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Příloha č. 1
Obrázek 1 Fylogenetický strom reprezentující členy rodiny Hepeviridae. Strom byl vytvořen pomocí analýzy kompletních
genomů nebo kompletní kódů sekvence HEV, které jsou k dispozici v databázi GenBank.

Zdroj: převzato a upraveno z [83]

Příloha č. 2: Schéma diagnostiky akutní hepatitidy
Obrázek 2 Schéma diagnostiky akutní hepatitidy

Zdroj: Převzato z [195]

Příloha č. 3: Fotografie reálné vyvrhování uloveného divočáka myslivci
Obrázek 3 Reálné vyvrhování uloveného divočáka myslivci ze dne 9.11.2019

Zdroj: Foto autor

Příloha č. 4: Dotazník použitý pro výzkum k diplomové práci
Vážení kolegové/vážené kolegyně myslivci,
Jmenuje se Jan Štěpán a jsem studentem na 1.lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
Rád bych Vás požádal o vyplnění dotazníku, který mi s Vaší spoluprací pomůže zrealizovat
výzkum, který provádím v rámci své diplomové práce.
Informace získané od Vás, myslivců, jsou pro vypracování diplomové práce stěžejní.
Vyplnění dotazníku Vám zabere přibližně 5 minut, vyplněním a odesláním souhlasíte
s účastí ve výzkumu. Dotazník slouží pouze pro účely zpracování diplomové práce a je
dobrovolný a zcela anonymní. Na základě zjištěných dat bude vypracováno doporučení
zabývající se touto problematikou. Dotazník je složen z 21 otázek a pokud není uvedeno
jinak, zvolte pouze jednu odpověď.
Odpovězte prosím na všechny otázky a vyplňujte je pravdivě.
Mnohokrát děkuji za Vaši spolupráci a čas, který věnujete vyplněním dotazníku.
S pozdravem a Lovu zdar
Jan Štěpán
1. Kolik je Vám let?
a) Do 25 let
b) 26–44 let
c) 45–59 let
d) 60 a více let
2. V jakém kraji žijete?
a) Hlavní město Praha
b) Středočeský
c) Jihočeský
d) Plzeňský
e) Karlovarský
f) Ústecký
g) Liberecký
h) Královéhradecký
i) Pardubický
j) Olomoucký
k) Moravskoslezský
l) Jihomoravský
m) Zlínský
n) Kraj Vysočina

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
a) Základní vzdělání
b) Střední vzdělání s výučním listem
c) Střední vzdělání nebo nástavbové s maturitní zkouškou
d) Vyšší odborné nebo vysokoškolské
4. Jak jste se stal myslivcem?
a) Absolvováním kurzu o první lovecký lístek
b) Absolvováním volitelného, povinně volitelného nebo povinného předmětu na
střední odborné škole
c) Absolvováním volitelného, povinně volitelného nebo povinného předmětu na
vyšší nebo vysoké odborné škole
5. Jak dlouho se věnujete myslivosti (od získání loveckého lístku)?
a) Do 10 let
b) Do 20 let
c) Do 30 let
d) Do 40 let
e) Více jak 40 let
6. Máte zdravotnické vzdělání? (příklad: zdravotní sestra, záchranář, doktor, …)
a) Ano
b) Ne
7. Máte myslivce v rodině?
a) Ano
b) Ne
8. Víte, co znamená hepatitida (synonymum žloutenka)?
a) Ano
b) Ne
9. Jaké znáte hepatitidy (synonymum žloutenka)?
- více odpovědí
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Hepatitida A
Hepatitida B
Hepatitida C
Hepatitida D
Hepatitida E
Hepatitida F
Hepatitida G
Neznám žádný typ

10. Který orgán je nejvíce postižen při hepatitidě E (synonymum žloutenka)?
a) Srdce
b) Žaludek
c) Játra
d) Nervový systém
e) Nevím
11. Jakým způsobem se přenáší hepatitida E (synonymum žloutenka)?
- možnost více odpovědí
a) Krví
b) Kontaminovanou pitnou vodou
c) Kontaminované ovoce a zelenina
d) Vzduchem
e) Pohlavním stykem
f) Konzumací tepelně neupraveného masa nebo kontaminovaným masem (např.
vepřové maso, výrobky z domácích zabijaček)
g) Dotykem
h) nevím
12. Máte při lovu s sebou dva nože (jeden na vyvrhování zvěře a druhý na přípravu
jídla)?
a) Ano
c) Ne
13. Používáte gumové rukavice při vyvrhování zvěře a manipulaci se zvěřinou?
a) Ano
b) Ne
14. Myslíte, že vyvrhování zvěře bez rukavic a ochranných pomůcek je myslivecká
tradice?
a) Ano
b) Ne
15. Jak se věnujete po ulovení zvěře a manipulaci se zvěřinou hygieně rukou?
a) Vodou
b) Vodou a mýdlem
c) Desinfekční prostředek/gel na ruce
d) Suché očištění rukou (kalhoty, hadr, tráva apod.)
e) Nijak

16. Informujete se Vy o nemocech zvěře přenosné na člověka (zoonózy)?
a) Ano
b) Ne
17. Jakým způsobem se můžete chránit před Hepatitidou E (synonymum žloutenka)?
– možnost více odpovědí
a) Chráněným pohlavním stykem
b) Dodržování hygieny při zpracování a výrobě masných výrobků
c) Očkováním
d) Nemusím se chránit
e) Umytím rukou vodou v lese
18. Myslíte si, že v ČR existuje riziko nákazy onemocněním hepatitidou E (synonymum
žloutenka)?
a) Ano
b) Ne
19. Myslíte si, že se i Vy můžete nakazit virovou hepatitidou typu E (synonymum
žloutenka) od spárkaté zvěře?
a) Ano
b) Ne
20. Kde získáte podle Vás pravdivé a správné informace o onemocnění zvěře přenosné
na člověka (zoonózy)?
- možnost více odpovědí
a)
b)
c)
d)
e)

U doktora a ve zdravotnickém zařízení
Kamarád, známý
Média
Jakékoliv stránky na internetu
Hygienický a veterinární odbor

21. Z jakých zdrojů máte informace o hepatitidě E (synonymum žloutenka)?
– možnost více odpovědí
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Nemám žádné informace
Media
Škola
Lékař
Odborný časopis pro myslivce
Internet
Tento dotazník

