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Dotazník 

Vážené respondentky a respondenti, chtěla bych Vás požádat o vyplnění dotazníku, který bude 

podkladem pro mojí diplomovou práci „Vliv akné na každodenní život studentů vybrané střední školy“. 

Dotazník je anonymní a jeho výsledky budou sloužit pouze k výzkumným účelům.  

Předem děkuji za spolupráci, Anežka Biňovcová.  

 
*Povinné pole 

1. 1. Ročník * 

Označte jen jednu elipsu. 

O7 

C3A 

C3B 

2. 2. Pohlaví * 

Označte jen jednu elipsu. 

Žena 

Muž 

3. 3. Věk * 

Označte jen jednu elipsu. 

15 

16 

17 

18 

19 
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4. 4. Co je acne vulgaris? * Označte jen jednu elipsu. 

a) infekční onemocnění kůže, které lze přenést na jinou osobu přímým kontaktem 

b) zánětlivé onemocnění kůže se sklonem k chronickému průběhu 

c) zánětlivé onemocnění kůže vznikající primárně v důsledku nedostatečné hygieny 

5. 5. Co patří mezi základní faktory, které hrají roli při vzniku akné? * 

Označte jen jednu elipsu. 

a) zvýšená tvorba mazu a keratinu, hormony (např. androgeny), bakterie 

b) nedostatečná hygiena, zvýšená konzumace čokolády a alkoholu, kouření 

c) nadměrný pobyt na slunci 

6. 6. Jsou predispozice (náchylnosti) k akné dědičné? * 

Označte jen jednu elipsu. 

a) ano 

b) ne 

 

7. 7. Vyber nejběžnější spouštěcí faktory, které mohou ovlivnit průběh, trvání a závažnost 

akné: * 

více možných odpovědí 

Zaškrtněte všechny platné možnosti. 

strava 

stres 

jídlo z mikrovlnné trouby 

nedostatek spánku 

kouření sport 

virové onemocnění (např. chřipka) 

alkohol některé léky  
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8. 8. Které potraviny jsou nejčastěji diskutovány ve spojitosti s akné? * 

Označte jen jednu elipsu. 

a) mléčné výrobky a potraviny s vysokým glykemickým indexem 

b) potraviny s vysokým obsahem tuků 

c) pečivo Jiné: 

 

9. 9. Jaký lékař - specialista se zabývá léčbou akné? * 

Označte jen jednu elipsu. 

a) gastroenterolog 

b) dermatolog 

c) endokrinolog 

 

 

10. 10. Vyber pravdivé tvrzení: * 

Označte jen jednu elipsu. 

a) aknózní pleť by se měla několikrát denně čistit, aby se zmírnily projevy akné 

b) lidé s aknózní pletí by se měli vyvarovat používání make-upu, protože ucpává 

c) aknózní pleť by se měla čistit vhodně zvolenou dermokosmetikou a následně 

hydratovat nekomedogenním krémem 

11. 11. K léčbě akné je možné využít: * 

Označte jen jednu elipsu. 

a) lokální antibiotika 

b) perorální (podané ústy) antibiotika 

c) lokální i perorální antibiotika 
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12. 12. Co znamená pojem nekomedogenní? * 

Označte jen jednu elipsu. 

a) nevysušující 

b) neucpávající póry 

c) neparfémovaný 

13. 13. Odkud jsi získal/a informace o akné (příčiny vzniku, léčba…)? * 

více možných odpovědí 

 
 

 

14. 14. Máš osobní zkušenost s akné? * 

Označte jen jednu elipsu. 

a) ano Přeskočte na otázku 15 

b) ne 

Vliv akné na každodenní život 

15. 15. Za jak závažné bys u sebe projevy akné označil/a? * 

Označte jen jednu elipsu. 

a) lehká forma 

b) středně těžká forma 

c) těžká forma 
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16. 16. Zkoušel/a jsi léčit akné pomocí volně dostupných přípravků určených na aknózní pleť? 

* 

Označte jen jednu elipsu. 

a) ano 

b) ne 

17. 17. Pomohly ti v léčbě akné volně dostupné přípravky určené k léčbě akné? * 

vyplň pouze v případě kladné odpovědi na otázku č. 16 Označte jen 

jednu elipsu. 

a) ano 

b) ne 

 

 

18. 18. Navštívil/a jsi kvůli léčbě akné odborníka? * 

Označte jen jednu elipsu. 

a) ano 

b) ne 

19. 19. Lékař ti na léčbu akné doporučil: * 

vyplň pouze v případě kladné odpovědi na otázku č. 19. 
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20. 20. Pomohly ti přípravky k léčbě akné předepsané lékařem? * 

vyplň pouze v případě kladné odpovědi na otázku č. 19. 

Označte jen jednu elipsu. 

a) ano 

b) ne 

21. 22. Snažil/a ses zakrýt akné pomocí makeupu? * 

Označte jen jednu elipsu. 

a) ano 

b) ne 

 

 

22. 23. Je pro tebe péče o pleť finančně nákladná? * 

Označte jen jednu elipsu. 

a) ano 

b) ne 

c) nevím 

23. 24. Myslíš si, že ti péče o pleť zabere více času než ostatním, kteří akné nemají? * 

Označte jen jednu elipsu. 

a) ano 

b) ne 

c) nevím 
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24. 25. Vynechal/a jsi někdy společenskou akci (rande, ples…) z důvodu akné? * 

Označte jen jednu elipsu. 

a) ano 

b) ne 

25. 26. Omezuje tě akné ve sportu? * 

Označte jen jednu elipsu. 

a) ano 

b) ne 

 

 

26. 27. Mělo akné dopad na tvou psychiku? * 

Označte jen jednu elipsu. 

a) ano 

b) ne 

c) nevím 

27. 28. Mělo akné vliv na tvé sebevědomí? * 

Označte jen jednu elipsu. 

a) ano 

b) ne 

c) nevím 
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28. 29. Uvedlo tě akné do rozpaků, či zažil/a jsi kvůli němu nepříjemnou situaci? * 

Označte jen jednu elipsu. 

a) ano 

b) ne 

c) nevím 

29. 30. Komentoval někdo z rodiny nepříjemně tvoji pleť? * 

v případě kladné odpovědi uveď kdo 

 

30. 31. Podporoval tě někdo z rodiny při řešení problému s akné? * 

v případě kladné odpovědi uveď kdo 

 

31. Prostor pro Vaše náměty a komentáře: 

 

 

 

 

 

Obsah není vytvořen ani schválen Googlem. 
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