
Příloha 1 – seznam použitých zkratek 

AIDS- Acquired Immune Deficiency Syndrome 

cm- centimetr 

č. - číslo 

ČR- Česká republika 

ČSR- Československá republika 

ELISA- Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay 

event. - eventuálně 

HA- Hormonální Antikoncepce 

HIV- Human Immunodeficiency Virus 

HPV- Human Papilloma Virus 

Ch. – Chlamydia 

inj. - injekční 

IUD- Intra Uterine Device 

Kč- Česká koruna 

KS – Kosmetické služby 

LCR – Ligase Chain Reaction 

M. - Mycobacterium  

mj. – mimo jiné 

mm – milimetr 

MSR- Masér sportovní a rekondiční 

MZ – Ministerstvo zdravotnictví 

N. - Neisseria 

ot. - otázka 

PCR – Polymerase Chain Reaction 

r. - rok 

resp. - respektive 

RRR – Rapid Reagin Reaction 

Sb. - sbírky 

SIV – Simian Immunodeficiency Virus 

T. - Treponema 

tj. – to je 

TPHA – Treponema Pallidum Heamaglutination Test 

VDRL – Veneral Disease Research Laboratory test 



VHB – Virová Hepatitida typu B 

Y.- Yersinia 

 



Příloha 2 – vzor dotazníku 

Vážení dotazovaní, jsem studentem 4. ročníku PedF UK, obor Biologie-

Výchova ke zdraví. Téma mé bakalářské práce je Informovanost studentů 

střední zdravotnické školy o problematice pohlavně přenosných chorob. 

Proto si dovoluji požádat Vás o vyplnění anonymního dotazníku, který je 

součástí mé práce. Pozorně si přečtěte otázky a zvažte své odpovědi, 

které následně označte zakroužkováním, případně jiným uvedeným 

způsobem. Není-li uvedeno jinak, vyznačte vždy pouze 1 možnost. 

OBOR:  A) Kosmetické služby                                    POHLAVÍ:  A) muž   

 B) Masér sportovní a rekondiční          B) žena 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

1)  Původcem kapavkové infekce je?: 

A) bakterie  C) prion E) nevím 

B) virus   D) plíseň 

 

 

2)  Jak se nazývá původce kapavky?: 

A) Yersinia pestis  E) nevím  

B) Neisseria gonorrhoeae 

C) Treponema pallidum 

D) Chlamydia trachomatis 

 

        3)  Jakou skupinou léků se léčí kapavková infekce?: 

A) antibiotiky  B) cytostatiky   E) nevím 

C) antivirotiky  D) neléčí se farmakologicky  

 

4) Které z uvedených prostředků vám při správném použití zajistí 

vysokou míru ochrany před kapavkovou infekcí (více možností)?: 

A) kondom     

B) spermicidní gel/krém   

C) hormonální antikoncepce   

D) nitroděložní tělísko 

E) lubrikační gel 

5) Vyznačte rizikové aktivity a situace, během kterých  přenosu 

kapavkové infekce (více možností): 

A)běžný kontakt  (např. stisk ruky/objetí nebo sdílení nádobí) 

B)sdílení hygienických pomůcek (např. ručník) 

C) návštěva bazénu  

D) nechráněný orální styk   

E) nechráněný anální styk  

F) nechráněnýv aginální styk 

G) vertikální přenos z matky na dítě 

H) kojení  

I) přímý kontakt s krví (např. otevřená rána nebo sdílení inj. jehel) 

6) Původcem syfilis je?: 

A) bakterie  C) prion E) nevím 

B) virus   D) plíseň 



7) jak se nazývá původce syfilis?: 

A) Yersinia pestis  E) nevím  

B) Neisseria gonorrhoeae 

C) Treponema pallidum 

D) Chlamydia trachomatis 

 

  8)  Jakou skupinou léků se léčí syfilitická infekce?: 

A) antibiotiky  B) cytostatiky 

C) antivirotiky  D) neléčí se farmakologicky  

E) nevím 

9) Které z uvedených prostředků vám při správném použití zajistí 

vysokou míru ochrany před infekcí syfilis (více možností)?: 

A) kondom     

B) spermicidní gel/krém   

C) hormonální antikoncepce   

D) nitroděložní tělísko 

E) lubrikační gel 

 

10) Vyznačte rizikové aktivity a situace, během kterých  přenosu infekce 

syfilis (více možností): 

A)běžný kontakt  (např. stisk ruky/objetí nebo sdílení nádobí) 

B)sdílení hygienických pomůcek (např. ručník) 

C) návštěva bazénu  

D) nechráněný orální styk   

E) nechráněný anální styk  

F) nechráněný vaginální styk 

G) vertikální přenos z matky na dítě 

H) kojení  

I) přímý kontakt s krví (např. otevřená rána nebo sdílení inj. jehel) 

11)   Je HIV virus?: 

Ano   Nevím   Ne 

12) Je HIV původcem onemocnění AIDS? 

 Ano   Nevím   Ne 

13) Infekce HIV je vyléčitelná 

 Ano   Nevím   Ne 

14) Infekce HIV je léčitelná 

 Ano   Nevím   Ne 



15) Které z uvedených prostředků vám při správném použití zajistí vysokou míru ochrany před HIV 

infekcí (více možností): 

A) kondom     
B) spermicidní gel/krém   
C) hormonální antikoncepce   
D) nitroděložní tělísko 
E) lubrikační gel 

 

16) Podtrhněte prosím možnosti, o nichž si myslíte, že mohu být zdrojem  přenosu HIV infekce (více 

možností): 

A)běžný kontakt  (např. stisk ruky/objetí nebo sdílení nádobí) 

B)sdílení hygienických pomůcek (např. ručník) 

C) návštěva bazénu  

D) nechráněný orální styk   

E) nechráněný anální styk  

F) nechráněný vaginální styk 

G) vertikální přenos z matky na dítě 

H) kojení  

I) přímý kontakt s krví (např. otevřená rána nebo sdílení inj. jehel) 

 

 

 

DĚKUJI VÁM ZA VYPLNĚNÍ! 

 


