
 

Příloha 1 - nevyplněný dotazník 

Dotazník  

Vážené respondentky a respondenti, chtěla bych Vás požádat o vyplnění 

dotazníku, který bude podkladem pro mojí bakalářskou práci „Znalosti žáků 3. ročníků 

vybraných středních škol o celiakii“. Dotazník je anonymní a jeho výsledky budou 

sloužit pouze k výzkumným účelům. Správné odpovědi zakroužkujte. Správná odpověď 

je vždy pouze jedna.  

Předem děkuji za spolupráci. 

Anežka Biňovcová 

 

1. Škola     

a) GZW, Rakovník b) MOA, Rakovník c) SZŠ a VOŠ 5. května, Praha 4 

 

2. Pohlaví  

a) žena  b) muž 

 

3. Věk ______________________________ 

 

4. Co je celiakie? 

a) chronické onemocnění sliznice tenkého střeva způsobené střevní intolerancí 

(nesnášenlivostí) lepku 

b) chronické onemocnění, které se projevuje poruchou metabolismu sacharidů 

c) chronické onemocnění mozku projevující se opakovanými a náhodnými záchvaty 

5. Je celiakie synonymem pro alergii na lepek? 

a) ano  b) ne 



 

6. Co je to autoimunitní onemocnění, kterým je i celiakie? 

a) onemocnění získané bakteriální infekcí 

b) onemocnění, při kterém vlivem poruchy imunitního systému dochází k zánětlivé 

reakci proti vlastním tkáním a orgánům, které tím zpravidla poškozuje 

c) onemocnění způsobené poruchou příjmu potravy 

7. Jsou predispozice (náchylnosti) k celiakii dědičné?  

a) ano  b) ne 

8. Kdy se celiakie může projevit? 

a) pouze u novorozenců b) kdykoliv během života c) přibližně do 20 let života 

9. Co může ovlivnit propuknutí této nemoci? 

a) hormonální změny  

b) nadměrný pobyt na prudkém slunci 

c) nedostatečná hygiena 

10. Jak lze celiakii diagnostikovat? 

a) lumbální punkcí (odběr malého množství mozkomíšního moku z páteřního kanálu) 

b) rozborem stolice 

c) endoskopií (vyšetření střevní tkáně) 

11. Jaké může mít tato nemoc projevy? 

a) vysoké horečky, svalové křeče, dušnost 

b) nevolnost, bolest břicha, průjmy 

c) vysoký krevní tlak 

12. Lze celiakii vyléčit? 

a) ano  b) ne 

 



 

13. Jak lze potlačit projevy nekomplikované celiakie? 

a) operací tenkého střeva 

b) celoživotním dodržováním bezlepkové diety 

c) celoživotní medikací 

14. Jaký lékař - specialista léčí celiakii? 

a) gastroenterolog b) kardiolog c) endokrinolog 

15. Jaké bývá přidružené onemocnění celiakie? 

a) obezita 

b) vysoký krevní tlak 

c) laktózová intolerance (neschopnost organismu strávit mléčný cukr - laktózu) 

16. Má celiak nějaká omezení v životě?  

a) ano, označte jaká - omezený výběr jídel 

                                 - nemožnost vrcholově sportovat 

                                 - zákaz práce v potravinářském průmyslu 

b) ne 

17. Znáš někoho, kdo dodržuje bezlepkovou dietu? 

a) ano, uveďte koho __________________________________ 

b) ne 

18. Ve kterých potravinách se nachází lepek?  

a) suché plody 

b) pšenice, ječmen, žito 

 c) rýže, brambory a kukuřičné výrobky 

 



 

19. Pod jakým číslem bývá lepek označen v seznamu alergenů? 

a) 5  b) 2  c) 1 

Prostor pro Vaše náměty a komentáře 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha 2 - vyplnění dotazník žákyní Gymnázia Zikmunda Wintra 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

Příloha 3 - vyplněný dotazník žákem Masarykovy obchodní akademie 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

Příloha 4 - vyplněný dotazník žákyní Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední 

zdravotnické školy 5. května 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 


