
 

 SYNONYMUM KE SLOVU KORONAVIRUS A VÝZNAM 

SLOVA KORONAVIRUS 

KORONAVIRUS = Označení rodu virů, šíří se buď vzduchem nebo oro-fekálním přenosem a 

způsobují závažnější i méně závažná onemocnění zvířat a lidí.  

COVID-19 = infekční onemocnění, které je způsobeno novým koronavirem 

 

 OMEZENÍ/NAŘÍZENÍ 

byly udělena OPATŘENÍ = je procesní akt, kterým se určitá konkrétní věc nekončí, pouze se 

zabezpečují některé záležitosti v zájmu jejího vyřízení. Tím se liší od rozhodnutí. Může, ale 

nemusí mít formu usnesení. Úplně jinými opatřeními jsou zákonné opatření Senátu, které 

je právním předpisem, a opatření obecné povahy, které se mu svou povahou blíží. 

KARANTÉNA = držení osob nebo zvířat na izolovaném místě za účelem pozorování, zda se u 

nich projeví příznaky nějakého infekčního onemocnění 

NOUZOVÝ STAV = je krizový stav, který se vyhlašuje při vzniku živelních pohrom, 

ekologických nebo průmyslových havárií, nehod, pandemií nebo jiného nebezpečí, které ve 

značném rozsahu ohrožují životy, zdraví nebo majetkové hodnoty anebo vnitřní pořádek a 

bezpečnost 

(zákaz) VOLNÉHO POHYBU OSOB = právo jedince, svobodně se pohybovat po území 

jednotlivých států, s možností je i kdykoliv opustit 

RESTRIKTIVNÍ OPATŘENÍ = omezení, například snížení počtu zaměstnanců, redukce 

nákladů, rozsahu služeb a podobná úsporná opatření. Užívá se pro omezení daná 

rozhodnutím státu nebo jiné autority, nikoli faktickými překážkami, nedostatky a podobně. 

 

 OCHRANA 

RESPIRÁTOR = zařízení určené k ochraně nositele před vdechování škodlivých látek v ovzduší, 

včetně výparů, par, plynů a znečišťujících částic, jako je prach a vzdušné mikroorganismy  

ROUŠKA = menší kus látky nebo jiného materiálu pro zahalení, např.: závoj, chirurgická 

maska, rouška na obličej 

 

 

 

 



 

 JINÉ A LEHČÍ POJMENOVÁNÍ JAK SE ZMÍNIT O KORONAVIRU 

EPIDEMIE = představuje větší nahromadění výskytů onemocnění v časových a místních 

souvislostech 

PANDEMIE = epidemie extrémně velkého rozsahu zahrnující většinu světa 

NÁKAZA = infekce 

 

 ANTIVIROTIKUM/LÁTKY NA IMUNITU 

REMDESIVIR = experimentální antivirotikum 

                         = vyvinuto k léčbě infekcí způsobených 

viry Ebola a Marburg, ukázalo se být   účinné i proti jiným RNA 

virům včetně koronavirů. Ověřuje se též jeho účinnost proti 

onemocnění COVID-19.  

 

VAKCÍNA = látka, jejíž vpravení do organismu má zajistit navození jeho imunity proti 

specifické chorobě. Proces, při kterém se podává vakcína se nazývá očkování 

 

 

 

 

 

  

 

 

ZÁVĚR 

Zjistila jsem, že hodně slov a slovních spojení už se používalo před pandemií, ale domnívám 

se, že v situaci, v které se momentálně nacházíme, mají tato slova jinou váhu a také jiný 

význam. Například slovní spojení „zákaz volného pohybu osob“. Znali jsme to jen z televize 

nebo z filmů a nikoho ani nenapadlo, že zrovna my budeme mít zákaz vyjít z domu za 

kamarády. 

Překvapilo mě, že lidé si rychle zvykli na roušky a respirátory - včetně mě. Berou to jako 

součást svého „outfitu“, a třeba si barvu roušky kombinují s barvou oblečení. Předpokládám, 

že bude následovat už pouze zlepšení, různá nařízení a opatření se už zmírňují. Pomalu, ale 

jistě se vracíme do normálního života.  

 



 

 

ANOTACE 

Projekt „vliv koronaviru na komunikaci“ obsahuje seřazený slovníček pojmů a jejich 

vysvětlení, které se v době koronaviru objevují, nové slovní spojení, ale také slova, která lidé 

už znali, ale nepoužívali je. Kromě vysvětlení pojmů projekt obsahuje i obrázky, které by měly 

přiblížit daný pojem. Nejedná se o profesionální slovníček a profesionální postoj, ale pouze o 

můj názor, o mé domněnky a moje postřehy z doby pandemie.  

 

ABSTRACT 

Project „influence of coronaviru on communication“ include sorted glossary of terms and 

their explanation which occur at the time of coronavirus but also words which people used 

to know but they didn´t use them. In addition to explanations of terms project include 

pictures which should approach the terms. This is not a professional dictionary and 

professional attitude but only my opinion, my assumptions and my observations from the 

time of the pandemic. 

 

 

 


