždí)

1 11 12 22 23
2 13 24
3 14 25
4 15 26
5 16 27
6 17 28
7 18 29
8 19 30
9 20 31
10 21 32

2. Vyšetření libosti pachů: VAS 1 – 4

1 11 12 22 23
2 13 24
3 14 25
4 15 26
5 16 27
6 17 28
7 18 29
8 19 30
9 20 31
10 21 32
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