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ABSTRAKT 
Tématem bakalářské práce jsou Znalosti žáků vybraných středních škol o úloze hormonů 

v pohlavním životě ženy. Práce je systematicky rozdělena na dvě části, teoretickou 
a praktickou. V teoretické části jsou popsány jednotlivé hormony žláz s vnitřní sekrecí, které 

se významně podílejí na chodu rozmnožovacího systému ženy, včetně vzniku jednotlivých 

hormonů a jejich vlivu na organismus. Dále jsou popsány projevy nedostatku a nadbytku 
jednotlivých hormonů v těle, vliv hormonů na menstruační cyklus a v neposlední řadě je 

v teoretické části popsán princip fungování jednotlivých typů hormonální 

antikoncepce. Součástí praktické části bakalářské práce je vlastní výzkum, jehož hlavním 

cílem je zjistit, jaké jsou znalosti žáků vybraných středních škol o hormonech v pohlavním 

životě ženy. K získání dat potřebných pro výzkum bylo využito dotazníků, které byly 
rozdány žákům prvních a čtvrtých ročníků na vybraných středních školách v ČR. Z výsledků 

dotazníkového šetření, které jsou v práci vyhodnoceny a znázorněny v tabulkách, vyplývá, 

že znalosti žáků vybraných středních škol o hormonech jsou nízké a výuka reprodukčního 

zdraví je na středních školách upozaděna, obzvláště pak na odborných školách, jejichž obor 

nesouvisí se zdravotnictvím. Zároveň se výzkumem potvrdil předpoklad, že více jak 
polovina žáků na SŠ volí nebo by volila hormonální antikoncepci jako metodu prevence 

početí.  
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ABSTRACT 
The topic of this bachelor thesis is Knowledge of pupils of selected secondary schools about 
the role of hormones in the sex life of woman. The thesis is systematically divided into two 
parts, theoretical and practical. In the theoretical part are described individual hormones 
of endocrine glands, which significantly contribute to the functioning of the reproductive 
system of women, including the formation of individual hormones and their influence on the 
body. Furthermore, there are described the manifestations of deficiency and excess 
of individual hormones in the body, the influence of hormones on the menstrual cycle. 
Finally, the theoretical part describes the principle of functioning of individual types 
of hormonal contraception. In the practical part of the thesis is embodied author’s own 
research, whose main aim is to find out what is the knowledge of pupils of selected secondary 
schools about hormones in the sex life of women. To obtain the needed data, questionnaires 
were used. The questionnaires were distributed to pupils of the first and fourth grades 
at selected secondary schools in the Czech Republic. The results of the questionnaire survey 
show that the knowledge of pupils about hormones is low and that reproductive health 
education is substandard at secondary schools, especially at vocational schools whose fields 
are not related to health care. At the same time, the research confirmed the assumption that 
more than half of pupils at secondary schools choose or would choose hormonal 
contraception as a method of conception prevention. 
 
KEYWORDS 
hormones of hypothalamus and hypophysis, androgens, estrogens, progestogens, menstrual 
cycle, hormonal contracept
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ÚVOD 
V druhé polovině 20. století došlo v západní kultuře k dějům, které značně ovlivnily vnímání 

lidské sexuality. Došlo k detabuizování pohlavního aktu mimo manželství i celé sexuality, 

došlo k oslabení monogamie a tolerování homosexuality, lidem byl umožněn svobodný 

sexuální projev. Toto období je proto nazýváno obdobím tzv. sexuální revoluce. Právě 

období sexuální revoluce přineslo nové poznatky v oblasti gynekologické endokrinologie, 
což je obor zabývající se prevencí, diagnózou a léčbou nemocí ženských pohlavních orgánů 

způsobených hormonální poruchou. S rozvojem tohoto lékařského oboru souvisí i vývoj 

hormonální antikoncepce, jež je dnes oblíbenou metodou prevence početí, ženám je tak 

umožněno si rodičovství v podstatě naplánovat (Cibula, 2002). 
Hormonální antikoncepce, ať už kombinovaná, progestagenní, či nitroděložní, patří 

k nejspolehlivějším metodám prevence početí a v současné době tuto metodu využívá 

cca polovina populace žen ve věku 15-49 let. Právní hranice pro užívání hormonální 

antikoncepce je v České republice stanovena na 15 let a stejná je i věková hranice 

pro pohlavní styk, tedy se předpokládá, že by žáci na středních školách již měli vědět, 

jak funguje rozmnožování, jak se chránit před nechtěným těhotenstvím a měli by vědět, 

jakou metodu antikoncepce upřednostňují, či budou upřednostňovat, a měli by znát princip 

jejího fungování. Nicméně se domnívám, že na středních školách bývá výuka 

k reprodukčnímu zdraví upozaděna, obzvláště na odborných středních školách, a žáci, kteří 

preferují či by preferovali hormonální antikoncepci jako metodu prevence početí, často 

nevědí, jak obsažené hormony a hormony celkově působí na ženskou pohlavní soustavu. 

Nedostatečná informovanost ze strany široké veřejnosti pak vede k vytvoření a šíření 

nejrůznějších mýtů, obzvláště o hormonální antikoncepci.  
Právě tyto předpoklady se staly námětem pro sepsání mé závěrečné bakalářské práce, která 

se skládá ze dvou dílčích částí, teoretické a praktické. Cílem teoretické části je přiblížit laické 

veřejnosti důležitost hormonů v pohlavním životě ženy, jejich působení na sexuální funkce 

včetně jejich vlivu na menstruační cyklus a působení hormonální antikoncepce na ženský 

organismus. Vybrané hormony, které jsem spatřila jako významné pro ženský reprodukční 

systém, jsou rozděleny do částí podle endokrinních žláz, v nichž vznikají. Menstruační 

cyklus a hormonální antikoncepce pak tvoří vlastní kapitoly.  
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Náplní praktické části mé bakalářské práce je vlastní výzkum, ve kterém poukazuji 
na současný stav znalostí žáků vybraných středních škol o úloze hormonů v pohlavním 

životě ženy. V praktické části uvádím metodiku, postup, jakým probíhal výzkum, jaké jsem 

si stanovila cíle výzkumu a jaké jsem si vytvořila hypotézy. Poslední kapitola praktické části 

je věnována vlastnímu vyhodnocení výzkumu. V závěru pak shrnuji nejdůležitější body 

bakalářské práce, včetně výsledků dotazníkového šetření.  
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TEORETICKÁ ČÁST 
Na řízení činnosti mnohobuněčných organismů se podílí dva systémy, nervový a endokrinní. 

Endokrinní systém je vývojově starší než nervový systém a představuje žlázy s vnitřní 

sekrecí. 
1 Hormony žláz s vnitřní sekrecí významné pro ženský reprodukční 

systém 
Žlázy s vnitřní sekrecí jsou specializované, anatomicky ohraničené orgány, jenž produkují 

chemické sloučeniny, hormony. Žlázy s vnitřní sekrecí na rozdíl od žláz s vnější sekrecí 

nemají vývod a jejich sekret je vylučován do krevního řečiště. Hormony jsou odváděny krví 

ke vzdáleným orgánům a po navázání na příslušné receptory ovlivňují činnost cílového 

orgánu. Důležitými žlázami, které vylučují hormony významně se podílející na chodu 

reprodukčního systému ženy, jsou hypotalamus, hypofýza, nadledviny a vaječníky (Trojan, 

2003). 
 
1.1  Hypotalamus  
Hypotalamus je umístěn v mezimozku a spolu s dalšími mozkovými strukturami vytváří 

funkční celek, tzv. limbický systém, jenž je hlavní řídící oblastí subjektivních pocitů, je 

odpovědný za vznik emocí a chování, jež emoce doprovází. Hypotalamus se podílí 

na fyziologických a behaviorálních mechanismech homeostázy, je řídícím a výkonným 

článkem homeostázy i homeostatického chování, má podíl na řízení termoregulace, příjmu 

potravy a vody, pohlavní aktivity a sexuálního chování. Hypotalamus je dále 

spoluzodpovědný za emoční doprovod tělesných funkcí, za pocity libosti a nelibosti 
a odporu. Stimulace některých částí hypotalamu vyvolává pocit uspokojení, stimulace jiných 

naopak odpor (Trojan, 2003). Hypotalamus také řídí dýchací a krevní oběh a třídí přijaté 

informace z receptorů, přijímá impulzy z mozkové kůry a retikulární formace, dále přijímá 

různé podněty ze specifických aferentních drah, jež vedou nervové impulzy do centrálního 

nervového systému, a vyvolává zpětnou reakci organismu, příkladem může být zrychlené 

dýchání během pohlavního aktu (Machová, 2005). 



10  

Některé neurony hypotalamu kromě přenosu elektrických impulsů mají endokrinní funkci, 

produkují hormony. Vzniká zde oxytocin a antidiuretický hormon (ADH), neboli 

vazopresin. Oba hormony vznikají v hypotalamu, ale skladovány jsou v zadním laloku 
hypofýzy. ADH má vliv na činnost ledvin, zvyšuje vstřebávání vody v ledvinových 

kanálcích, a zabraňuje tak přebytečným ztrátám vody. ADH dále stahuje cévy a zvyšuje 

krevní tlak. Oxytocin způsobuje kontrakce hladké svaloviny, viz část 1.1.2. (Trojan, 2003; 
Volmer, 1999). V hypotalamu dále vznikají regulační tzv. releasing hormony, které jsou 

v případě potřeby transportovány portálním oběhem z hypotalamu do předního laloku 

hypofýzy, adenohypofýzy. Podle typu reakce, kterou v adenohypofýze vyvolávají, je 

můžeme funkčně rozlišit na liberiny, jenž stimulují tvorbu dalších hormonů, a statiny, jenž 

inhibují další tvorbu hormonů adenohypofýzy. Každý z hormonů adenohypofýzy je řízen 

jedním hypotalamickým regulačním hormonem (Cibula, 2002). 
1.1.1 Gonadotropiny stimulační hormon 
Jedním z hypotalamických regulačních hormonů je dekapeptidový hormon GnRH, 
gonadotropiny stimulující hormon neboli gonadoliberin. GnRH je uvolňován do hypofýzy 

od počátku puberty v pulsech v intervalu 1-3 hodin, což je důležité pro řízení menstruačního 

cyklu. Molekuly GnRH jsou portálním oběhem transportovány do adenohypofýzy, 
kde se navážou na specifické receptory cílových gonadotropních buněk, jenž stimulují 

tvorbu a následné uvolňování gonadotropních hormonů LHS (luteinizační hormon) a FHS 

(folikulostimulační hormon), a dále syntézu nových GnRH-receptorů. LHS a FHS jsou 

hormony vznikající v adenohypofýze, které se uplatňují v menstruačním cyklu a mají vliv 

na produkci pohlavních hormonů (Cibula, 2002; Trojan, 2003; Volmer,1999).  
GnRH má aktivační účinek v hypotalamus-hypofyzarní-ovariální hormonální ose. Značně 

ovlivňuje plodnost, sexuální a mateřské chování. Účinky právě na mateřské chování 

zkoumala skupina vědců u generace myší s redukovaným FCFs (fibroblast growth factor) 
růstový faktor, který je nutný pro správný vývoj GnRH. Podle jejich studie defekty v oblasti 
GnRH značně přispívají ke zhoršenému mateřskému chování, a tudíž i potenciálnímu přežití 

potomků (Brooks, 2012). 
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1.1.2  Oxytocin  
Dalším velice podstatným hormonem hypotalamu značně ovlivňující pohlavní život ženy je 

hormon oxytocin. Jak bylo uvedeno výše, je spolu s antidiuretickým hormonem (ADH) 

skladován v zadním laloku hypofýzy, neurohypofýze, a odtud vylučován do krve. Oxytocin 

se uplatňuje při porodu, vyvolává kontrakce hladké svaloviny dělohy a usnadňuje vypuzení 

plodu z těla matky. Hladina oxytocinu v plazmě se mírně zvyšuje po zahájení porodu, během 

porodu je počet receptorů pro oxytocin v děložní svalovině až padesátkrát větší než v děloze 

netěhotné ženy. Jeho nejvyšší uplatnění nastává během 2. a 3. fáze porodu, tedy během 

aktivního porodu, kdy je plod vypuzen z dělohy, a porodu placenty až k následné retrakci, 

stažení dělohy, kde slouží jako jeden z faktorů zastavující krvácení. Jeho mechanismus 

účinku funguje na základě pozitivní zpětné vazby, tzn. každá kontrakce vyvolaná aktivací 

mechanoreceptorů hladké svaloviny vyvolá další sekreci oxytocinu. Oxytocin 

se pravděpodobně nepodílí na zahájení procesu porodu, mechanismus zahájení procesu není 

dnes ještě znám (Cibula, 2002). 
Oxytocin působí na kontraktilitu hladké svaloviny dělohy nejen v období porodu. Spolu 

s prostaglandiny způsobuje stahy myometria během menstruace a napomáhá tak nekróze 

endometriálních buněk a jejich odloučení při menstruačním krvácení (Ferin, 1997). 

Množství oxytocinu v krvi je také výrazně vyšší při orgasmu a masturbaci. Mechanickou 
stimulací děložního hrdla dochází k vyloučení oxytocinu, který se podílí na rytmických 

kontrakcích vaginálních a děložních svalů, což usnadňuje transport spermií a vajíček. 

K uvolnění oxytocinu dochází rovněž při stimulaci kůže, například hlazením, objímáním 

nebo masáží, což vede k uklidnění, dobrému pocitu, snížení stresu a prohlubování partnerské 

vazby (Hess, 2014; Ward, 2010). 
Další uplatnění oxytocinu je během období laktace, kdy oxytocin působí na buňky hladké 

svaloviny, které obklopují alveoly mléčné žlázy, vyvolává tak kontrakce, jež podporují 

vylučování mléka. Sání dítěte vyvolají impulzy z oblasti prsního dvorce, které vedou 

k vylučování oxytocinu z neurohypofýzy. Uvolnění oxytocinu může být však vyvoláno 

pouhou myšlenkou na kojení nebo křikem dítěte. Oxytocin ale nemá vliv na sekreci 

prolaktinu, jenž ovlivňuje samotnou produkci mléka (Cibula, 2002). 
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Oxytocin má vliv na budování připoutávací vazby mezi matkou a kojencem. Při kojení má 

oxytocin vazodilatační účinek, zajišťuje větší přísun krve do prsu, tím dochází k zahřívání 

a přenosu tepla mezi dítětem a matkou. Má vliv na náladu matky, kojení je spojeno 

s příjemnými a šťastnými pocity a snížení stresu. V některých článcích se můžeme setkat 

s označením „hormon důvěry“. Prof. Dr. Ernst Fehr prokázal účinek oxytocinu na posílení 

důvěry mezi lidmi experimentem, kdy dobrovolným účastníkům přidělil určitou částku 

peněz, které mohli darovat investorovi, investor nebyl povinen se s dárcem o výdělek 

podělit. Polovině účastníků byl před každým rozhodováním do nosu vstříknut oxytocin 

a druhé polovině jen fyziologický roztok. Dobrovolníci, kteří dostávali oxytocin, důvěřovali 

investorovi i přesto, že je zradil a o peníze se s nimi nerozdělil, a dál mu poskytovali zhruba 
stejné finanční částky. U dobrovolníků bez dávky hormonu postupně klesala důvěra 

v investora a ochota poskytnout mu finanční částku. Během experimentu byla sledována 

aktivita mozku. Dobrovolníkům, jímž byl podáván oxytocin, klesla aktivita v mozkovém 

centru amygdala, jež se podílí na spouštění strachu, a striatu, jenž se podílí na procesu 

ponaučení z chyb (Hess, 2014).  
Oxytocin, kromě připoutávací vazby mezi matkou a kojencem, hraje také roli ve vytváření 

vztahů mezi partnery. U hrabošů prérijních (Microtus ochrogaster), který je na rozdíl 

od hraboše horského monogamní, byly zjištěny vyšší hladiny oxytocinu a větší množství 

receptorů pro oxytocin. Hraboš prérijní udržuje celý život vazbu s jedním partnerem a spolu 
pečují o potomky. Při podání antagonisty oxytocinu se hraboš prérijní začal chovat 

polygamně a opustil dlouhodobou vazbu na partnera (Hess, 2014). 
 
1.2 Hypofýza 
Další významnou endokrinní žlázou v mozku je hypofýza, podvěsek mozkový, která úzce 
spolupracuje s hypotalamem. Je uložena v tureckém sedle kosti klínové. K hypotalamu je 
připojena stopkou, pod jeho značným vlivem vytváří četné hormony řídící činnost ostatních 

žláz s vnitřní sekrecí.  
Hypofýza se skládá ze dvou laloků, přední se nazývá adenohypofýza, zadní se nazývá 

neurohypofýza. Neurohypofýza žádné hormony neprodukuje, nicméně jsou zde skladovány 
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hormony oxytocin a ADH tvořené v hypotalamu. Adenohypofýza produkuje kolem dvaceti 

hormonů, nejznámější jsou: růstový hormon somatotropin, jenž má značný vliv na růst 

kostní hmoty, prolaktin, o kterém se více rozepíšu v části 1.2.2, adrenokortikotropní hormon 

ovlivňující činnost kůry nadledvin, tyreotropní hormon ovlivňující činnost štítné žlázy 

a gonadotropiny, jenž značně ovlivňují pohlavní soustavu ženy. 
1.2.1 Gonadotropiny 
V adenohypofýze se nachází specializované buňky, tzv. gonadotrofy. Gonadotrofy 
produkují dva hormony: luteinizační hormon (LH) a folikulostimulační hormon (FSH). 

V závislosti na menstruačním cyklu se mění množství jednotlivých gonadotropních 

hormonů uvolněných z hypofýzy, syntéza a uvolňování gonadotropinů je řízeno hormonem 

GnRH (gonadotropin-releasing hormon) z hypotalamu. Poté co jsou gonadotrofy 

stimulovány pulzem GnRH jsou gonadotropní hormony během několika minut vyplaveny 
(Cibula, 2010).   
Gonadotropní hormony mají hlavní účinek v jiné endokrinní žláze, vaječnících. Významně 

ovlivňují menstruační cyklus, různé hladiny hormonů působí změny ve vaječnících. 

Hormony, které se ve vaječnících v průběhu ovariálního cyklu produkují, pak ovlivňují 

změny děložní sliznice, endometriální cyklus. Účinky gonadotropních hormonů 

na menstruační cyklus jsou podrobněji popsány v části 2: Menstruační cyklus. LH přímou 

úměrou ovlivňuje androgenní prekurzory v thekálních buňkách a FSH řídí jejich přeměnu 

estradiolu v granulózových buňkách. Je-li vysoká hladina LH a relativně nízká hladina FSH, 

dochází k nadprodukci androgenů a jejich nedostatečné přeměně v estradiol, což může vést 

k anovulaci, stavu, kdy nedochází k ovulaci, vajíčko není vyplaveno do vaječníku z folikulu 

(Křepelka, 2013). 
1.2.2 Prolaktin  
Prolaktin je tvořen v děložní sliznici, lymfocytech, ale zvláště pak v hypofýze, kde jej 

vytváří laktotropní buňky. Je jediným hormonem hypofýzy, jehož sekrece je tonicky řízena 

inhibičními hormony hypotalamu, především dopaminem (prolaktin inhibičním faktorem). 

Řízení sekrece funguje na základě negativní zpětné vazby, tzn. že zvýšená koncentrace 

prolaktinu v neuronech stimuluje tvorbu dopaminu v hypotalamu. Dopamin se přes portální 
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oběh dostává do hypofýzy, kde se naváže na receptory laktotropních buněk a inhibuje tvorbu 

prolaktinu.  
Dopamin se uplatňuje v dopaminergních nervových drahách v CNS, kde slouží jako 

neurotransmiter. Dále hraje důležitou roli v ovládání sexuálních funkcí, ovlivňuje erektilní 
signály při sexuální stimulaci. V odborné práci od Bechara a Bertolinové v The Journal 
of Sexual Medicine z roku 2004 je popsán účinek apomorfinu, látky aktivující dopaminové 

receptory, u žen s orgasmickou dysfunkcí.  Po užití tabletky s apomorfinem žena pociťovala 

větší vnímavost sexuálních pocitů a vyšší intenzitu orgasmu. Zároveň partner ženy udával 

obtíže s penetrací pochvy, neboť došlo k výraznému zvětšení objemu velkých stydkých 

pysků a poševní předsíně (Kubíček, 2005). Dopamin má rovněž velký význam na sexuální 

chování, zvyšuje sexuální aktivitu, naopak prolaktin sexuální aktivitu snižuje (Uzel, 2004). 
Prolaktin hraje důležitou roli v přípravě prsu ke kojení a pro zahájení a pokračování laktace. 

Prso netěhotné ženy tvoří především pojivová a tuková tkáň, prsní žlázy jsou slabě vyvinuté, 

skládají se z několika laloků, jenž se vyprazdňují do mléčných kanálků a ty vyúsťují 

do bradavky. Rostoucí koncentrace prolaktinu během těhotenství pak podporuje růst prsní 

žlázy. Zvyšuje se počet laloků mléčných žláz, v pozdějším těhotenství se snižuje množství 

tukové a pojivové tkáně. Dojde-li k poklesu koncentrace progesteronu a estradiolu v termínu 

porodu, prolaktin společně s kortizolem a inzulinem se uplatňují na produkci mléka. Podíl 

inzulinu a kortisolu na laktaci spočívá pravděpodobně v zajištění proteosyntézy v buňkách 

mléčné žlázy. Stimulem pro tvorbu prolaktinu je sání. Hladina prolaktinu se zvyšuje během 

10 minut po zahájení kojení a počátečních hodnot dosahuje za 2-3 hodiny po skončení kojení 

(Cibula, 2002; Ward, 2010).  
Přeruší-li se spojení mezi hypotalamem a hypofýzou dochází k hyperlaktinemii, zvýšené 

tvorbě prolaktinu. Hyperlaktinemie má účinek na činnost vaječníku. Je provázena periferním 

nedostatkem estrogenů, progesteronů, objevují se poruchy menstruačního cyklu. U 2/3 žen 

s hyperlaktinemii se objevuje galaktorea, tzn. že mateřské mléko je tvořeno a vylučováno 

mléčnou žlázou mimo období kojení. Galaktorea bývá doprovázená pocitem napětí v prsou, 
otokem. Zvýšení sekrece prolaktinu nastává během spánku, stresem, či užíváním některých 

druhů léků, které inhibují dopaminovou aktivitu, např. opiáty (Marek, 2004). 
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Podle znalostí získaných u zvířat je možný vliv prolaktinu na posílení mateřského chování, 

dále je možný jeho vliv na snížení plodnosti a pohlavního chování. Vysoké hladiny 

prolaktinu v centrálním nervovém systému za gravidity a laktace můžou být spojeny 

se zvýšenou chutí k jídlu, sekrecí oxytocinu a snížení stresu a úzkosti (Marek, 2004).   
 
1.3 Nadledviny  
Nadledviny jsou párové orgány s endokrinní funkcí. V těle jsou umístěné při horních pólech 

ledvin a skládají se ze dvou vrstev, kůry a dřeně, které se od sebe odlišují funkcí, inervací 

i krevním zásobením, a tedy produkují i rozdílné hormony (Machová, 2016).  
Dřeň nadledvin produkuje katecholaminové hormony, adrenalin a noradrenalin, a je prvním 

orgánem, který reaguje na zátěžové, stresové, situace. Katecholaminy působí na srdce, cévy, 

hladké svaly a metabolismus (Trojan, 2003). Kůra produkuje steroidní hormony, 
mineralokortikoidy, glukokortikoidy a androgeny. Mineralokortikoidem označujeme 

aldosteron, který reguluje vstřebání sodných a draselných iontů v ledvinách. Mezi 

glukokortikoidy patří kortizol a jeho analogy, jenž významně ovlivňují metabolismus 
glukózy zejména při stresových situacích. Jejich účinky se spolu s účinky katecholaminů 

během stresu vzájemně doplňují. V kůře nadledvin jsou dále produkovány androgeny, které 

slouží jako prekurzory pro další steroidní hormony (Ward, 2010). 
1.3.1 Androgeny  
Androgeny tvoří významnou roli pro reprodukční funkci u mužů, uplatňují 

se při spermatogenezi, vývoji a fungování mužského genitálu, včetně druhotných 

pohlavních žláz a znaků, nicméně tzv. aromatizované androgeny, jimiž jsou testosteron, 

androstendion a nepřímo i dehydroepiandrosteron, tvoří prekurzory estrogenů, hrají tedy 

významnou roli i pro reprodukční funkci ženy.  
Androgeny se tvoří v pohlavních orgánech a v nadledvinách. Řízení produkce androgenů je 

zajišťováno LH a v kůře nadledvin adrenokortikotropním hormonem (ACTH), jenž je taktéž 

produkován adenohypofýzou (Cibula, 2002).  
Během života hladina androgenů kolísá. Relativně vysoké jsou hladiny androgenů 

u novorozených dívek, v průběhu jednoho roku života se jejich hladina snižuje a zůstává 
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nízká až do adrenarche, kdy dochází k zrání androgenní zóny v nadledvinách, a tím zvýšené 

syntéze androgenů, které ovlivňují vývoj ochlupení v oblasti podpaží a genitálu, a zároveň 

přispívají k vytvoření typického tělesného pachu a stimulaci tělesného vzrůstu (Cibula, 
2002).  
Androgeny jsou spojovány s celkovým životním a sexuálním libidem a hrají důležitou roli 

v řízení sexuality ženy, nicméně nadměrné hladiny testosteronu mohou mít nežádoucí 

účinek především na kůži, jehož projevem je např. mastná pleť s akné, zvýšený růst 

pigmentovaných chloupků u žen v místech, která jsou typická pro růst ochlupení u muže, 

řídnutí vlasů, nepravidelnost menstruačního cyklu, zvýšeným libidem, mužským vzhledem, 

což může snižovat sebehodnocení ženy a její atraktivitu pro partnera. U některých typů žen, 

např. kulturistek, může být hyperandrogenemie způsobená užíváním anabolických steroidů 

(Turčan, 2012).  
Naopak ke snížení tvorby androgenů dochází v důsledku reprodukčně nefunkčních 

vaječníků, např. s nástupem klimakteria. Snížení zásobení androgeny se může projevovat 

sníženým libidem, zhoršením sexuálního života a celkové kvality života. Může být zhoršený 

prožitek z pohlavního aktu. Vyskytuje se přetrvávající únava, pocit pohody je snížen. Může 

dojít ke ztrátě sekundárního sexuálního ochlupení, úbytek tukové tělesné tkáně, či osoba 
může začít trpět osteoporózou.  
Při deficitu androgenů se volí substituční léčba androgeny, převážně testosteronovými 

přípravky, které jsou však spojeny s rizikem rozvoje maskulinizačních příznaků. Následkem 

dodávání testosteronu může dojít ke zhoršení pleti, akné, hirsutismus. Mimo projevy 
maskulinizace se může objevit riziko kardiovaskulárních onemocnění. Léčba androgeny má 

příznivý vliv na libido a sexuální uspokojení, vzrušivost, touhy, frekvence sexuální aktivity 
i na zvýšenou schopnost dosáhnout orgasmu (Stárka, 2010). 
 
1.4 Vaječníky 
Ovarium neboli vaječník, je párovou pohlavní žlázou ženy. Jeho hlavní funkcí je tvorba 
pohlavních buněk (oocytů) a tvorba pohlavních hormonů (androgeny, estrogeny, 

progestiny). Na povrchu je kryt jednovrstevným zárodečným epitelem, kde dozrávají 
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pohlavní buňky, vajíčka z Graafových folikul, pod ním se nachází korová vrstva a uvnitř 

silně prokrvená dřeňová vrstva sloužící k výživě vaječníku. Ve vaječníku je několik typů 

buněk schopných syntézy hormonů. Granulózové buňky obklopují oocyt a vytváří vnitřní 
obal folikulu. Thékální buňky obklopují granulózové buňky. V thekálních buňkách vznikají 

androgeny, ty pronikají do granulózové vrstvy přes bazální membránu, kde jsou procesem 
aromatizace přeměněny na estrogeny (Ferin, 1997). 
Vaječník připravuje vajíčko k ovulaci a zajišťuje optimálního prostředí pro jeho uvolnění, 

oplodnění a uhnízdění v děloze. K tomuto účelu dochází ve vaječnících v rámci 

menstruačního cyklu k morfologickým změnám v důsledku cyklických změn v endokrinní 

sekreci (Ganong, 2002). 
1.4.1  Vývoj folikulů 
V embryonálním období plodu vznikají prvopohlavní buňky gonocyty, jež migrují 

do genitálních valů (plica genitalis), kde se z nich od 8. týdne tvoří primární oocyty (vaječné 

buňky). Tyto primární oocyty jsou postupně obklopeny jednou vrstvou plochých 

„pregranulózových“ buněk oddělených od ostatních buněk bazální membránou, tento útvar 

se nazývá primordiální folikul. Vývoj primordiálního folikulu je pravděpodobně jediným 
stádiem, které není závislé na stimulaci gonadotropními hormony. Konečný počet 

primordiálních folikulů, a tím i oocytů, je vytvořen do 7. měsíce těhotenství, ale již 

v prenatálním období dochází k zániku folikulů, největší redukce folikulů však nastává 

v období od narození do puberty, kdy zaniká 95 % původního počtu folikulů a v pohlavní 

žláze je tak přítomno okolo 300 000 folikulů (Cibula, 2002). Během reprodukčního období 

se z primordiálních folikulů za účinku gonadotropních hormonů vyvíjejí přes několik dalších 

stádií antrální folikuly, z nichž je každý ovariální cyklus selektován jeden dominantní 

antrální folikul, který dozrává v preovulační folikul, tzv. Graafův folikul.  
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1.4.2  Estrogeny  
Estrogeny jsou steroidní hormony, jejichž tvorba probíhá především v buňkách ovariálních 

folikulů, ve žlutém tělísku a placentě. Syntéza hormonů probíhá přeměnou androgenů 

enzymem aromatáza v procesu aromatizace. Účinnost estrogenů podmiňuje vazba 

na transportní protein globulin vázající sexuální hormony (SHBG) a přítomnost receptorů 

pro estrogeny v cílových tkáních. SHBG je protein, jenž chrání sexuální hormony 

před rychlou degradací, působí jako vysoce mobilní rezerva hormonů a modifikuje jejich 

dostupnost pro cílovou tkáň (Cibula, 2002). 
V lidském těle se přirozeně vyskytují tři estrogeny, estradiol, estriol a estron. Estradiol je 
z nich nejúčinnějším, estriol se tvoří především v těhotenství v placentě a estron je hlavním 

estrogenem u postmenopauzálních žen (Ganong, 2005). Ovarium v osmém týdnu těhotenství 

je schopné přetvářet androgeny v estrogeny, nicméně produkce je velice nízká, tedy 
se předpokládá, že pro normální vývoj rozmnožovacího ústrojí ženy není vlastní produkce 

příliš důležitá a lze předpokládat, že by k jeho normálnímu vývoji docházelo i v případě 

Obrázek 1: Hlavní vývojová stádia folikulu (Cibula., 2002) 
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absence vaječníků. Oproti tomu se lze domnívat, že na vývoj ženského genitálu mají vliv 

estrogeny produkované matkou, čemuž nasvědčuje existence receptorů pro estrogeny 
v hormonálně senzitivních tkáních plodu (Fait, 2007). Estrogeny mají nezastupitelný 

význam pro průběh těhotenství. V prvních 5. týdnech těhotenství se estrogeny tvoří převážně 

v ovariích matky, od šestého týdne je hlavním orgánem pro tvorbu estrogenů placenta. 

Estrogeny zvyšují průtok krve dělohou a stimulují její růst, čímž se tak přizpůsobuje 

velikosti plodu (Ward, 2010). Na konci těhotenství je hladina estrogenů vysoká a ovlivňuje 

tvorbu a sekreci progesteronu, dále je možný vliv na kontraktilitu děložního svalstva (Cibula, 

2002). Estrogeny se v těhotenství podílejí na růstu prsu, nicméně potlačují tvorbu 

mateřského mléka, neboť působí inhibičně na receptory pro prolaktin v tkáních. Krátce 

po porodu prudce klesají hladiny estrogenů a progesteronů, což spouští laktaci (Cibula, 

2002). Několik dní po porodu je u dítěte typická estrogenizace v důsledku vysokých hodnot 

estrogenů získaných od matky, projevem může být zvětšení mléčných žláz nebo hlen 

vylučující žlázky děložní sliznice. Po 21. dni od narození estrogeny z krve zcela mizí 

a nastává období funkčního klidu v genitální oblasti (Fait, 2007).  
Až do nástupu puberty je tvorba estrogenů relativně nízká, stejně tak i sekreční aktivita 
GnRH neuronů. Vzestup sekrece GnRH, zprvu v nočních hodinách, je první hormonální 

změnou v pubertě (Fait, 2007). V období dospívání mají estrogeny nenahraditelný význam. 

Podněcují vyzrávání pochvy, dělohy, vejcovodů a vývoj sekundárních pohlavních znaků, 

tedy je zodpovědný za rozdíly mezi ženským a mužským tělem. Zvýšení hladiny estrogenů 

v pubertě u žen zpomaluje růst a zvyšuje citlivost na inzulín, jenž zvyšuje množství tělesného 

tuku.  Estrogeny působí na rozložení tělesného tuku a jeho nahromadění kolem boků, prsou, 

podporují růstu prsních vývodů a vývoj stromatu mléčné žlázy. Dále má vliv na růst kostí, 

kosti ženského těla jsou menší a kratší, pánev širší a ramena užší. Hrtan je u ženy menší 

a hlasivky kratší, což způsobuje, že ženský hlas je vyšší než mužský (Nichols, 2018).  
Hladiny estrogenů v těle dospělé ženy kolísají podle fáze menstruačního cyklu, nejvyšší 

sekrece estradiolu nastává těsně před ovulací a uprostřed luteální fáze.  
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Měnící se hladina ženských hormonů má vliv na autoimunitní procesy, ovlivňuje charakter 

a progresi patologických autoimunitních zánětlivých procesů v CNS, jako je například 

roztroušená skleróza, neurodegenerativní onemocnění s chronickým průběhem vyskytující 

se častěji u žen v poměru 2 až 3:1. Roztroušená skleróza reaguje různými klinickými projevy 

na změny hladin ženských hormonů, například v období menopauzy, či potratu, dokonce 

i při fyziologickém kolísání hormonů během menstruačního cyklu. Zhoršení projevů 

v období před menstruací se vyskytuje u řady pacientek s tímto onemocněním (Koliba, 

2011). 

Folikulární fáze Ovulace Luteální Fáze 
 
Folikulární fáze Ovulace Luteální Fáze 

Obrázek 2: Hladiny progesteronu, estradiolu, LH a FSH v průběhu menstruačního cyklu (Ganong., 2005) 
 



21  

Estrogeny mají řadu fyziologických a metabolických účinků. Zvyšují napětí a zlepšují 

regulaci výživy a přeměny látek v poševní sliznici, změny zajišťující nižší pH a příznivější 

podmínky pro růst poševního laktobacilu, tím přispívají ke zlepšení lubrikace, zvýšenému 

napětí pochvy a její odolnosti vůči zánětům. Estrogeny mají vliv také na emocionální stav 

ženy. Jejich antidepresivní potenciál přispívá k psychické pohodě a zvýšené chuti na sex 
(Zvěřina, 2003). Dále ovlivňují kvalitu pokožky, hydrataci kůže, potlačují činnost mazových 

žláz v kůži, čímž redukují tvorbu akné, zároveň zvyšují obsah kolagenů, který brání stárnutí 

pokožky. Estrogeny snižují celkový cholesterol v játrech a pomáhají tak chránit srdce 

a tepny (Weis, 2010).  
Prokazatelný je vliv estrogenů na verbální paměť a jemnou motoriku. Jejich účinky na paměť 

byly prokázány v pokusech na laboratorních potkanech. V období, kdy je naměřená nejvyšší 

hladina estrogenů u potkanů, mají nejvyšší schopnost vštěpování do paměti, naopak 
dosahuje-li hladina estrogenů minimálních hodnot, mají schopnost vybavování a učení 

výrazně sníženou. Pokud se potkanům v době, kdy mají nejnižší hladiny estrogenů podá 

syntetický estrogen, jejich paměť se zlepší (Rokyta, 2000). Právě tyto poznatky o pozitivních 

účincích na kognitivní funkce se využívají ke zmírnění příznaků Alzheimerovy choroby, 

která postihuje především ženy v období po menopauze. Uvádí se, že riziko Alzheimerovy 
choroby se u skupiny žen s hormonální substituční terapií několikanásobně snižuje (Stárka, 

2000).  
Naopak příliš vysoké hladiny estrogenů mohou být způsobeny hormonální nerovnováhou, 

kdy se tvoří vysoké množství estrogenů, a naopak nízké množství jiných hormonů, jako 

progesteronu nebo testosteronu, dále v důsledku léčby, například u žen po menopauze jako 

vedlejší efekt nevhodně zvolené hormonální substituční terapie. Vysoké dávky estrogenů 

pak mohou vést k řadě problémů s menstruačním cyklem, jako je například nepravidelnost 

cyklu, těžké krvácení, výraznější premenstruační syndrom. Vysoké hladiny estrogenů 

mohou mít také za následek přibývání na váze, zejména v oblasti boků a pasu, bolesti hlavy 

a dlouhodobé podávání vysokých dávek estrogenů zvyšuje riziko vzniku karcinomu prsu 
a vaječníků, urychlují vývoj karcinomu děložní sliznice (Leonard, 2018).  
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Klimakterium a nedostatek estrogenů  
Období mezi plodným věkem ženy a stářím se nazývá klimakterium. Je charakterizováno 

fyziologickým poklesem funkcí vaječníků vedoucí k hormonálním, fyziologickým 

a psychickým změnám, objevuje se mezi 40. - 60. rokem věku. Poslední menstruační 

krvácení způsobené ovariální funkcí označujeme jako menopauza, vyskytuje se průměrně 

mezi 49. - 51. rokem věku. Po menopauze se hladina estradiolu snižuje zhruba o 90 %, 
estronu o 70 %, hladina androgenů se nijak výrazně nemění, hlavní tvorba androgenů 

probíhá v nadledvinách. Období kolem menopauzy označujeme jako perimenopauza, tedy 

období cca 1-2 let před posledním menstruačním krvácením, kdy se již začaly projevovat 
výpadky funkce vaječníků, až po dobu jednoho roku po menopauze (Čepický, 2003). 

Po perimenopauze následuje období postmenopauzy a je charakterizováno zvýšenou 

produkcí folikulistimulačního hormonu a minimální tvorbou estrogenů. Hlavním 

estrogenem v postmenopauze je estron vznikající přeměnou androstendionu 
syntetizovaným především v nadledvinách. Od 65. roku věku hovoříme o geripauze, stáří 

(Fait, 2007).  
 
Klimakterium se projevuje symptomy, které lze rozdělit dle časových období do třech 

skupin:  
1. klimakterický syndrom 
2. organický estrogen-deficitní syndrom 
3. metabolický estrogen-deficitní syndrom 

Klimakterický syndrom přichází před menopauzou, projevuje se psychickými problémy. 

Ženy často trpí pocity úzkosti a ztráty sexuální atraktivity, s čímž často souvisí ztráta 

sebedůvěry. Bývají často podrážděné, konfliktní a nesoustředěné, mívají depresivní stavy. 

Až 85 % trpí v tomto období vasomotorickými problémy projevující se návaly horka, 

nadměrným pocením, bolestmi hlavy, závratěmi, které způsobuje hormonální nestabilita 

(Weiss, 2010). 
Organický estrogen-deficitní syndrom nastává po menopauze. Při nedostatečné tvorbě 

estrogenů dochází ke změnám ve sliznici obsahující estrogenní receptory, především 
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v močovém a pohlavním ústrojí, které jsou tak náchylnější k infekcím. Často se v důsledku 

těchto změn objevuje pálení, svědění, snížená poševní sekrece a špatná lubrikace, což může 

vést ke snížení sexuální apetence. Dochází ke snížení prokrvení urogenitálního traktu 

a k poruše uretrálního tlaku, který udává tlak potřebný k otevření uzavřené močové trubice, 

což se podílí na vzniku inkontinence moče. Estrogenní nedostatečnost se projevuje také 

na kůži a kožních derivátech. Vlasy schnou a vypadávají, dochází k postižení nehtů, kůže je 

ztenčená a suchá (Weiss, 2010). 
K metabolickému estrogen-deficitnímu syndromu dochází několik let po menopauze. 

Projevuje se poruchami metabolismu lipidů, glycidů, poruchami v kardiovaskulárním 

a nervovém sytému a selháváním metabolismu kostí, což vede ke osteoporóze, jíž trpí cca 
33 % žen ve věku nad 50 let. Toto onemocnění je charakterizováno úbytkem kostní hmoty 

a zvýšenému riziku zlomenin. Po menopauze dochází ke zhoršení průtoku ve věnčitých 

i periferních cévách, což má za následek zhoršené prokrvení tkání. Častěji se vyskytují 

srdeční onemocnění a cévní mozkové příhody (Weiss, 2010). 
1.4.3  Progestiny  
Progestiny neboli gestageny, jsou skupinou steroidních hormonů, z nichž nejdůležitějším 

pro ženské tělo je progesteron. Jeho syntéza probíhá ve žlutém tělísku, placentě a v malém 

množství ve vaječníkovém folikulu. Maximální produkce progesteronu nastává až v luteální 

fázi menstruačního cyklu, kdy jej produkuje žluté tělísko. Hlavním limitujícím faktorem 

produkce progesteronu ve folikulární fázi cyklu je nejspíš nedostatečný přísun LDL-
cholesterolu nutného pro jeho syntézu. Teprve až preovulační změny a ovulace působí 

zvýšenou produkci progesteronu, především zvednutí hladin luteotropního hormonu (LH), 

který podporuje přeměnu progesteronových receptorů na granulózových buňkách folikulu, 

dále zvyšuje schopnost shromažďovat LDL-cholesterol a také zvyšuje schopnost enzymů 

přeměňovat cholesterol na progesteron (Cibula, 2002).  
Progesteron je nejvíce účinný na dělohu, prsa a mozek. V luteální fázi menstruačního cyklu 
působí na děložní sliznici, konkrétně podněcuje růst děložní sliznice a její přeměnu 

na sekreční charakter, což je důležité pro uhnízdění vajíčka. Až do termínu porodu hladina 

progesteronu stoupá, působí v buňkách děložní sliznice mírně antiestrogenně, snižuje počet 

receptorů pro estrogeny a podporuje přeměnu účinného estradiolu na méně aktivní, čímž 
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snižuje citlivost dělohy na oxytocin a snižuje její kontraktilitu, takže po celou dobu 

těhotenství zůstává hladký sval dělohy v klidu (Ganong, 2005). Zároveň mění produkci 
hlenu tvořeného děložním hrdlem a zvyšuje jeho viskozitu, čímž zabraňuje vstupu spermií 

do dělohy. Významná je i jeho úloha ve vývoji prsou. Progesteron zvětšuje žlázové lalůčky 

uvnitř mléčné žlázy, a tím zvětšuje celkovou velikost prsou v těhotenství, v období laktace 

pak podporuje jejich sekreční funkci. Značně ovlivňuje také další sekreci ostatních hormonů, 

velké dávky progesteronu působí inhibičně na sekreci LH a estrogenů, jež má za následek 

zabránění ovulace. Progesteron v hypotalamu ovlivňuje jednak tvorbu GnRH hormonů, 

ale má také vliv na termoregulační centrum.  Po ovulaci se v důsledku zvýšení hladin 

progesteronu zvyšuje bazální tělesná teplota1 o 0,3-0,6°C. Nedojde-li k oplození, bazální 

teplota ke konci probíhajícího menstruačního cyklu klesá (Ward, 2010).  
Diskutovaný je vliv progesteronu na sexuální orientaci.  V akademickém žurnálu 

The Archives of Sexual Behavior se objevila studie několika vědců, v níž se zabývali vlivem 

exogenního progesteronu na sexuální orientaci. Vědci shromáždili údaje týkající se sexuální 

orientace, sexuálního chování a sebeidentifikace 34 osob (17 žen, 17 mužů), kteří se narodili 

v letech 1959 až 1961 ve Fakultní nemocnici v Kodani v Dánsku a jejichž matkám byl 

po dobu těhotenství podáván progesteron z důvodů zabránění potratu. Výsledky pak byly 
porovnány s kontrolní skupinou, jež nebyla v prenatálním období vystavena exogennímu 

progesteronu. Ve skupině osob, kterým byl prenatálně podáván progesteron, se vyskytovalo 

vyšší procento jedinců s jinou než heterosexuální orientací oproti kontrolní skupině. 

Ve zkoumané skupině projevovalo 20 % osob atraktivnost ke stejnému pohlaví. Nicméně 

k definitivnímu potvrzení této teorie by bylo zapotřebí většího šetření (Robertson, 2017).  
Další studie na hlodavcích ukazují na význam progesteronů pro kognitivní paměť a učení. 

Kolektiv autorů publikoval v žurnálu Behavioural Brain Research výzkum, ve kterém 

se zaměřili na účinky a mechanismus progesteronu na rozpoznávání objektů u potkanů. 

Výzkum prokázal, že progesteron má pozitivní účinky na proces učení a rozpoznávání 

objektů u mladých jedinců, účinky u stárnoucích jedinců a jedinců s neurodegenerativními 

onemocněními se značně liší (Walf, 2015). 

                                                 1 Bazální tělesná teplota naměřená v klidu, ráno po probuzení je okolo 36,5°C 
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1.5 Prostaglandiny 
Prostaglandiny jsou hormonům podobné látky. V mé závěrečné práci tvoří samostatnou část, 

jelikož nejsou tvořeny ve specializovaných endokrinních žlázách, ale jsou syntetizovány 

téměř ve všech tkáních. Jejich mechanismus účinku je parakrinní, to znamená, že působí 

v bezprostředním okolí místa svého vzniku, nebo autokrinní, což znamená, že působí 

na buňky, kterými byly vyloučeny.  
Prostaglandiny v oblasti reprodukce mají mnoho funkcí. PGE2 stimulují produkci GnRH 
z hypotalamu. Možné je uplatnění prostaglandinů při pohlavním aktu, kdy dochází 

ke stimulaci pohlavního ústrojí nárůstem koncentrace prostaglandinů a rytmickými 

kontrakcemi vaginálních a děložních svalů je navozen orgasmus, při němž se uvolňuje taktéž 

hypofyzární oxytocin. Kontrakce svalů podporuje tok spermatu do dělohy (Ward, 2010).  
Dále se tyto prostaglandiny významně uplatňují v poslední fázi těhotenství, kdy jejich 

koncentrace v děložních tkáních, amniu a plodové vodě prudce stoupá a mají pravděpodobně 

vliv na děložní kontrakce, jimiž začíná porod (Cibula, 2002). Prostaglandiny stimulují 

tvorbu děložních receptorů pro oxytocin a změnu typu aktivity děložního myometria 

z pomalých, jemných kontrakcí na pravidelné a silné kontrakce, které posunují plod 
do děložního hrdla.  
Velký význam mají prostaglandiny v průběhu menstruačního cyklu. Uplatňují se v procesu 
ovulace, kdy jejich koncentrace v ovariu stoupá. Upravují kontraktilitu hladké svaloviny, 
kontrakcí hladké svaloviny zvyšují tlak uvnitř kapilár a zvyšují prokrvení svaloviny, 

a tím i zvýšení tlaku volné tekutiny uvnitř folikulu napomáhající prasknutí jeho stěny. Určité 

procento žen pak může trpět tzv. dysmenoreou, kdy jsou ženy citlivé na zvýšenou hladinu 

prostaglandinů E2 a F2 v děložní sliznici a myometriu v sekreční fázi endometriálního 

cyklu, což se projevuje bolestmi (Cibula, 2002; Ferrin, 1997). V neposlední řadě 

se prostaglandiny uplatňují ještě v luteální fázi ovariálního cyklu, při zániku žlutého tělíska, 

tento jev je popsán v následující kapitole, ve které podrobněji popisuju hormonální působení 

na menstruační cyklus.   
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2 Menstruační cyklus 
Hladiny výše zmíněných hormonů se výrazně mění v průběhu menstruačního cyklu 
a způsobují tak rytmicky se opakující změny v celém organizmu ženy. Průměrně cyklus trvá 

28 dní, nicméně doba jeho trvání je značně individuální. V rámci reprodukčního systému 

mluvíme o ovariálním a endometriálním cyklu.  
 
2.1  Ovariální cyklus  
V rámci vaječníku dochází každý měsíc ke strukturním a hormonálním změnám. 

Tyto přibližně pravidelné změny můžeme rozdělit do tří fází.  
1. folikulární 
2. ovulační 
3. luteální.  
 (Blahoš, 2006) 
Folikulární fáze 
V první, folikulární, fázi ovariálního cyklu, trvající přibližně 14 dní, stoupá hladina 

folikulistimulačního hormonu a urychluje se proces selekce dominantního folikulu, nicméně 

FSH nezodpovídá za výběr dominantního folikulu, který dozraje v Graafův folikul, 
tento mechanismus není dosud znám.  Folikul s největším počtem granulózových buněk má 

nejvíce receptorů pro FSH, který podporuje růst a vývoj folikulu a přeměnu androgenů 

na estrogeny v granulózových buňkách. Zvýšená hladina estrogenů vyvolává pozitivní 

zpětnou vazbu na gonadotropní hormony. Několik hodin po začátku vyplavení 

luteinizačního hormonu klesá produkce androgenů v thekálních buňkách, v důsledku 

toho i produkce estrogenů, a zároveň dochází k předovulačnímu vzestupu progesteronu 
(Ferin, 1997). 
Ovulační fáze 
Vzestup koncentrace LH spouští proces ovulace, při níž dochází k prasknutí stěny Graafova 

folikulu a uvolnění zralého oocytu, k tomuto ději dochází cca 14. den cyklu. K vlastnímu 

uvolnění vajíčka dochází po řadě dějů, které umožňují oocytu překonat několik 
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anatomických vrstev. Po ovulaci a uvolnění vajíčka dochází v prasklém folikulu 

k morfologickým změnám působením hormonu LH (Blahoš, 2006). 
Luteální fáze 
Procesem luteinizace vzniká žluté tělísko (corpus luteum), jehož hlavní funkcí je tvorba 
progesteronu, který, mimo jiné, připravuje reprodukční systém na těhotenství. V procesu 
luteinizace dochází ke zvětšení granulózových buněk prasklého folikulu a jejich přeměna 

v buňky luteální, které jsou již schopny samy v odpovědi na stimulaci LH syntetizovat 
hormony, především progesteron a estradiol (Ferin, 1997). Zároveň dochází k tvorbě nových 

cév, plně vyvinuté žluté tělísko je tak nejlépe cévně zásobenou oblastí vaječníku, díky čemuž 

je zajištěn dostatečný přívod podkladu pro zvyšující se produkci progesteronu. Dojde-li 
k oplození žluté tělísko zůstává zachováno přibližně 6 měsíců, poté postupně zaniká, 

progesteron je produkován po celou dobu těhotenství. Nedojde-li k oplození životnost 

žlutého tělíska se udává 14-16 dní, následně zaniká v procesu zvaném „luteolýza“ (Blahoš, 

2006).  
Za luteolýzu jsou zodpovědné vysoké hladiny prostaglandinu PG2α a Endotelinu (ET-1). 
V luteální fázi endometrium obsahuje velké množství fosfolipidů, které jsou postupně 

enzymy metabolizovány na prostaglandiny s vysokým vazokonstrikčním účinkem, zejména 

prostaglandin PG2α, pro jehož syntézu jsou rovněž důležité vysoké hladiny progesteronu, 
nicméně účinnost PG2α je podmíněna přítomností ET-1. Endotelin-1 je peptid vylučován 

buňkami endotelu, epitelu vystýlající cévy, a má rovněž velké vazokonstrikční účinky. 

Jeho vzestup v pozdní luteální fázi je podmíněn poklesem hladin progesteronu. 

Kombinované působení PG2α a ET-1 způsobuje nedostatečné krevní zásobení žlutého 

tělíska, které pak zaniká (Ganong, 2005; Křepelka, 2013). Zánikem žlutého tělíska dochází 

k výraznému útlumu produkce estradiolu a progesteronu, děložní sliznice podléhá nekróze, 

odumřelé buňky a cévy jsou odloučeny, což má za následek menstruační krvácení (Ferrrin, 

1997). V pozdní luteální fázi se u 30-40 % žen objevuje tzv. premenstruační syndrom (PMS), 
jde o cyklicky se objevující komplex symptomů, které mohou představovat změny 

fyziologie, nálady a chování. Konkrétní příčina PMS zůstává neznámá, nicméně 

se předpokládá, že velké kolísání hladin hormonů právě ke konci luteální fáze spolu s vlivy 
vnějšího prostředí a individuální reakcí organismu úzce souvisí s intenzitou fyzických 
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i psychických symptomů. Nejčastějšími fyzickými projevy bývá napětí a citlivost prsů, 

bolest hlavy, bolesti kloubů a svalů, zvýšená únavnost a napětí v podbřišku, které může být 

důsledkem zadržování vody, jež má v některých případech za následek i zvýšení hmotnosti. 

Velice častým projevem PMS je i zvýšená chuť na určité typy potravin, např. čokoláda, slaná 

jídla. Psychické projevy bývají často vnějším okolím snadno pozorovatelné. Často 

se vyskytují výkyvy nálad, přetrvávající a výrazné stavy zlosti a nervozity, deprese, 
pesimismus a v některých případech se mohou objevit i sebevražedné psychotické sklony 

či psychické vyčerpání. Tyto projevy pak mohou omezit práce schopnost, společenské 

aktivity nebo vztahy k ostatním (Ferin, 1997). „V této fázi cyklu ženy dvakrát častěji 

přivádějí své děti k lékaři, více dívek propadá u zkoušek, nebo dostávají horší známky, 

či jsou trestány pro různé prohřešky. Více žen páchá trestné činy a ve výkonu trestů jsou 

pak v tomto období znovu trestány pro výtržnosti. Ženy v premenstruu páchají více 

dopravních přestupků, sebevražedných pokusů a mnohem častěji jsou přijímány 

do psychiatrických léčeben.“ (Uzel, 2004) PMS má často také negativní dopad na partnerský 

sexuální život. Chuť na pohlavní styk bývá snížená, ženy často nestojí o fyzický kontakt 

s muži (Weiss, 2010). 
 
2.2  Endometriální cyklus 
Kromě vaječníku podléhá změnám během menstruačního cyklu také děložní sliznice 

(endometrium). Děložní sliznici lze funkčně rozdělit na dvě části, tzv. Stratum functionale 

a stratum basale. Stratum functionale tvoří 2/3 povrchu děložní sliznice, je zásobeno 

dlouhými stočenými spirálními arteriemi a v průběhu cyklu právě tato část děložní sliznice 
podléhá změnám v závislosti na kolísání hladin hormonů, především estrogenů 

a progesteronu. Hluboké vrstvy děložní sliznice tvoří tzv. stratum basale, které je zásobeno 

bazálními arteriemi, během menstruace se tyto vrstvy neodlučují. Komplex změn, ke kterým 

dochází v děložní sliznici nazýváme endometriálním cyklem. U endometriálního cyklu 

rozlišujeme 4 fáze: 
1. Menstruační fáze 
2. Proliferační fáze 
3. Sekreční fáze 
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4. Ischemická fáze 
Cyklus začíná menstruační fází, při níž odchází odloučená sliznice s cca 35 ml krve. 
Krvácení během menstruačního cyklu nazýváme menstruace. Menstruace trvá přibližně 3-5 
dní, poté nastává fáze proliferační. Proliferační fáze probíhá přibližně od 5.-14. dne cyklu, 
během níž je endometrium pod dominantním vlivem estradiolu, děložní sliznice se ztlušťuje 

a děložní žlázky se prodlužují. Kolem 14. dne cyklu nastává ovulace, zralé vajíčko je 

uvolněno z Graafova folikulu, které se v následujících dnech změní na žluté tělísko 

produkující progesteron. 15. den cyklu nastává sekreční fáze, kdy se působením 

progesteronu zvyšuje prokrvení endometria, spirální žlázky ve stratum functionale se stáčejí 

a produkují čirou sekreční tekutinu. Zvýšená produkce sekreční tekutiny výrazně přispívá 

k uhnízdění oplodněného vajíčka. Tato fáze trvá přibližně do 27. dne cyklu (Ganong, 2005). 
Nedojde-li k uhnízdění vajíčka, dochází 28. den cyklu k prudkému poklesu tvorby 

progesteronu, ale i estradiolu, následkem zániku žlutého tělíska. Tato fáze se nazývá 

ischemická a trvá jeden den. Během několika hodin dochází k nedostatečnému přítoku 

tepenné krve v povrchové vrstvě endometria (stratum functionale), k odumření buněk 

a zániku stěn spirálních arterií, což způsobuje menstruační krvácení. Odloučení odumřelé 

sliznice napomáhají kontrakce dělohy. Následně dochází k regeneraci povrchové části 

endometria ze stratum basale a celý cyklus se opakuje (Trojan, 2003).  
Přibližně 20 % žen udává, že v období menstruace trpí syndromem tzv. dysmenorrhoea. 

Jedná se o syndrom, který se projevuje bolestí, somatickými a dalšími vegetativními 

příznaky, jimiž je provázen počátek menstruace. Někteří autoři uvádějí, že primární 

dysmenorrhoea by mohla být způsobena zvýšenou produkcí endometriálních 

prostaglandinů. V případě sekundární dysmenorrhoea je příčina v somatickém onemocnění 

(Weiss, 2010). Primární dysmenorrhoea se objevuje poprvé s nástupem ovulačních cyklů, 

nikoli s nástupem první menstruace. Bolesti se ve většině případů objevují první dva dny 

menstruačního krvácení, případně začátek menstruace předcházejí. Nejčastějšími projevy 
bývají bolestivé křeče v podbříšku, kříži, často se vyskytují bolesti hlavy, tlak v prsou 
a potíže gastrointestinálního traktu, např. nadýmání, průjem, nauzea až zvracení. Léčba 

syndromu je nejčastěji v podání inhibitorů syntézy prostaglandinů, nebo v nasazení 
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kombinované hormonální antikoncepce, která zabraňuje ovulaci, a tím nedochází ke zvýšení 

hladiny endometriálních prostaglandinů (Turčan, 2012). 
3 Hormonální antikoncepce 
Antikoncepce je souhrnný název pro metody zabraňující početí. Antikoncepci lze rozdělit 

do několika skupin: přirozené metody, které nevyžadují žádné speciální pomůcky či léčiva; 

bariérové metody, které staví překážku spermiím při vstupu do dělohy; nitroděložní tělíska 

bez hormonů; hormonální antikoncepce a sterilizace, jedná se o nevratnou metodu, kdy jsou 
přerušeny vejcovody či chámovody (Weiss, 2010).  
Od roku 1989 se v České republice snížil počet indukovaných potratů o více než 50 %, 

a to především díky spolehlivým antikoncepčním metodám. Od roku 2007 klesá počet 

uživatelek hormonální antikoncepce, naopak počet uživatelek nitroděložní antikoncepce 
pozvolna stoupá. V roce 2013 podle Ústavu zdravotnických informací a statistik (ÚZIS) 

52 % žen ve věku 15-49 let v ČR užívalo hormonální nebo nitroděložní antikoncepci. V roce 
2016 užívalo hormonální nebo nitroděložní antikoncepci 1 080 362 žen, z toho 11,8 % žen 

užívalo hormonální nitroděložní antikoncepci, 6,9 % žen nehormonální nitroděložní 

antikoncepci a 81,3 % hormonální antikoncepci.  
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Obrázek 3: Vývoj užívání antikoncepce (ÚZIS, 2018) 
 
Spolehlivost antikoncepce vyjadřuje Pearl index, který udává počet otěhotnění na 100 žen 

během jednoho roku užívání dané metody (Weiss, 2010). 
Hormonální antikoncepce využívá dvou hormonálních složek, estrogenů a progestinů. 

Hormonální antikoncepci lze rozdělit na dvě skupiny dle složení:  
1) kombinovaná hormonální antikoncepce – obsahuje estrogenovou i gestagenní složku  
2) gestagenní antikoncepce – obsahuje pouze gestagenní složku  
(Cibula, 2002) 
Při volbě antikoncepce je nutná odborná konzultace s lékařem. Nesprávně zvolený typ 

hormonální antikoncepce může vést k selhání antikoncepčního účinku či ke zdravotním 

komplikacím. Důležitá je anamnéza pacientky a stanovení aktuálně se vyskytujících 

onemocnění, u kterých by se v kombinaci s užíváním hormonální antikoncepce mohly 
vyskytnout nežádoucí účinky (Křepelka, 2013). 
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3.1 Kombinovaná hormonální antikoncepce 
Přestože od roku 2007 pozvolna roste počet uživatel nitroděložní antikoncepce, je dnes stále 

nejrozšířenější metodou hormonální antikoncepce perorální, pilulková, forma obsahující 

kombinaci estrogenu a progestinu. Mechanismus spočívá v inhibici ovulace tím, že blokuje 

vznik pozitivní zpětné vazby na luteinizační hormon, který je nezbytný pro vyvolání 

preovulačních změn ve folikulu. Přídatným účinkem kombinované HA je ovlivnění 

struktury cervikálního hlenu, který se tak stává hůře prostupným pro spermie a zároveň 

snižuje jejich pohyblivost (Cibula, 2002).  
Kombinovaná hormonální antikoncepce je jednou z nejúčinnějších forem antikoncepčních 

metod, její spolehlivost je vysoká, Pearlův index se udává od 0,1-0,6 dle typu. Lze ji rozdělit 

na několik typů. Základní dělení kombinované HA je na přípravky perorální (pilulky) 
a parenterální, kam řadíme náplasti, vaginální kroužky (Weiss, 2010). Perorální 

antikoncepce se pak dále dělí podle rozložení podávaných hormonů během jednoho cyklu 

na monofázovou HA, po celý cyklus mají tablety stejné složení, dvoufázovou HA, dávka 

progestinu je v druhé půli cyklu vyšší, a třífázová HA, dávka progestinu postupně stoupá 

a dávka estrogenu může být zvýšená ve druhé třetině cyklu. Existuje také specifický typ 

dvoufázové HA, kdy je v první půli cyklu vyšší dávka estrogenu než progesteronu a ve druhé 

půlce cyklu je tomu naopak. Vícefázové přípravky mají snahu přiblížit co nejvíce přirozené 

kolísání hladin v těle během menstruačního cyklu (Křepelka, 2013).  
Valná většina přípravků pilulkové kombinované hormonální antikoncepce se užívá 

v cyklech, po 21 dní a poté následuje 7denní pauza, během níž se objevuje 
pseudomenstruační krvácení v důsledku spádu koncentrace hormonů. Tablety se užívají 

jednou denně ve stejný čas (Weiss, 2010). Krvácení ze spádu hormonů lze odložit 

či vynechat, pokud se užívá HA nepřetržitě v několika cyklech po sobě, vynechává se pauza. 

K tomuto užívání se přistupuje v případě některých onemocnění nebo k prevenci obtíží 

spojených s krvácením z dělohy. Pro tento typ užívání je však vhodná pouze monofázová 

HA (Cibula, 2002). V případě náplastí je aplikace na pokožku 1krát za týden po dobu 
tří týdnů se sedmi denní pauzou, v případě vaginálního kroužku si žena sama zavádí kroužek 

do pochvy na tři týdny, po vyjmutí nastává týdenní pauza. Obě formy jsou monofázické 
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a jejich velkou výhodou oproti pilulkové antikoncepci je, že není potřeba každodenní 

aplikace, zároveň mají méně vedlejších účinků na zažívací trakt, jelikož účinné látky 

neprochází přes žaludeční stěnu, nicméně i u těchto forem dochází ke vstřebávání přes játra 

(Fait, 2017). 
V současnosti většina perorálních kombinovaných hormonálních antikoncepcí obsahuje 

syntetický ethinylestradiol jako estrogenní složku, nicméně nově se na trhu objevují 

přípravky s přirozeným ovariálním hormonem estradiolem, resp. Estradiolvalerátem, který 

se v organismu štěpí na tělu přirozený estradiol. Podle množství ethinylestradiolu (EE) 
pak můžeme rozlišit přípravky s vysokou dávkou EE (40-50 µg), s nízkou dávkou EE (30-
37,5 µg) a s velmi nízkou dávkou EE (15-20 µg) (Křepelka, 2013).  
Hlavním nositelem specifických vlastností kombinované hormonální antikoncepce je její 

gestagenní složka. Progestiny užité v hormonální antikoncepci můžeme rozlišit podle jejich 

androgenního potenciálu, který určuje vazbu progestinů na androgenní receptory, míru 

zvýšení aktivity androgenů a s tím související působení především na metabolismus lipidů 

a sacharidů. Proto byl ve vývoji kombinované hormonální antikoncepci cílem přípravek 

s minimálním či nulovým androgenním potenciálem progestinů, a zároveň se farmaceutické 
firmy snaží přidat další příznivou vlastnost (Fanta, 2011). V současné době můžeme rozdělit 

progestiny do čtyř skupin:  
1) progestiny se zbytkovou androgenní aktivitou 
2) progestiny s minimální (klinicky nevýznamnou) androgenní aktivitou 
3) progestiny s antiandrogenní aktivitou 
4) progestiny s antiandrogenní a antimineralokortikoidní aktivitou  

(Weiss, 2010) 
Přípravky, které obsahují progestiny s antiandrogenní aktivitou jsou vhodné pro ženy 

s hyperandrogenními projevy, zejména v případě akné. Některé progestiny s antiandrogenní 

aktivitou také mají psychotropní účinek a pozitivně ovlivňují psychické poruchy, zejména 

poruchy vázané na menstruační cyklus, jako jsou poruchy nálad a deprese. Progestiny 

s antimineralokortikoidním účinkem jsou užívány pro svůj pozitivní vliv na premenstruační 

syndrom (Křepelka, 2013). 
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Primární účinek hormonální kombinované antikoncepce je zabrána nechtěného těhotenství, 

mimo to výrazně snižuje riziko mimoděložního těhotenství. Kromě toho poskytuje řadu 

výhod, které nejsou přímo vázané na těhotenství a rizika s ním spojená. Tyto pozitivní 

účinky často hrají roli ve volbě konkrétního přípravku. Její pozitivní účinek na aktivitu 
a syntézu androgenů se využívá při léčbě hyperandrogenních stavů, např. při syndromu 

polycystických ovárií nebo akné, u něhož se na redukci podílí obě složky kombinované 

hormonální antikoncepce. Kombinovaná hormonální antikoncepce je účinnou medikací 

při obtížích vázaných na menstruační cyklus, k těmto obtížím patří bolesti během 

menstruačního krvácení, premenstruační syndrom, nepravidelná menstruace, nadměrné 

děložní krvácení se ztrátou krve vyšší než 80 ml, menstruační migrény (Křepelka, 2013; 
Weiss, 2010). 
U žen s kombinovanou hormonální antikoncepcí je snížený výskyt pánevní zánětlivé nemoci 

a celkově snížený výskyt pánevních bolestí bez patologické příčiny. Také se snižuje výskyt 

cyst na vaječnících. Zároveň bylo prokázáno protektivní působení na vznik rakoviny dělohy, 

vaječníků či tlustého střeva a konečníku, ochranný efekt pak přetrvává dlouhodobě 

i po vysazení. V případě rakoviny vaječníku se snižuje výskyt u uživatelek kombinované 

hormonální antikoncepce o 30-50 % a riziko rakoviny endometria se snižuje o 50 %.  

Kombinovaná hormonální antikoncepce působí protektivně na kostní hmotu a snižuje její 

ztrátu po 30. roce života až o 25 % (Křepelka, 2013).  
Při zahájení užívání HA se mohou vyskytnout časné nežádoucí účinky jako bolest hlavy, 
nevolnost, zvětšení prsou a s tím spojená bolestivost, nepravidelné neplánované krvácení, 

změny nálad, snížení libida. Tyto účinky jsou přechodné a obvykle vymizí během několika 

měsíců. Mezi závažné nežádoucí účinky, které mohou ohrozit ženu na zdraví a životě patří 

kardiovaskulární komplikace. Nejzávažnější je výskyt tromboembolické nemoci, uživatelky 

kombinované HA mají troj až čtyřnásobně vyšší riziko, především uživatelky s vysokou 
dávku ethinylestradiolu. Vzácnou komplikací užívání kombinované HA je infarkt 
myokardu, riziko je zvýšené pouze u žen starších 35 let s dalšími rizikovými faktory.  Další 

nežádoucí účinek je na cholesterol. Kombinovaná HA zvyšuje HDL-cholesterol a snižuje 

LDL-cholesterol, nicméně dosud nebyl prokázán klinický význam.  Mezi rizikové faktory 
pro výskyt nežádoucích účinků patří např.: kouření u ženy starší 35 let, porucha srážlivosti 
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krve, obezita, rodinná anamnéza tromboembolické příhody, rodinná anamnéza ischemické 

choroby srdeční, hypertenze, onemocnění jater, srpkovitá anémie, přítomnost žlučových 

kamenů, cukrovka, bolesti hlavy s neurologickými symptomy (Cibula, 2002).  
V současné době je větší pozornost věnována především nežádoucím vedlejším účinkům, 

přestože správně zvolená kombinovaná hormonální antikoncepce má vedlejších účinků 

minimum. Špatná informovanost pak vede ke vzniku a šíření mýtů o škodlivosti hormonální 

antikoncepce. Jedním z nejrozšířenějších mýtů je domněnka, že hormonální antikoncepce 

zvyšuje tělesnou hmotnost. Studie z roku 2011 porovnávaly vliv hormonální antikoncepce 
oproti placebu na hmotnost. Tato studie vliv na hmotnost neprokázala, u adolescentních 

dívek, které zaznamenaly vzestup tělesné hmotnosti o více než pět procent, byla 

zaznamenána změna ve stravovacích návycích a životním stylu (Křepelka, 2013). Dalším 

mýtem, který často vede ženy k volbě jiné než hormonální metody antikoncepce, je tvrzení, 

že dlouhodobé užívání hormonální antikoncepce snižuje schopnost otěhotnět. U žádného 

typu kombinované hormonální antikoncepce po vysazení nebyly prokázány negativní 

účinky na funkci ženských pohlavních orgánů. Většinou za neschopnost otěhotnět stojí 

spontánní pokles plodnosti, plodnost se snižuje s věkem a výrazně zhoršená je u žen starších 

37 let. U většiny typů je početí možné hned v prvním cyklu po vysazení (Fait, 2017). 
V některých případech byly zaznamenány změny libida, nicméně studie se neshodují. 

Na snížení libida se spíše podílí psychologické faktory než biologické (Weiss, 2010). 
 
3.2 Gestagenní antikoncepce 
Nemohou-li ženy z nějakého důvodu užívat antikoncepci s estrogenní složkou, mohou zvolit 

hormonální antikoncepci obsahující pouze progestiny.  
Mechanismus účinku je ve změně hlenu děložního hrdla, který ztrácí tažnost, je vazký 

a pro spermie neprostupný. Navíc blokuje sekreci luteotropního hormonu, který spouští 

ovulaci. Na trhu se vyskytuje ve formě tabletek (tzv. „minipilulky“), podkožního implantátu 

a injekce. Minipilulky se užívají denně ve stejnou dobu, oproti kombinované hormonální 

antikoncepce bez sedmidenních pauz. Injekce se aplikuje každé tři měsíce a v současné době 

je nejspolehlivější antikoncepční metodou, nicméně po ukončení antikoncepce se plodnost 
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navrací až po několika měsících. Podkožní implantát se zavádí pod kůži na vnitřní straně 

nadloktí a jeho účinnost je tři roky. Specifickým typem antikoncepce je nitroděložní tělísko 

s gestageny spojující výhody nitroděložního tělíska a čistě gestagenní antikoncepce, 

kde účinnou gestagenní složkou je levonorgestrel (Křepelka, 2013). Účinek je dvojí, jednak, 

stejně jako ostatní typy gestagenní antikoncepce, mění hlen v děložním hrdle, a tak brání 

vstupu spermií do dělohy, a zároveň působí nitroděložní tělísko jako cizí objekt, které se tělo 

snaží vypudit, takže přítomné leukocyty hubí spermie, které by případně mohly proniknout 
do dělohy. Nitroděložní tělísko s levonorgestrelem se zavádí na 5 let a působí téměř 

jen v děložní dutině, v krvi je hladina gestagenů minimální. Značně ovlivňuje intenzitu 

menstruačního krvácení, omezuje krevní ztrátu až o 80 %, pětina žen nemenstruuje vůbec 

(Čepický, 2008).  
Příznivých vedlejších účinků je ve srovnání s kombinovanou hormonální antikoncepcí 

méně, a zároveň je i málo vedlejších účinků nepříznivých. Výhodou gestagenní antikoncepce 

je, že ji může užívat téměř každá žena, proto je vhodnou volbou pro ženy, které kojí, nebo 

prodělaly hlubokou žilní trombózu, pro ženy mající onemocnění jater, či trpící migrénami, 

kuřačky nad 35 let, atd. Vliv gestagenu na cervikální hlen výrazně snižuje výskyt zánětlivých 
pánevních onemocnění. Gestagenní antikoncepce je také vhodná pro uživatelky trpící bolestí 

spojených s menstruací, neboť při jejím užívání je menstruace nepravidelná, u injekční 

formy až 80 % žen nemenstruuje vůbec (Čepický, 2008). 
Jak bylo psáno výše, gestagenní antikoncepce nemá mnoho nepříznivých vedlejších účinků. 

Jedním z mála nevýhod jejího užívání může být, že postrádá příznivý účinek na pleť, naopak 

může dojít ke zhoršení akné (Weiss, 2010). Dále v některých případech u injekční formy 

dochází i k mírnému úbytku kostní hmoty, proto se tato metoda u mladých dívek volí 

jen výjimečně, neboť se u nich kostní hmota teprve tvoří (Čepický, 2008). 
 
3.3 Intercepce 
Než přistoupím k praktické části bakalářské práce, zmíním v poslední teoretické části ještě 

jeden specifický typ antikoncepce, jímž je postkoitální antikoncepce neboli intercepce. 
Intercepce je souhrnný termín pro formy antikoncepce, které lze použít bezprostředně, 
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či do několika hodin po nechráněném pohlavním styku (Weiss, 2010). Jedná se spíše 

jednorázovou metodou pro zabránění nechtěnému těhotenství, a není tedy vhodná 

pro opakované užívání. Důvodem volby této formy antikoncepce může být ojedinělý 

pohlavní styk, selhání jiné kontracepční metody, znásilnění, či pohlavní zneužití. Intercepce 

je užívána i v případě, pokud došlo k výronu semene na zevní rodidla (Křepelka, 2013). 
V současnosti existují dvě spolehlivé formy intercepce, hormonální metoda a zavedení 

nitroděložního tělísko s mědí. Nejúčinnější postkoitální metodou je zavedení nitroděložního 

tělíska obsahující měď do 120 hodin po nechráněném styku. Tělísko se zavádí do děložní 

dutiny až na 10 let, měděné ionty působí toxicky pro spermie a brání tak jejich kapacitaci. 
Z hormonálních metod je nejčastěji užívána kombinovaná postkoitální antikoncepce 
a progestagenní postkoitální antikoncepce. Nejvíce užívanou estrogen-gestagenní formou je 
Yuzpeho metoda, přípravky obsahující 0,1 mg ethinylestradiolu a 1 mg levonorgestrelu 

a jsou podávány ve dvou dávkách, tabletách, po 12 hodinách, přičemž první dávka by měla 

být podána do 72 hodin od soulože. U poloviny uživatelek se objevuje nevolnost, 
u 20 % uživatelek se objevuje zvracení, jež může ovlivnit účinek metody. Oproti estrogen-
gestagenním přípravků je účinnější progestagenní postkoitální antikoncepce 

s levonorgestrelem, obvykle v jedné tabletě. Jeho účinnost na zabránění nechtěného 

těhotenství je 83 %, oproti Yuzpeho metodě má méně nežádoucích účinků, nevolnost 

se objevuje u 23 % uživatelek, zvracení u 6 % uživatelek (Křepelka, 2013).  
V současné době je do postkoitálních antikoncepcí zařazena skupina léčiv modulující 

progesteronové receptory, tzv. Ulipristalacetát.  Poslední výzkumy ukazují jeho výhody 

oproti přípravkům s levonorgestrelem, a to především v jeho efektivitě a nižším výskytem 

nežádoucích účinků. Ulipristalacetát lze podat do 120 hodin od nechráněného styku 

a na rozdíl od levonorgestrelu je účinný i v pokročilé folikulární fázi, kdy již hladina 

luteinizačního hormonu začala stoupat. Nevolnost se objeví v 18-19 % případů, oddálení 

menstruace se objeví u 19 % případů (Mára, 2012).  
Hlavní mechanismus účinku hormonálních metod postkoitální antikoncepce je nesynchronní 

vývoj endometria, dále mají značný vliv na pohyblivost vejcovodů, vývoj folikulu i proces 

ovulace. Nejčastějšími vedlejšími účinky intercepce je nevolnost, bolest hlavy a napětí 

v prsech. Vzhledem k nulovým či téměř žádným kontraindikacím je považována 
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za bezpečnou metodu a lze ji získat v některých zemí, včetně ČR, v lékárnách bez lékařského 

předpisu (Cibula, 2002). 
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PRAKTICKÁ ČÁST 
4  Vlastní výzkum  
Praktickou část bakalářské práce tvoří vlastní výzkum, který jsem prováděla pomocí 

dotazníkového šetření. Před vytvořením dotazníku jsem si zvolila hlavní výzkumný cíl práce 

a několik dílčích cílů. 
4.1  Výzkumné cíle a otázky 
Před zpracováním mé bakalářské práce jsem si stanovila hlavní cíl praktické části: Zjistit 
znalosti žáků, kteří studují na vybraných středních školách, o hormonech, jenž se podílí 

na pohlavním životě ženy.   
 
Dále jsem si stanovila další dílčí cíle výzkumu, a to:  
Dílčí cíl č. 1: Zjistit, jestli existuje rozdíl ve znalostech o hormonech žáků prvních a čtvrtých 

ročníků vybraných SŠ. 
Dílčí cíl č. 2: Zjistit, kolik času je na středních školách věnováno výuce k reprodukčnímu zdraví 

Dílčí cíl č. 3: Zjistit, jestli existuje rozdíl ve znalostech o hormonech u dívek a u chlapců 

na vybraných SŠ. 
Dílčí cíl č. 4: Zjistit, jaký je nejčastější a nejméně častý zdroj informací o hormonech žáků 

vybraných SŠ.  
Dílčí cíl č. 5: Zjistit, jestli volí nebo by volili žáci vybraných SŠ metodu hormonální 

antikoncepce jako ochranu před početím. 
Dílčí cíl č. 6: Zjistit, jestli existuje spojitost mezi věkem při prvním pohlavním styku a volbou 

hormonální antikoncepce. 
 
Hlavní výzkumná otázka: Jaké jsou znalosti žáků studujících na vybraných středních 

školách o hormonech, které se podílí na pohlavním životě ženy? 
Dílčí výzkumná otázka č. 1: Jaký je rozdíl ve znalostech o hormonech mezi žáky prvních 

a čtvrtých ročníků vybraných SŠ? 
Dílčí výzkumná otázka č. 2: Kolik času je na středních školách věnováno výuce 

k reprodukčnímu zdraví? 
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Dílčí výzkumná otázka č. 3: Existuje rozdíl mezi znalostmi chlapců a dívek na vybraných SŠ 

o hormonech v pohlavním životě ženy?  
Dílčí výzkumná otázka č. 4: Jaký je nejčastější a nejméně častý zdroj informací o hormonech 

žáků vybraných SŠ? 
Dílčí výzkumná otázka č. 5: Volí/volili by žáci na středních školách hormonální metodu 

antikoncepce? 
Dílčí výzkumná otázka č. 6: Existuje spojitost mezi věkem při prvním pohlavním styku 

a volbou hormonální antikoncepce? 
 
4.2 Metodika výzkumu 
4.2.1 Výzkumný nástroj 
Jako nástroj výzkumu jsem zvolila anonymní dotazník. Dotazník se skládal ze dvou částí, 

profilové a vědomostní. Profilová část se zaměřovala na informace o respondentovi a jeho 

studiu na základní a střední škole. Obsahovala 5 uzavřených a 4 polouzavřené otázky, 

ve kterých respondenti upřesňovali svůj výběr vlastními slovy. Druhou část dotazníku tvořil 

vědomostní test s 20 uzavřenými otázkami. Ve vědomostním testu mohli žáci u 2 otázek 

zakroužkovat více správných odpovědí, zbylých 18 otázek mělo vždy jen jednu správnou 
odpověď (viz. Příloha 1.: Dotazník). 
4.2.2 Cílová skupin 
Výzkum jsem zaměřila na žáky středních škol pouze v České republice. Respondenty byli žáci 

středních škol, jelikož se domnívám, že právě období adolescence je obdobím, kdy člověk 

vytváří první pevnější partnerské vztahy a získává první sexuální zkušenosti v životě. Z toho 
důvodu předpokládám, že žáci by na středních školách měli mít povědomí o reprodukčním 

zdraví a tyto informace by měly být na střední škole upevňovány a rozšiřovány. Abych zjistila, 
jak se zvýší znalosti během docházky na střední škole, zvolila jsem z časových důvodů 

porovnání znalostí prvních a čtvrtých ročníků středních škol.  
Výzkumu se účastnily 4 různě oborově zaměřené školy, tři z nich se nacházejí ve Středočeském 

kraji (Obchodní akademie v Mladé Boleslavi, Gymnázium dr. Josefa Pekaře v Mladé Boleslavi, 

Střední odborné učiliště strojírenské v Mladé Boleslavi obor průmyslový logistik), čtvrtá 

střední škola se nachází v kraji Moravskoslezkém (Mendelova střední škola v Novém Jičíně 

obor zdravotnické lyceum). Je nutné zmínit, že výzkum nemapuje situaci v žádném konkrétním 
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regionu, výběr školy byl podmíněn jejich dostupností a otevřeností k výzkumu ze strany školy. 

Tyto konkrétní školy byly kontaktovány prostřednictvím mě blízkých lidí, kteří osobně 

kontaktovali učitele ve výše zmiňovaných školách, učitelé pak v daných školách rozdali 

dotazníky jedné třídě v prvním ročníku a jedné třídě ve čtvrtém ročníku.  
Čtyřleté gymnázium dr. Josefa Pekaře v Mladé Boleslavi jsem oslovila, jelikož poskytuje 

všeobecné vzdělání, z gymnázia se výzkumu účastnilo 50 žáků. Obchodní akademii v Mladé 

Boleslavi jsem zvolila, jelikož poskytuje odborné vzdělání v oblasti ekonomie a během 

čtyřletého studia se biologie či jí podobný předmět vyučuje dva roky, z obchodní akademie 
se účastnilo 57 žáků. Čtyřletý obor Zdravotnické lyceum na Mendelově střední škole v Novém 

Jičíně jsem zvolila, jelikož poskytuje odborné vzdělání ve zdravotnictví, tedy si myslím, 

že zde by měly být znalosti žáků vyšší, jelikož jejich absolventi budou v budoucnu pracovat 
ve zdravotnictví, výzkumu se účastnilo 52 žáků. Obor průmyslový logistik na Středním 

odborném učilišti v Mladé Boleslavi jsem vybrala, neboť má tento obor vyrovnané zastoupení 

mužů a žen, jejich absolventi získávají uplatnění v logistice, a zároveň se zde během čtyřletého 

studia nevyučuje biologie ani jí podobný předmět, výzkumu se účastnilo 26 žáků.  
4.2.3 Výsledky výzkumu  
Získaná data byla zpracována v programu Microsoft Excel a pro lepší přehled graficky 
znázorněna. Dotazníkové šetření bylo provedeno na Gymnáziu dr. Josefa Pekaře v Mladé 

Boleslavi, na Obchodní akademii v Mladé Boleslavi, na Středním odborném učilišti 

strojírenském obor průmyslový logistik rovněž v Mladé Boleslavi a na Mendelově střední 

odborné škole obor zdravotnické lyceum v Novém Jičíně. Počet respondentů studujících 

na gymnáziu byl 50 žáků, z obchodní akademie se zúčastnilo 57 respondentů, na zdravotnické 

škole odpovídalo 52 respondentů a z odborného učiliště se do výzkumu zapojilo 26 žáků.  První 
ročník SŠ studovalo 99 žáků, čtvrtý ročník studovalo 83 žáků,1 respondent ročník neuvedl. 
Celkem se tedy výzkumu zúčastnilo 185 respondentů, z nichž 137 respondentů bylo ženského 

pohlaví a 46 mužského pohlaví, 2 respondenti pohlaví neuvedli. Následující grafy 1-29 
vyhodnocují jednotlivé otázky dotazníku. Je nutné zmínit, že otázky testující jejich znalosti 
jsem vybírala na základě svého vlastního uvážení, vybrala jsem takové otázky, o kterých jsem 

se domnívala, že je třeba je znát. 
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Graf 1: Otázka č. 1 profilové části dotazníku 

 
U otázky č. 1 v profilové části dotazníku označilo možnost „a) žena“ celkem 137 respondentů 

(74 % z celkového počtu respondentů), možnost „b) muž“ zakroužkovalo 46 respondentů 

(25 % z celkového počtu respondentů). Na otázku č. 1 neodpověděli 2 respondenti, 
tedy 2 % z celkového počtu respondentů odpověď neuvedlo.  
 
Graf 2: Otázka č. 2 profilové části dotazníku 

 
U otázky č. 2 v profilové části dotazníku zakroužkovalo možnost „a) první“ 99 respondentů 

(z celkového počtu respondentů to činí 54 %,) možnost „b) čtvrtý“ pak označilo 85 respondentů 

(z celkového počtu respondentů to činí 46 %). Na otázku č. 2 neodpověděl 1 respondent 

(1 % ze všech dotazovaných).   
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Graf 3: Otázka č. 3 profilové části dotazníku 

 
Na otázku č. 3 v profilové části dotazníku odpovědělo všech 185 respondentů.  Možnost 

„a) gymnázium“ označilo 50 respondentů (27 % z celkového počtu dotázaných), možnost 

„b) zdravotnickou školu“ uvedlo 52 respondentů (28 % z celkového počtu dotázaných), 

možnost „c) obchodní akademii“ zakroužkovalo celkem 57 respondentů (31 % ze všech 

185 respondentů) a možnost „d) odborné učiliště“ uvedlo zbylých 26 respondentů 

(14 % z celkového počtu dotázaných).  
 
Graf 4: Otázka č. 4 profilové části dotazníku 

 
U otázky č. 4 v profilové části dotazníku mohli respondenti označit více správných odpovědí. 

Celkový počet označených odpovědí na otázku č. 4 byl 694. Žáci nejčastěji označili možnost 
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„a) ve škole“, tato možnost se vyskytovala u 144 odpovědí (21 % z celkového počtu odpovědí). 

Stejného počtu označení měla i možnost „b) od kamarádů“ (144 odpovědí, 21 % z celkového 

počtu odpovědí). Možnost „c) od rodičů“ označili respondenti celkem 95 krát 

(14 % z celkového počtu odpovědí), možnost „d) od lékaře“ dosáhla nejmenšího počtu 
označení, tato možnost se vyskytla 37 krát (5 % všech odpovědí).  Odpověď „e) z knihy“ byla 

označena celkem 56 krát (8 % všech odpovědí obsahovalo tuto možnost), možnost „f) z televize 
obsahovalo celkem 76 odpovědí (11 % všech odpovědí). Možnost „g) na internetu“ obsahovalo 

132 odpovědí (19 % všech odpovědí obsahovalo tuto možnost) a odpověď „h) se vyskytovala 

v 10 odpovědích (1 % z celkového počtu odpovědí).  
 
Graf 5: Otázka č. 5 profilové části dotazníku 

 
Na otázku č. 5 v profilové části otazníku zvolilo odpověď 184 respondentů, 1 respondent 

odpověď neuvedl (1 % všech dotazovaných). Nejčastěji označili žáci možnost d) 2-3 vyučovací 

hodiny v rámci předmětu po dobu studia na ZŠ, název předmětu,“ tuto možnost vybralo 
77 respondentů (42 % z celkového počtu všech dotazovaných). Druhou nejčastěji označovanou 

odpovědí byla možnost c) 1-2 vyučovací hodiny týdně v rámci specializovaného předmětu, 

název předmětu,“ tuto odpověď zvolilo 42 respondentů (23 % ze všech dotazovaných).  Celkem 

38 žáků (21 % všech dotazovaných) označilo možnost „b) 1 hodina odborné přednášky“ za svou 
odpověď.“ Odpověď „a) 0 hodin po dobu studia“ na tuto otázku zvolilo nejméně žáků, celkem 

27 žáků (15 % z celkového počtu respondentů).  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

a) 0 hodin po dobustudia b) 1 hodina odborné

přednášky

c) 1-2 vyučovací

hodiny týdně v rámci

specializovaného

předmětu název

předmětu

d) 2-3 vyučovací

hodiny v rámci

předmětu po dobu

studia ZŠ  název

předmětu

nevyplněno

Kolik hodin bylo věnováno na Vaší ZŠ výchově k reprodukčnímu 

zdraví?



45  

 
Graf 6: Otázka č. 6 profilové části dotazníku 

 
Na otázku č. P6 odpovídali pouze žáci 4. ročníků, celkem odpovídalo 85 žáků. Možnost 

„b) 1 hodina odborné přednášky, uvedlo nejvíce žáků, celkem 27 žáků (32 % z celkového počtu 

žáků, kteří odpovídali na tuto otázku). Druhou nejčastěji respondenti uváděli možnost „d) 2-3 
vyučovací hodiny v rámci předmětu po dobu studia ZŠ, název předmětu“, tuto možnost 

zakroužkovalo 25 respondentů (29 % z 85 respondentů). Možnost „a) 0 hodin p dobu studia“ 

zakroužkovalo celkem 19 žáků (22 % respondentů, kteří odpovídali na tuto otázku) a nejméně 

uváděnou odpovědí byla možnost „c) 1-2 hodiny 1-2 vyučovací hodiny týdně v rámci 

specializovaného předmětu, název předmětu“, kterou zvolilo 14 respondentů 

(22 % respondentů ze 4. ročníku).  
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Graf 7: Otázka č. 7 profilové části dotazníku 

 
Na otázku č. 7 v profilové části dotazníku odpovědělo všech 185 respondentů. Možnost 

„a) ano“ uvedlo celkem 144 respondentů, tzn. 78 % ze všech dotazovaných a možnost „b) ne“ 

uvedlo celkem 41 respondentů, tedy 22 % z celkového počtu respondentů. 
 
Graf 8: Otázka č. 8 profilové části dotazníku 

 
U otázky č. 8 v profilové části dotazníku neuvedli odpověď 3 respondenti z celkového počtu 
185 všech dotazovaných. Nejčastěji respondenti označili možnost „g) ještě jsem neměl(a) 

pohlavní styk, odpovědělo tak 89 žáků (48 % všech respondentů). Druhou nejčastější odpovědí 

byla možnost „b) v 15 letech“, takto odpovědělo 42 žáků (23 % všech respondentů). Možnost 

„c) v 16 letech“ uvedlo 20 respondentů (11 % všech dotázaných), 15 žáků (8 % ze všech 

respondentů) uvedlo odpověď „d) v 17 letech,“ 8 respondentů (4 % všech respondentů) 

odpovědělo možností „a) před 15. rokem,“ 6 respondentů (3 % z celkového počtu všech 
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dotazovaných) zvolilo možnost „e) v 18 letech“  a nejméně respondentů odpovědělo na tuto 

otázku možností „f) v 19 letech,“ kterou zvolili 2 žáci (1 % z celkového počtu všech 

respondentů).   
 
Graf 9: Otázka č. 9 profilové části dotazníku 

 
Na poslední otázku č. 9 v profilové části dotazníku nedopovědělo 23 žáků (12 % všech 

dotazovaných). Nejčastěji respondenti uvedli možnost „a) ano“, kterou označilo 

119 respondentů, tzn. 64 % z celkového počtu všech 185 respondentů. Možnost „b) ne“ 

zakroužkovalo celkem 43 žáků, tedy 23 % ze všech dotazovaných žáků.  
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Graf 10 Otázka č. 1 vědomostní části dotazníku 

 
U otázky č. 1 vědomostní části dotazníku zvolilo 43 žáků (23 % z celkového počtu) odpověď 

„a) Žlázy s vnitřní sekrecí vylučují sekret obsahující hormony, který je vyplavován do tělních 

dutin nebo na povrch těla, např. mléčné žlázy, slinivka břišní, ledviny“. Správnou odpověď 

„b) Žlázy s vnitřní sekrecí vylučují produkty, hormony, do okolních tkání nebo do krve, 

slinivka břišní, nadledviny, hypotalamus“ zvolilo 82 respondentů (44 % všech žáků). Odpověď 

„c) Žlázy s vnitřní sekrecí produkují hormony ovlivňující vzdálené orgány, např. slinné žlázy, 

potní žlázy, žlázy v trávicím traktu“ zvolilo 20 žáků ( 21 % všech respondentů), 15 respondentů 

(8 % všech žáků) zvolilo odpověď „d) Žlázy s vnitřní sekrecí nikdy nemohou plnit i funkci žláz 

s vnější sekrecí“. Na otázku č. 1 neodpovědělo 25 žáků (14 % ze všech respondentů).  
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Graf 11: Otázka č. 2 vědomostní části dotazníku 

 
U otázky č. 2 dosazovali respondenti na vynechaná místa možnost z nápovědy. Každá položka 

z nápovědy mohla být použita v otázce pouze jednou. Nejčastěji dosadili nesprávně k položce 
„a“) možnost „hypofýza“, takto odpovědělo 92 respondentů (50 % ze všech respondentů), 

správně přiřadilo k položce „a)“ možnost „epifýza“ 48 respondentů (26 % ze všech 

respondentů), dalších 13 respondentů (7 % ze všech respondentů) přiřadilo k položce 

„a)“ možnost „brzlík“ a 32 respondentů (17 % ze všech respondentů) k této položce nepřiřadilo 

žádnou možnost. K položce „b)“ přiřadilo 90 žáků (49 % ze všech dotazovaných) chybně 

možnost „epifýza“, správná odpověď k položce „b)“ byla hypofýza, jež uvedlo 64 respondentů 

(35 % ze všech dotazovaných), dalších 5 respondentů (3 % ze všech žáků) přiřadilo k této 

položce možnost „brzlík“ a 26 respondentů (14 % ze všech žáků) k této položce nepřiřadilo 
žádnou z možností. K položce „c)“ správně přiřadilo možnost „štítná žláza“ 133 respondentů 

(72 % ze všech 185 respondentů), chybně přiřadilo k této položce 26 žáků 

(14 % ze 185 respondentů) možnost „brzlík“ a dalších 5 žáků (3 % ze 185 respondentů) 

přiřadilo k položce možnost „epifýza“, zbylých 21 žáků (11 % ze všech respondentů) nechali 

položku „c)“ prázdnou. K položce „d)“ nejčastěji správně přiřadili respondenti možnost 

„brzlík“, tuto možnost zvolilo 115 respondentů (62 % z celkového počtu respondentů), chybně 

přiřadilo 11 respondentů možnost „epifýza“ (6 % ze všech respondentů), 28 respondentů 
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(15 % ze všech respondentů) uvedlo možnost „štítná žláza,  1 respondent (1 % ze všech 

dotazovaných) přiřadil možnost „nadledviny“, chybně odpověděl i další 1 respondent, který 

přiřadil možnost „hypofýza“ a další 1 respondent, který uvedl možnost „nadledviny“, 
28 respondentů 15 % ze všech dotazovaných) ponechalo tuto položku bez odpovědi K položce 

„e)“ správně přiřadilo možnost „nadledviny“ 105 respondentů (57 % z celkového počtu 

respondentů), 56 respondentů (30 % respondentů) uvedlo možnost „slinivka břišní“, 

2 respondenti (1 % z celkového počtu žáků) přiřadili možnost „brzlík“ a 22 respondentů 

(12 % ze všech respondentů) ponechalo položku bez odpovědi. K položce „f“ správně přiřadilo 

104 respondentů (57 % z celkového počtu respondentů) možnost „slinivka břišní“, 

56 respondentů (30 % ze 185 dotazovaných) uvedlo možnost „nadledviny“, 1 respondent 

(1 % z celkového počtu respondentů) uvedl „štítná žláza“ a zbylých 24 respondentů neuvedlo 

žádnou z možností. K poslední položce „e)“, ke které patřila možnost „vaječníky“, správně 

vyplnilo 168 žáků (91 % ze všech dotazovaných) a 17 respondentů (9 % ze všech 

dotazovaných) nechalo položku prázdnou.  
 
Graf 12: Otázka č. 3 vědomostní části dotazníku 

 
U otázky č. 3 nejméně žáků, 8 žáků (4 % všech respondentů) označilo za odpověď možnost 

„a) pohlavní hormony ovlivňují růst a vývoj pohlavních orgánů“. Správně odpovědělo 117 žáků 

(63 % ze všech respondentů), kteří označili možnost „b) pohlavní hormony ovlivňují úspěšnost 

dosažení orgasmu“. Špatně na otázku č. 3 odpovědělo 14 žáků (8 % všech respondentů), kteří 

označili za správnou odpověď „c) pohlavní hormony ovlivňují sexuální chování a cítění“.  
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Také 32 žáků (17 % ze všech respondentů), kteří označili odpověď „d) pohlavní hormony 
ovlivňují vývoj sekundárních pohlavních znaků“, odpovědělo špatně. Zbylých 14 respondentů 

(8 % ze všech žáků) na otázku č. 3 neodpovědělo.  
 
Graf 13: Otázka č. 4 vědomostní části dotazníku 

 
U otázky č. 4 byla jedinou správnou odpovědí možnost „c) estrogen, progesteron“, tuto možnost 

označilo 146 respondentů (79 % všech žáků). Možnost „a) testosteron, prolaktin“ zvolilo 

7 respondentů (4 % ze všech žáků), 13 respondentů (7 % ze všech) označilo nesprávně možnost 

„d) testosteron, estrogen“ a zbylých 12 respondentů (6 % ze všech žáků) na otázku 

č. 4 neodpovědělo.    
 
Graf 14: Otázka č. 5 vědomostní části dotazníku 
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Otázka č. 5 měla jednu správnou odpověď „b) při porodu, během orgasmu, v menstruačním 

cyklu, při kojení“, tuto možnost správně označilo 99 respondentů (54 % ze všech 185 žáků). 

Dalších 34 respondentů (18 % ze všech 185 žáků) zvolilo nesprávně možnost „c) pouze 

při porodu“. Možnost „a) při běhu, při líbání, při kojení, během spánku, při stresu“ nesprávně 

zvolilo 20 respondentů (11 % ze všech respondentů) a 22 respondentů (12 % ze všech 185 žáků) 

odpověď neuvedlo. Nejméně respondentů zvolilo možnost „d) pouze při kojení“, tedy 10 žáků 

(5 % ze všech 185 respondentů). 
 
Graf 15: Otázka č. 6 vědomostní části dotazníku 

 
U otázky č. 6 mohli respondenti vybrat více správných odpovědí. Celkově respondenti označili 

228 možností. Možnost „a) ve žlutém tělísku“ se celkem v dotaznících v různých 

kombinacích objevila 77 krát (tvoří 34 % ze všech 228 odpovědí), tato odpověď byla správná. 

Možnost „d) v placentě, která byla rovněž správnou odpovědí, se vyskytovala u 41 odpovědí 

(celkem tedy v 18 % všech 228 odpovědí.) Z celkového počtu odpovědí tvořila 25 % možnost 

„c) v dřeni nadledvin“ (57 odpovědí) a možnost „b) ve Graafových folikulech“ obsahovala 

53 zakroužkovaných odpovědí (21 % ze všech 228 zakroužkovaných možností). Otázku 

č. 6 nechalo bez odpovědi 22 respondentů.  
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Graf 16: Otázka č. 7 vědomostní části dotazníku 

 
Na otázku č. 7 správně odpovědělo 53 žáků (29 % z celkového počtu respondentů), kteří 

označili odpověď „c) androgeny jsou skupinou hormonů pouze u mužů, vytváří se v kůře 

nadledvin a varlatech. Možnost „b) androgeny mají anabolické účinky, v nadměrném množství 
způsobují u čen objevení druhotných mužských pohlavních znaků“ označilo 50 žáků 

(27 % z celkového počtu respondentů), možnost „a) androgeny jsou skupinou hormonů u muže 

i ženy, významným hormonem je testosteron“ označilo 26 respondentů (14 % z celkového 
počtu respondentů) a možnost „d) androgeny se u žen tvoří v nadledvinách a v malém množství 

ve vaječnících označilo 25 respondentů (14 % z celkového počtu všech respondentů). Na otázku 

č. 7 neodpovědělo 31 žáků (17 % z celkového počtu všech respondentů).  
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Graf 17: Otázka č. 8 vědomostní části dotazníku 

 
Správnou odpovědí na otázku č. 8, byla možnost „c) hormon, který spouští laktaci po porodu, 

u mužů má vliv na růst prostaty a přídatných pohlavních orgánů (semenné váčky, Cowperovy 
žlázy), tuto možnost správně zvolila téměř polovina všech 185 respondentů (49 %). Možnost 

„d) hormon, který se tvoří v mléčných žlázách a ovlivňuje chuť mateřského mléka“ zvolilo 

53 respondentů (29 % všech respondentů), možnost „b) látka, která se přidává do kravského 

mléka, aby se dítěti umožnil plynulý přechod k jinému typu mléka (z mateřského na kravské)“ 

zvolilo celkem 11 respondentů ( 6 % všech respondentů). O jednoho respondenta méně zvolilo 
možnost „a) typ umělé výživy pro kojence (např. sunar).„, tuto možnost vybralo 5 % všech 

respondentů. Zbylých 21 respondentů svou odpověď neuvedlo.  
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Graf 18: Otázka č. 9 vědomostní části dotazníku 

 
U otázky č. 9. mohli respondenti zakroužkovat více správných odpovědí. Celkový počet 

zakroužkovaných možností byl 256. Nejčastěji zakroužkovanou odpovědí byla možnost 

„b) somatotropin (STH)“, která nebyla správná, tato možnost se objevila v 93 odpovědích 

(tvořila 36 % všech odpovědí). Druhá nejčastěji zakroužkovaná možnost byla odpověď 

„c) prolaktin“, která byla v 75 zakroužkovaných odpovědí, tato odpověď byla spolu s možností 

„a) gonadotropiny“ správnou odpovědí. Možnost „a) gonadotropiny zakroužkovali respondenti 

34 krát (13 % všech zakroužkovaných odpovědí.) Možnost „d) tyreotropin (TSH) se vyskytoval 
v 54 zakroužkovaných možnostech (21 % z celkových 256 možností). Ze 185 respondentů 

28 žáků na otázku č.9 neodpovědělo.  
 
Graf 19: Otázka č. 10 vědomostní části dotazníku 

 
Správnou možnost na otázku č. 10 vybralo 72 respondentů (39 % všech respondentů), kteří 

označili možnost „c) růst Graafových folikul a stimuluje tvorbu estrogenu.“ Možnost „a) růst 
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zárodečné stěny dělohy a stimuluje tvorbu oxytocinu“ chybně zvolilo 30 respondentů 

(16 % všech žáků. Nesprávně zvolilo také 31 žáků (17 % všech žáků), kteří označili možnost 

„b) prasknutí stěny Graafových folikul a stimuluje tvorbu somatotropinu.“  Možnost „d) růst 

mléčných žláz a tvorbu prolaktinu označilo 27 žáků (15 % všech respondentů). Na otázku 

č. 10 neodpovědělo 25 žáků (14 % z celkového počtu respondentů).  
 
Graf 20: Otázka č. 11 vědomostní části dotazníku 

 
U otázky č. 11 správnou možnost „d) spolu s folikulostimulačním hormonech tvoří skupinu 
gonadotropních hormonů vznikajících v adenohypofýze“ označilo 60 respondentů 

(32 % ze všech 185 respondentů). Nejméně žáci označovali možnost „a) má vliv na tvorbu 

žluči, vzniká v játrech“, tuto možnost vybralo 19 žáků (10 % z celkového počtu respondentů), 

o 10 respondentů více označilo možnost „c) tvoří Graafovy folikuly, vzniká v hyothalamu, 
ale skladován je v neurohypofýze“ (celkem označilo možnost 16 % respondentů). Dalších 

43 respondentů uvedlo jako možnost odpověď „b) spolu se serotoninem má vliv na biologické 

hodiny, vzniká v šišince. Na otázku č. 11 neodpovědělo 34 respondentů (18 % ze všech 

dotázaných).  
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Graf 21: Otázka č. 12 vědomostní části dotazníku 

 
Nadpoloviční počet respondentů uvedl na otázku č. 12 správně možnost „a) kyselé. Tuto 

odpověď zvolilo 117 respondentů (63 % z celkového počtu respondentů). Možnost 

„b) zásadité“ označilo 23 respondentů (12 % z celkového počtu respondentů) a možnost 

„c) neutrální“ označilo 30 respondentů (16 % z celkového počtu respondentů). Na tuto otázku 

neodpověděl 15 žáků (8 % z celkového počtu respondentů).  
 
Graf 22: Otázka č. 13 vědomostní části dotazníku 
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Na otázku č. 13 byla jedna správná odpověď, a to možnost „b) dozrávají v pubertě 

v Graafových folikulech, během reprodukčního života ženy se uvolní cca 450 vajíček“. 

Tuto možnost zakroužkovalo celkem 42 respondentů. O 2 respondenty více 

(celkem 44 % z celkového počtu respondentů) označilo možnost „d) v období reprodukční 

zralosti vzniká každý měsíc 1 vajíčko ve žlutém tělísku, které se uvolní během ovulace“, ještě 

více respondentů zakroužkovalo možnost „c) vznikají před narozením ve vaječnících, během 

reprodukčního života ženy se uvolní cca 400 000 vajíček“, tuto variantu zakroužkovalo 

53 respondentů (29 % z celkového počtu). Možnost „a) vznikají ve vaječnících během puberty, 
během reprodukčního života ženy se uvolní cca 4 500 000 vajíček“ zakroužkovalo 19 žáků 

(10 % ze 185 respondentů). Zbylých 26 % respondentů odpověď neuvedlo.  
Graf 23: Otázka č. 14 vědomostní části dotazníku 

 
Na otázku č. 14 správně označilo 70 respondentů (38 % z celkového počtu) možnost „b) trvá 

28 dní, dochází ke změnám děložní sliznice.“, 48 respondentů (což činí, 26 % ze všech 

respondentů) nesprávně zvolilo možnost „a) trvá cca 4 dny, je provázen krvácením účinkem 

hormonu estrogenu, dalších 39 žáků (21 % z celkového počtu) označilo možnost „c) má 4 fáze: 

menstruační, ovulační, sekreční a ischemickou a pouze 3 respondenti (2 % ze všech žáků) 

označili možnost „d) je zcela zastaven účinkem hormonální antikoncepce. Na otázku č. 14 dále 
neodpovědělo 25 žáků, což činí 14 % z celkového počtu respondentů.  
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Graf 24: Otázka č. 15 vědomostní části dotazníku 

 
 
Na otázku č. 15 byla jedna správná odpověď „a) prasknutí stěny zralého folikulu následkem 

masivního vzestupu hormonu lutropinu a vyplavení vajíčka do vejcovodu, správně odpovědělo 

41 žáků (22 % ze všech respondentů), stejný počet respondentů odpověděl označil špatnou 

odpověď „c) kontrakcí stěny vaječníku vyvolávající hormon oxytocin, vajíčko je odškrceno 

od stěny a putuje do vejcovodu.“ Špatnou možnost „b) vzestup hormonu prgesteronu 

a následnému prasknutí stěny zralého folikulu a vyplavení vajíčka do dělohy“ 

pak zakroužkovalo o 7 respondentů více (26 % všech respondentů) a 30 respondentů 

(16 % všech respondentů) zakroužkovalo nesprávnou odpověď „d) zvětšení vajíčka v důsledku 

působení somatotropního hormonu, dosáhne žádané velkosti, odtrhne se od zárodečného epitelu 

vaječníku a je vyplaveno do dělohy.“ U otázky č. 15 možnost nezakroužkovalo 25 žáků, tedy 

14 % ze 185 respondentů.  
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Graf 25: Otázka č. 16 vědomostní části dotazníku 

 
Z celkového počtu 185 respondentů správně označilo u otázky č. 16 správnou odpověď 

„a) vyvrcholení sexuálního zážitku vyznačující se intenzivní fyzickou rozkoší doprovázený 

svalovými stahy v pánevních svalech“ 170 žáků, tzn. 92 % všech respondentů. Jen 1 respondent 
uvedl nesprávnou možnost „d) vývojová teorie v biologii“ a 2 respondenti (1 % všech 

respondentů) uvedli možnost „b) živá bytost v biologie a ekologii, která je schopná reakce 

na vnější podněty, rozmnožování, růstu a stabilní existence. Další 3 respondenti 

(2 % respondentů) uvedli nesprávně možnost „c) vycestování v rámci studia biologie.“ Na tuto 
otázku neodpovědělo 9 z celkového počtu žáků (5 % všech žáků).   
Graf 26: Otázka č. 17 vědomostní části dotazníku 
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Na otázku č. 17 mohli respondenti zakroužkovat více odpovědí. Možnost „b) gestagenní 

antikoncepce neobsahuje estrogeny, ale pouze progestiny“ byla jednou ze dvou správných 

možností, celkem tuto možnost zakroužkovali respondenti 46 krát (25 % z celkových 

187 označených odpovědí). Druhá správná odpověď byla možnost „c) mechanismus účinku 

gestagenní antikoncepce je ve změně hlenu v děložním hrdle, brání vstupu spermií do dělohy“, 
která se vyskytovala u 42 odpovědí (22 % z celkového počtu zakroužkovaných odpovědí). 

Nejčastěji se vyskytovala v odpovědích možnost „d) mechanismus účinku gestagenní 

antikoncepce je ve změně pH pochvy, spermie nejsou schopny přežít v zásaditém pH přežít“, 
a to ve 37 % označených odpovědí, tato nesprávná možnost byla zakroužkovaná 69 krát. 

Naopak nejméně častou odpovědí byla možnost „a) gestagenní antikoncepce obsahuje pouze 

estrogeny a žádné progesterony“, která se objevila u 30 označených odpovědí (16 % ze všech 

označených možností). Na otázku č. 17 neodpovědělo 34 respondentů.  
 
Graf 27: Otázka č. 18 vědomostní části dotazníku 

 
Na otázku č. 18 uvedlo 66 respondentů (36 % všech respondentů) možností „c) antikoncepce 

obsahuje progestin a estrogen“, což byla správná odpověď na tuto otázku. Nejméně respondentů 

zakroužkovalo opověď „d) antikoncepce se užívá po pohlavním styku“, kdy tuto nesprávnou 

možnost zakroužkovalo pouze 7 respondentů (4 % z celkového počtu respondentů). Možnost 

„b) tablety obsahují kromě hormonů látku zvanou levonorgestrel“ uvedlo 32 žáků (17 % všech 

185 respondentů) a možnost „a) tabletky s estrogeny se užívají po dobu 21 dní a během 

menstruace se lepí náplasti s progesterony“ uvedlo 55 respondentů (což činí 30 % všech 
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respondentů). Otázku č. 18 úplně vynechalo 25 respondentů (14 % z celkového počtu 

respondentů).  
 
Graf 28: Otázka č. 19 vědomostní části dotazníku 

 
U otázky č. 19 nejčastěji respondenti kroužkovali možnost „a) děložní sliznice přestane zcela 
narůstat a vajíčko nezahnízdí“, tuto nesprávnou možnost zvolilo 61 respondentů (33 % ze všech 

185 respondentů. Správnou odpovědí byla možnost „d) nedochází k ovulaci“, na kterou správně 

odpovědělo 44 žáků (24 % ze všech respondentů). Možnost „c) uvolněný oxytocin působí 

na stahy dělohy a vajíčko je vypuzeno menstruací“ označilo 33 respondentů (18 % ze všech 

dotazovaných). Nejméně volili špatnou odpověď „b) dochází k samovolnému potratu v prvních 

dnech těhotenství“, tuto variantu označilo za správnou odpověď 23 respondentů 

(12 % z celkového počtu 185 respondentů).  
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Graf 29: Otázka č. 20 vědomostní části dotazníku 

 
Jedinou správnou odpovědí u poslední otázky č. 20 vědomostního testu byla možnost „d) vznik 

krevních sraženin, zhoršení migrény, krvácení mimo menstruaci,“ kterou označilo nejméně 

respondentů, a to 16 (celkem 9 % ze všech dotázaných). Na otázku č. 20 vědomostní části 

nejvíce respondentů označilo odpověď „a) ztloustnutí, poškození jater, vznik křečových žil, 

a to celkem 79 respondentů, což činí z celkového počtu 185 respondentů 43 %, tato odpověď 

nebyla správná. Druhou nejčastěji označovanou odpovědí byla možnost „b) neplodnost, výkyvy 
nálad, rakovina děložního čípku,“ jež označilo 48 respondentů (26 % z celkového počtu). 

Možnost „c) zhoršení pleti, výskyt ochlupení mužského typu, vyšší riziko vzniku zánětů a cyst“ 

zvolilo 24 žáků, (13 % z celkového počtu respondentů. Z celkového počtu odpověď neuvedlo 

18 žáků.   
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4.3 Komparace dat, diskuze a doporučení pro praxi 
Závěrečná práce má jeden hlavní cíl a šest dílčích cílů. 
Hlavní cíl: Zjistit znalosti žáků, kteří studují na vybraných středních školách, o hormonech, 

jenž se podílí na pohlavním životě ženy 
Výzkumná otázka: Jaké jsou znalosti žáků studujících na vybraných středních školách 

o hormonech, které se podílí na pohlavním životě ženy? 
V dotazníku se k této výzkumné otázce vztahovaly otázky č. 1-20 z vědomostní části dotazníku. 

Výsledky jednotlivých otázek zobrazuje příloha 2. Výsledky jednotlivých dotazníků zobrazuje 
příloha č. 3. Následující tabulka č. 1 shrnuje celkové výsledky všech otázek z vědomostní části 

všech dotazníků. 
Tabulka 1: Shrnutí výsledků otázek ze všech dotazníků 

celkový počet 

správně 

zodpovězených 

otázek 

celkový počet chybně zodpovězených 

otázek 
celkový počet 

nevyplněných 

otázek 
celkový počet 

otázek 
absolutní 

četnost relativní 

četnost absolutní 

četnost relativní 

četnost absolutní 

četnost relativní 

četnost absolutní 
četnost relativní 

četnost 
1350 36 % 1899 51 % 451 13 % 3700 100 % 

 
Průměrný počet správně zodpovězených otázek z celkového počtu 185 respondentů dosáhl 

36 %. Žádný z žáku neodpověděl ve vědomostní části na více jak 14 otázek správně, 4 žáci 

vědomostní test vůbec nevyplnili a nejslabší výsledek měli 4 žáci, kteří odpověděli správně 

pouze na tři otázky.  Nejméně správných odpovědí sčítala otázka č. 17, ve které jsem se ptala 

na složení a mechanismus účinku gestagenní antikoncepce. Pouze 6 žáků odpovědělo 

na tuto otázku správně. Za zmínku jistě stojí také otázka č. 6, ve které jsem se dotazovala 

na místo tvorby progesteronu, na tuto otázku odpovědělo 154 žáků chybně a 22 ji vůbec 

nevyplnilo. Otázky č. 6 a 17 byly dvě ze tří otázek testu s více jak jednou správnou odpovědí, 

což se domnívám, je jeden z důvodů vysokého počtu chybných odpovědí.  
Naopak vysokou procentuální úspěšnost měla otázka č. 16, ve které jsem se ptala na definici 

pojmu „orgasmus“. Na tuto otázku odpovědělo 170 žáků správně, 9 žáků otázku nevyplnilo 
vůbec a pouze 6 žáků odpovědělo špatně. Celkově procentuálně úspěšnou otázkou byla také 
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otázka č. 4, ve které jsem se ptala na ženské pohlavní hormony. Správně odpovědělo 146 žáků, 

chybně odpovědělo 27 žáků a vůbec na otázku neodpovědělo 12 žáků.  
Pokud bych měřila znalosti podle počtu správně zodpovězených otázek, které zobrazuje tabulka 

č. 1, lze z výsledků usuzovat, že znalosti žáků středních škol o hormonech v pohlavním životě 

ženy jsou nízké. Pouze na čtyři otázky z dvaceti odpověděla více jak polovina respondentů 

správně. V důsledku tohoto zjištění, usuzuji, že je téma hormonů a reprodukčního zdraví 

pro žáky středních škol těžké a pravděpodobně i nezábavné, obzvláště pro odborné školy, které 

se nezaměřují na zdravotnictví, a předpokládám, že žáci ale i učitelé berou výuku tohoto tématu 

spíše jako „nutné zlo“. Myslím, že by bylo třeba, aby se ve školách podnikly kroky k zajištění 

lepší informovanosti, ať už zvýšením časové dotace pro výuku reprodukčního zdraví, či zvolit 

pro žáky příjemnější formu výuky. Hlavní cíl je zaměřen na znalosti žáků obecně bez bližší 

specifikace věku, typu školy, pohlaví. Znalosti žáků o hormonech v pohlavním životě ženy 

v závislosti na věku a typu školy je náplní dalšího dílčího cíle závěrečné práce. 
 
Dílčí cíl č. 1: Zjistit, jestli existuje rozdíl ve znalostech o hormonech žáků prvních a čtvrtých 

ročníků vybraných SŠ. 
Výzkumná dílčí otázka č. 1: Jaký je rozdíl ve znalostech o hormonech mezi žáky prvních 

a čtvrtých ročníků vybraných SŠ? 
V dotazníku se k této dílčí výzkumné otázce vztahovaly otázky č. 2,3 v profilové části a otázky 
č. 1-20 z vědomostní části dotazníku. Úspěšnost jednotlivých ročníků vybraných škol 

v otázkách zobrazuje příloha č. 4. Následující Tabulka 2 shrnuje úspěšnost jednotlivých ročníků 
vybraných středních škol.   
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Tabulka 2: Shrnutí výsledků jednotlivých ročníků vybraných SŠ 

Škola Ročník Počet 

respondentů 
Počet správně 

zodpovězených 

otázek 
Počet správně 

zodpovězených 

otázek (%) 
Celkem 
správně 

zodpovězených 

otázek 

Celkem 
správně 

zodpovězených 

otázek (%) 

Gymnázium 
první 26 181 35 % 

426 43 % 
čtvrtý 24 245 51 % 

Obchodní akademie 
první 29 232 40 % 

418 37 % 
čtvrtý 28 186 33 % 

Odborné 

učiliště 
první 17 45 13 % 

94 18 % 
čtvrtý 9 49 23 % 

Zdravotnická 

škola 
první 27 145 27 % 

400 40 % 
čtvrtý 24 254 53 % 

 

 V prvním ročníku na gymnáziu dr. Josefa Pekaře se účastnilo výzkumu 26 žáků. Ve čtvrtém 

ročníku na tomtéž gymnáziu se na výzkumu podílelo 24 žáků. Žáci čtvrtého ročníku 

na gymnáziu odpověděli průměrně o 16 p.b. lépe než žáci prvního ročníku. Největší rozdíl byl 

znát na otázce č. 8, ve které jsem se dotazovala na hormon prolaktin, ve čtvrtém ročníku 

odpovědělo správně 96 % žáků, v prvním ročníku odpovědělo správně 50 % žáků. 

Problémových otázek u žáků prvního ročníku na gymnáziu bylo hned několik. Na otázky 

č. 6, 9, 15 a 17 neodpověděl správně nikdo z prvního ročníku. Naopak správně na otázku 

č. 16 odpovědělo 100 % žáků z prvního ročníku. Na otázku č. 16 odpovědělo 100 % žáků 

i ze čtvrtého ročníku, kterým naopak největší potíž dělala otázka č. 17, na níž neodpověděl 

nikdo správně.  
Na Obchodní akademii v Mladé Boleslavi se zúčastnilo výzkumu 29 žáků z prvního ročníku 

a 26 žáků ze čtvrtého ročníku. Žáci čtvrtého ročníku na obchodní akademii odpověděli 

v průměru o 7 p.b. hůře než žáci prvního ročníku na téže škole. Největší záporný rozdíl je 

zaznamenán u otázky č. 14. týkající se menstruačního cyklu, 55 % žáků odpovědělo v prvním 

ročníku správně, ve čtvrtém ročníku na stejnou otázku odpovědělo správně pouze 25 % žáků. 

Největšího plusového rozdílu oproti žákům v prvním ročníku dosáhli žáci čtvrtých ročníků 
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v otázkách č. 11, 13, kdy žáci čtvrtých ročníků odpověděli v průměru o 15 % lépe. Žáci prvního 

ročníku na obchodní akademii si vedli nejlépe u otázky č. 4, která se týkala ženských pohlavních 

orgánů tvořících se ve vaječnících, a u otázky č. 16, která se týkala definice pojmu „orgasmus“. 

Na tyto dvě otázky odpovědělo správně 27 žáků z prvního ročníku. V otázce č. 16 bylo taktéž 

úspěšných 26 žáků ze čtvrtého ročníku. Z obou ročníků neodpověděl správně jediný respondent 

na otázku č. 9. týkajících se hormonů adenohypofýzy. 
Na odborném učilišti strojírenském v Mladé Boleslavi se do výzkumu zapojilo 17 žáků 

z prvního ročníku a 9 žáků ze čtvrtého ročníku. Nejvýraznější rozdíl o 38 p.b. lépe si vedli žáci 

čtvrtých ročníků v otázce č. 10, která se týkala folikulistimulačního hormonu. Na otázku 

č. 10 odpověděli 4 žáci ze čtvrtého ročníku správně, v prvním ročníku na stejnou otázku 

odpověděl správně 1 žák. Nejlépe si oba ročníky vedly v otázce č. 16 týkající se definice pojmu 
„orgasmus“, kdy odpovědělo 59 % žáků z prvního ročníku správně a 89 % žáků ze čtvrtého 

ročníku správně. Na otázky č. 6, 9 a 17 neodpověděl nikdo z obou ročníků správně.  Všichni 

žáci prvního ročníku na odborném učilišti odpověděli chybně také na otázky č. 18 a 20. Všichni 

žáci ze čtvrtého ročníku odpověděli chybně na otázky č. 2 a 12. 

Na Mendelově střední škole v Novém Jičíně se z oboru zdravotnického lycea účastnilo 27 žáků 

z prvního ročníku a 24 žáků ze čtvrtého ročníku. Žáci čtvrtého ročníku si vedli v průměru 

o 26 p.b. lépe než žáci prvního ročníku z téhož oboru. Největší rozdíl mezi žáky prvního 
a čtvrtého ročníku byl u otázky č. 11, týkající se luteotropního hormonu, kdy správně 

odpovědělo 26 % žáků z prvního ročníku a 88 % žáků ze čtvrtého ročníku. V otázce 

č. 4: „ženské pohlavní hormony tvořené ve vaječnících,“ odpovědělo všech 24 žáků ze čtvrtého 
ročníku správně. První ročník byl nejúspěšnější v otázce č. 16, definice pojmu „orgasmus“, 

kdy správně odpovědělo 25 žáků.  Naopak na otázku č. 6 a 9 neodpověděl správně jediný žák 

z obou ročníků.  
Nejlepšího výsledku dosáhli žáci z gymnázia, jejichž průměr ve vědomostních otázkách je 

43 % správně zodpovězených otázek. Jen o nepatrný rozdíl za gymnáziem s průměrem 

40 % správně zodpovězených otázek vyšla zdravotnická škola. Obchodní akademie se řadí 

na třetí místo s průměrem 37 % správně zodpovězených otázek. Nejhůře si v testu vedli žáci 

z odborného učiliště, jejichž průměrný výsledek činí pouhých 18 % správně zodpovězených 

otázek. U tří škol ze čtyř je rozdíl počtu správných odpovědí mezi prvním a čtvrtým ročníkem 

o více jak 10 p.b.. Nejvýraznější rozdíl 26 p.b. je zaznamenaný u žáků zdravotnické školy. 

Výsledky žáků čtvrtých ročníků na obchodní akademii jsou dokonce o 7 p.b. nižší než žáků 

prvních ročníků. Na gymnáziu rozdíl počtu správně zodpovězených otázek vzrostl oproti 
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prvnímu ročníku o 16 p.b., na odborném učilišti vzrostl o 14 p.b.. Celkově nejlepšího výsledku 

dosáhli žáci 4. ročníku na zdravotnické škole, kdy průměr správných odpovědí činí 53 %. Žáci 

1. ročníku na odborném učilišti nevyplnili průměrně 69 % otázek a dosáhli ze všech škol 

nejnižšího výsledku v testu, a to pouhých 13 % správných odpovědí. Souhrnný rozdíl správných 

odpovědí čtvrtých ročníků všech SŠ vzrostl oproti prvním ročníkům o 12 p.b.. Na základě 

těchto informací nelze říci, že žáci čtvrtých ročníků mají výrazně více znalostí o dané 

problematice než žáci prvních ročníků. Podle výsledků lze usuzovat, že na středních školách je 

výuka k reprodukčnímu zdraví upozaděna, zvláště pak na odborných školách a učilištích, 

jejichž obory nesouvisí se zdravotnictvím. Tato domněnka vedla k vytvoření dalšího dílčího 

cíle. 
 
Dílčí cíl č. 2: Zjistit, kolik času je na středních školách věnováno výuce k reprodukčnímu 

zdraví. 
Dílčí výzkumná otázka č. 2: Kolik času je na středních školách věnováno výuce 

k reprodukčnímu zdraví? 
K dílčí výzkumné otázce č. 3 se v dotazníku vztahuje otázka č. 5, 6 v profilové části dotazníku. 

Vyhodnocení výzkumné otázky ukazuje následující tabulka 3:  
Tabulka 3 Počet hodin věnovaných výuce k reprodukčnímu zdraví na ZŠ a SŠ 
 ZŠ SŠ 

  
Počet respondentů Počet 

respondentů (%) 
Počet 

respondentů Počet 

respondentů (%) 
0 hodin po dobu studia 27 15 % 19 22 % 
1 hodina odborné přednášky 38 21 % 27 32 % 
1-2 vyučovací hodiny týdně v 

rámci specializovaného předmětu 

název předmětu 
42 23 % 14 16 % 

2-3 vyučovací hodiny v rámci předmětu po dobu studia ZŠ  
název předmětu 

77 42 % 25 29 % 
nevyplněno 1 1 % 0 0 % 

 
Na otázku č. 5 z celkového počtu 185 žáků odpovědělo 77 respondentů (42 %), že na jejich 

základní škole bylo věnováno reprodukčnímu zdraví 2-3 vyučovací hodiny v rámci jiného 

předmětu, 42 respondentů odpovědělo, že na jejich základní škole věnovali 1-2 vyučovací 
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hodiny týdně předmětu specializovaného na reprodukční zdraví (23 % všech žáků). Možnost, 

že reprodukční zdraví probrali v rámci hodinové přednášky, uvedlo 38 respondentů, 
tedy 21 % všech dotázaných. Z celkového počtu uvedlo 27 žáků (15 %), že na základní škole 

reprodukční zdraví vůbec neprobírali.  
Na otázku č. 6 odpovídali pouze žáci čtvrtých ročníků. Celkem tedy odpovídalo 85 žáků. 

Nejvíce žáků odpovědělo, že na jejich střední škole reprodukční zdraví probrali v rámci 

hodinové přednášky, z celkového počtu zvolilo tuto odpověď 27 žáků (32 % žáků), o dva žáky 

méně (29 % žáků) uvedlo, že se reprodukčnímu zdraví věnovali 1-2 hodiny týdně v rámci 

specializovaného předmětu. Možnost, že na jejich střední škole se reprodukční zdraví vůbec 

neprobíralo, uvedlo 19 žáků (22 % žáků). Nejméně žáků uvedlo, že reprodukčnímu zdraví bylo 

na jejich střední škole věnováno 2-3 vyučovací hodiny v rámci jiného předmětu, tuto možnost 
označilo 14 respondentů (16 % z celkového počtu žáků). 
 
Následující tabulka zobrazuje počet hodin věnovaných na vybraných středních školách. 
Tabulka 4: Počet hodin věnovaných výuce k reprodukčnímu zdraví na jednotlivých SŠ 
Škola gymnázium obchodní akademie zdravotnická 

škola odborné učiliště 

Počet respondentů absolutní 

četnost relativní 

četnost absolutní 

četnost relativní 

četnost absolutní 

četnost relativní 

četnost absolutní 

četnost relativní 

četnost 
0 hodin po dobu studia 5 21 % 8 29 % 4 24 % 2 22 % 
1 hodina odborné 

přednášky 6 25 % 9 32 % 7 41 % 5 56 % 
1-2 vyučovací hodiny 

týdně v rámci 

specializovaného 

předmětu název 

předmětu 
5 21 % 5 18 % 4 24 % 0 0 % 

2-3 vyučovací hodiny v 

rámci předmětu po 

dobu studia SŠ název 

předmětu 
8 33 % 6 21 % 9 53 % 2 22 % 

celkem  24   28   24   9   
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Na gymnáziu 8 žáků čtvrtého ročníku (33 %) odpovědělo, že po dobu studia na SŠ bylo 

věnováno výuce k reprodukčnímu zdraví 2-3 vyučovací hodiny. Na obchodní akademii nejvíce 

žáků čtvrtého ročníku odpovědělo, že výuce k reprodukčnímu zdraví byla věnována 1 hodina 

odborné přednášky, tuto možnost označilo 9 žáků (32 %). Na zdravotnické škole 9 respondentů 

čtvrtého ročníku uvedlo, že po dobu studia bylo věnováno výuce k reprodukčnímu zdraví 2-3 
vyučovací hodiny, tuto možnost uvedlo 53 % žáků. Žáci čtvrtých ročníků na odborném učilišti 

nejčastěji odpověděli, že výuce k reprodukčnímu zdraví byla věnována 1 hodina odborné 

přednášky, tuto možnost uvedlo 5 respondentů (56 %). 
Tabulka 5 vyhodnocuje odpovědi žáků na otázku konkrétního předmětu, ve kterém probírali 
reprodukční zdraví na ZŠ 
Tabulka 5: Předmět na ZŠ, ve kterém žáci probírali reprodukční zdraví 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nejčastěji uváděný předmět věnovaný reprodukčnímu zdraví na ZŠ byla výchova ke zdraví. 

Stejně odpovědělo 23 % z celkového počtu 185 respondentů (42 žáků).  
 
 
 
 
 

předmět na ZŠ Počet 

respondentů Počet 
respondentů (%) 

biologie 4 2 % 
člověk a zdraví 3 2 % ekonomie 1 1 % 
občanská výchova 21 11 % 
pracovní činnosti 1 1 % 
přednášky 1 1 % 
přírodopis 11 6 % 
přírodověda 8 4 % 
rodinná výchova 9 5 % 
výchova k občanovi 3 2 % 
výchova ke zdraví 42 23 % 
výchova pro život 1 1 % 
zdravověda 2 1 % 
zdravý životní styl 1 1 % 
nevyplněno 77 42 % 
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Tabulka 6 vyhodnocuje odpovědi žáků na otázku konkrétního předmětu, ve kterém probírali 

reprodukční zdraví na ZŠ 
Tabulka 6: Předmět na SŠ, ve kterém žáci probírali reprodukční zdraví 
předmět na SŠ Počet 

respondentů 
Počet respondentů (%) 

biologie 21 25 % ekonomie 1 1 % 
občanská nauka 2 2 % 
ošetřovatelství 1 1 % somatologie 11 13 % 
nevyplněno 49 58 %  

Nejčastěji uváděný předmět věnovaný reprodukčnímu zdraví na SŠ byla biologie. Stejně 

odpovědělo 25 % z celkového počtu 85 respondentů (21 žáků).  
Domnívám se, že žáci získávají základní znalosti o reprodukčním zdraví již na základních 

školách a na středních školách by tyto znalosti měli být upevňovány či rozšiřovány. Z toho 
důvodu mě zajímalo časové srovnání výuky reprodukčního zdraví na základních a středních 

školách. Z tabulky 3 vyplývá, že času věnovaného výuce k reprodukčnímu zdraví je 

na středních školách o něco méně než na základních školách, nicméně procentuální rozdíly 

nepřekračují více než 15 p.b., vzhledem k nízkému počtu správných odpovědí u žáků středních 

škol, je tedy vhodné se zamyslet, zdali je výuka upozaděna již na základních školách, či je 

na středních školách zvolen nevhodný nebo nedostačující způsob pro upevňování znalostí.  

Zároveň je nutné dodat, že výsledek tohoto šetření může být zkreslen různým počtem 

respondentů. Na otázku č. 5 v profilové části dotazníku týkající se výuky reprodukčního zdraví 

na základních školách odpovídali žáci prvních i čtvrtých ročníků, tedy všech 185 respondentů, 

ale na otázku č. 6 v profilové části dotazníku, která se týkala výuky reprodukčního zdraví 

na středních školách, odpovídali pouze žáci čtvrtých ročníků, tedy 86 respondentů. Pro získání 

přesnějších dat by bylo zapotřebí zapojit do šetření více žáků středních škol a provést šetření 

i na školách základních.  
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Dílčí cíl č. 3: Zjistit, jestli existuje rozdíl ve znalostech o hormonech u dívek a u chlapců 

na vybraných SŠ. 
Dílčí výzkumná otázka č. 3: Existuje rozdíl mezi znalostmi chlapců a dívek na vybraných SŠ 

o hormonech v pohlavním životě ženy?  
K dílčí výzkumné otázce č. 3 se vztahuje otázka č. 1 v profilové části dotazníku a otázky č. 1.-
20. v části vědomostní. Vyhodnocení jednotlivých vědomostních otázek dle pohlaví zobrazuje 

příloha č. 5. Následující tabulka 7 shrnuje správně zodpovězené otázky dle pohlaví.   
Tabulka 7: Shrnutí správně zodpovězených otázek podle pohlaví 

pohlaví počet 

respondentů 
správně 

zodpovězené 

otázky 
správně 

zodpovězené (%) 
celkem 
otázek 

ženy 137 1032 38 % 2740 
muži 46 306 33 % 920  

Celkový průměr ve vědomostních otázkách u dívek je 37 % správných odpovědí, u chlapců 

průměr činí 33 %. Chlapci měli zároveň v testu menší počet špatně zodpovězených otázek než 

dívky, což by mohlo souviset s faktem, že chlapci nevyplnili o 10 p.b. častěji odpověď. 
Nejúspěšnější byla obě pohlaví v otázce č. 16, definice pojmu „orgasmus“, na tuto otázku 

odpovědělo správně 131 dívek, což činí 96 % z celkového počtu dívek. Na tutéž otázku 

odpovědělo 39 chlapců správně, tedy 85 % z celkového počtu chlapců. Nejnižší výsledek sčítá 

otázka č. 6 týkající se místa tvorby progesteronu, na níž odpovědělo pouze 8 dívek správně, 

tedy 6 % z celkového počtu dívek. Na stejnou otázku odpověděl správně 1 chlapec, což činí 

2 % z celkového počtu chlapců. Stejného výsledku dosáhli chlapci i u otázky č. 9, ve které 

označovali konkrétní hormony adenohypofýzy. Nejvýraznější rozdíl ve znalostech dívek 

a chlapců byl u otázky č. 18. týkající se kombinované hormonální antikoncepce, na kterou 

správně odpovědělo 40 % dívek a 22 % chlapců. U 13 otázek z vědomostní části odpovídaly 

dívky průměrně lépe než chlapci. Nicméně výsledný průměr procentuálního rozdílu činí 

5 %, což je, dle mého mínění, téměř zanedbatelné.  Důležité je rovněž zmínit, že ve třech ze čtyř 

vybraných škol převažovalo zastoupení dívek, výzkumu se účastnilo jen 46 chlapců, dívek bylo 

137, 2 respondenti pohlaví neuvedli. Pro komplexnější výsledek by bylo zapotřebí, aby 

se výzkumu účastnil větší počet chlapců, tedy by bylo vhodné vybrat školy s větším 

zastoupením chlapců, např. střední školy, které mají více technicky zaměřené obory. 
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Dílčí výzkumná otázka č. 4: Jaký je nejčastější a nejméně častý zdroj informací o hormonech 

žáků vybraných SŠ? 
K dílčí výzkumné otázce č. 4 se vztahuje otázka č. 4 profilové části dotazníku. Vyhodnocení 

výzkumné otázky č. 4 zobrazuje následující tabulka: 
Tabulka 8: Zdroj informací o reprodukčním zdraví 
Zdroj Počet označení Počet 

označení (%)  
škola 144 21 % 
kamarádi 144 21 % 
rodiče 95 14 % 
lékař 37 5 % 
kniha 56 8 % 
televize 76 11 % 
internet 132 19 % 
jiné 10 1 % 
celkem 694 100 %  

Na výzkumnou otázku č. 4 odpovídalo 185 respondentů. Respondenti mohli označit více 

odpovědí. Nejčastěji žáci středních škol označovali jako zdroj informací o pohlavním životě 

školu. Stejně často označovali respondenti možnost kamarády. Při plnění dílčího cíle č. 4, který 

si kladl za úkol zjistit, jaké jsou nejčastější a nejméně časté zdroje informací o hormonech žáků 

na středních školách, mě překvapilo zjištění, že více jak polovina žáků uvedla jako zdroj 

informací své rodiče. Toto zjištění je rozhodně pozitivní, neboť vypovídá o tom, že i v dnešní 

uspěchané době rodiče s dětmi komunikují a zcela nepřenechávají výchovnou a informační 

úlohu na škole a digitálních technologií. Podstatným zdrojem informací je podle výzkumu 

internet, tuto možnost uvedlo 132 respondentů. Internet je v dnešní době zásadním prostředkem 

pro získávání informací, nicméně je zde zvýšené riziko výskytu mylných a nepřesných 

informací. Je tedy podstatné vést děti ke zvýšené pozornosti při hledání informací na internetu, 

aby uměly zhodnotit jejich pravdivost, aby nedocházelo k získání mylných informací 

a nedocházelo k jejich dalšímu šíření. Nejméně respondentů označilo jako zdroj informací 

lékaře, tato možnost činila pouze 5 % z celkového počtu možností. Zde by jistě stálo za úvahu 

další šetření, které by zjišťovalo, jak informují lékaři, především pak gynekologové, 

o potenciálních možnostech ochrany před početím. Konkrétní typ ochrany před početím byl 

pak námětem pro další dílčí cíl č. 5, neboť adolescenti, kteří se rozhodnou být sexuálně aktivní, 
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si musí položit důležitou otázku, jak se chránit před nechtěným otěhotněním. Zajímalo mě, zdali 

je u adolescentů hormonální antikoncepce potenciální nebo uskutečněnou volbou. 
 
Dílčí cíl č. 5: Zjistit, jestli volí nebo by volili žáci vybraných SŠ metodu hormonální 

antikoncepce jako ochranu před početím. 
Dílčí výzkumná otázka č. 5: Volí/volili by žáci na středních školách hormonální metodu 

antikoncepce? 
K dílčí výzkumné otázce č. 5 se vztahují otázky č. 3, 9 z profilové části dotazníku. Vyhodnocení 

výzkumné otázky ukazuje následující tabulka: 
Tabulka 9:  Volba hormonální antikoncepce žáků na vybraných SŠ 
  HA ano HA ne nevyplněno 
Škola absolutní 

četnost relativní 

četnost absolutní 

četnost relativní 

četnost absolutní 

četnost relativní 

četnost 
gymnázium 35 70 % 12 24 % 3 6 % 
obchodní akademie 44 77 % 8 14 % 5 9 % 
zdravotnická 

škola 24 46 % 19 37 % 9 17 % 
odborné 

učiliště 16 62 % 4 15 % 6 23 % 
celkem 119 64 % 43 22 % 23 14 % 

 
Dle ÚZIS v dnešní době přibližně 50 % žen ve věku 15-49 volí metodu prevence početí 

hormonální antikoncepci. Z výsledků mého dotazníkového šetření vyplynulo, že hormonální 

antikoncepci volí či by volilo 64 % ze 185 respondentů v adolescentním věku. Z celkového 

počtu 185 respondentů volí nebo by volilo hormonální antikoncepci jako metodu prevence 
početí 119 respondentů. Hormonální antikoncepci odmítá či by odmítlo 43 žáků z celkového 

počtu respondentů. Zbylých 23 respondentů se k hormonální antikoncepci vůbec nevyjádřilo. 

Z tabulky vyplývá, že hormonální antikoncepce je preferovanou metodou nejvíce u žáků 

z obchodní akademie, hormonální antikoncepci by zde volilo či volí 44 z 57 respondentů. 

Nejčastěji odmítají hormonální antikoncepci žáci ze zdravotnických škol, z 52 žáků studující 

obor zdravotnické lyceum volí nebo by volilo 24 žáků hormonální antikoncepci, 19 žáků 

ji odmítá a 9 na otázku neopovědělo. Na odborném učilišti volí či by volilo hormonální 
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antikoncepci jako metodu prevence početí 16 žáků z celkového počtu 26 žáků, 4 žáci 

hormonální antikoncepci odmítá a zbylých 6 se nevyjádřilo. Jaký je rozhodující faktor 

pro a proti užívání hormonální antikoncepce jako metody ochrany před početím u žáků SŠ 

se nepodařilo zjistit, neboť pouze 11 respondentů v dotazníku u otázky č. 9 „Volím/zvolil(a) 

bych hormonální antikoncepci jako ochranu před početím? (svoji odpověď odůvodněte)“ svoji 
odpověď okomentovalo. Souvislost volby hormonální antikoncepce se znalostí o hormonech 

v pohlavním životě, či s typem škol se dotazníkovým šetřením nepotvrdila, nicméně zjištění, 

zdali může mít věk zahájení pohlavního života vliv na zvolení či odmítnutí hormonální 

antikoncepce jako metody prevence početí, bylo náplní posledního zvoleného dílčího cíle č. 6. 
  
Dílčí cíl č. 6: Zjistit, jestli existuje spojitost mezi věkem při prvním pohlavním styku a volbou 
hormonální antikoncepce. 
Dílčí výzkumná otázka č. 6: Existuje spojitost mezi věkem při prvním pohlavním styku 

a volbou hormonální antikoncepce? 
K dílčí výzkumné otázce č. 6 se vztahují otázky č. 8, 9 v profilové části dotazníku. Vyhodnocení 

výzkumné otázky zobrazuje následující tabulka:  
Tabulka 10: Závislost věku prvního pohlavního styku a volby hormonální antikoncepce 

  
počet 

respondentů HA ano HA ne nevyplněno 
věk při 1. pohlavním styku 

absolutní 
četnost relativní 

četnost absolutní 
četnost relativní 

četnost absolutní 
četnost relativní 

četnost absolutní 
četnost relativní 

četnost 
před 15. rokem 8 4 % 7 88 % 1 13 % 0 0 % 
v 15 letech 42 23 % 34 81 % 7 17 % 1 2 % 
v 16 letech 20 11 % 15 75 % 4 20 % 1 5 % 
v 17 letech 15 8 % 10 67 % 4 27 % 1 7 % 
v 18 letech 6 3 % 4 67 % 2 33 % 0 0 % 
v 19 letech 2 1 % 2 100 % 0 0 % 0 0 % 
ještě jsem neměl(a) pohlavní styk 89 48 % 47 53 % 24 27 % 18 20 % 
nevyplněno 3 2 % 0 0 % 1 33 % 2 67 % 
celkem  185 100 % 119 64 % 43 23 % 23 12 % 

 
Ze 185 respondentů 50 % uvedlo, že již mají sexuální zkušenost, 48 % respondentů ze SŠ ještě 

nemělo pohlavní styk a 2 % odpověď neuvedlo. Nejčastěji začali být žáci SŠ sexuálně aktivní 

v 15 letech, možnost uvedlo 42 respondentů ze 185. S rostoucím věkem klesá počet prvních 

sexuálních zkušeností. Pro 53 % respondentů z celkového počtu 89 respondentů, kteří ještě 
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neměli pohlavní styk, je hormonální antikoncepce potencionální volbou metody ochrany před 

početím. Hormonální antikoncepci volí nebo by volilo 78 % respondentů z celkového počtu 

93 respondentů, kteří již mají sexuální zkušenost. Z tabulky se lze domnívat, že existuje 

závislost věku prvního pohlavního styku s volbou hormonální antikoncepce, tabulka ukazuje, 

že s rostoucím věkem první sexuální zkušenosti lehce klesá počet uživatelů či potenciálních 

uživatelů hormonální antikoncepce.  
Graf 30 zobrazuje křivku nárůstu odmítnutí hormonální antikoncepce jako metody prevence 
početí s rostoucím věkem zahájení sexuálního života.  
Graf 30: Závislost věku 1. pohlavního styku na odmítnutí či zvolení hormonální antikoncepce 

 
Graf 30 ukázal, že ve vybraném vzorku respondentů, je s rostoucím věkem zahájení sexuálního 

života mírně rostoucí tendence odmítat hormonální antikoncepci jako metodu prevence početí. 

Nicméně vzorek respondentů, ze kterého byl graf vytvořen má nevyrovnaný počet respondentů 

se stejným věkem zahájení pohlavního života, a výsledná křivka mohla vzniknout zcela 

náhodně. Aby bylo možné potvrdit tuto závislost, bylo by zapotřebí rozsáhlejšího šetření 

a stejný nebo alespoň podobný počet zástupců v jednotlivých kategoriích.   
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ZÁVĚR 
Hormony jsou produkty žláz s vnitřní sekrecí a jsou nezbytnými sloučeninami podílející 

se na řízení dějů v organismu. Nezastupitelný význam mají na rozmnožovací ústrojí, a to nejen 

na správný chod celého aparátu, zajištění reprodukce, ale i na sexuální chování.  
V případě ženského reprodukčního systému má stěžejní vliv osa hypotalamus-hypofýza-
ovarium, kdy mezi jednotlivými orgány probíhá neustálá hormonální zpětná vazba. 

Zpětnovazebné působení hormonů má pak značný vliv na fyziologii reprodukčních orgánů, růst 

a vývoj endometria, těhotenství, porod, laktaci atd. Mluvíme-li o působení hormonů je nutné 

zmínit i vliv hormonů, které jsou do ženského těla uměle dodávány v podobě hormonální 

antikoncepce. Kromě ochrany před nežádoucím otěhotněním poskytuje ženám i další pozitivní 

vedlejší účinky. Hormonální antikoncepce je dnes preferovanou metodou prevence početí 

u cca poloviny žen ve věku 15-49 let.  
Tato práce si kladla za cíl zjisti znalosti žáků vybraných středních škol o hormonech 

v pohlavním životě ženy a jak jsou o tomto tématu informovaní během školní docházky na SŠ. 

Pro zjištění dat bylo využito dotazníku, ve kterém byly zkoumány různé pohledy studentů 

na problematiku. Přestože nejčastěji žáci uvádí, že získali povědomí o pohlavním životě 

na školách, u kamarádů a z internetu, výzkum ukazuje, že informovanost o hormonech 

v pohlavním životě ženy není dostatečná. Znalosti byly prověřeny vědomostním testem, který 

byl součástí dotazníků. Výsledný průměr správných odpovědí všech žáků dosáhl 34 %. Tímto 
zjištěním byl splněn hlavní cíl práce. Po vyhodnocení výsledků usuzuji, že hormony a jejich 

fungování v ženském organismu, jsou pro žáky středních škol ne příliš zajímavým, obtížným 

a zřejmě i nedůležitým tématem. Z výzkumu také vyplynulo, že na středních školách se věnují 

výuce k reprodukčnímu zdraví méně či stejně jako na školách základních, na středních školách 

se dle odpovědí nejčastěji věnují výuce reprodukčnímu zdraví v rámci hodinové přednášky 

nebo 2-3 vyučovací hodiny po dobu studia na SŠ, čemuž odpovídá i porovnání vědomostí 

prvních a čtvrtých ročníků, rozdíl nepřekročil 20 %. Dále z výzkumu této bakalářské práce 

vyplynulo, že hormonální antikoncepci volí či by volilo více než 60 % žáků středních škol jako 
metodu ochrany před početím. Polovina žáků, kteří ještě nejsou sexuálně aktivní, uvedla, 
že i pro ně je hormonální antikoncepce potencionální volbou ochrany před početím. 

Toto zjištění oblíbenosti hormonální antikoncepce je velice zajímavé i z toho důvodu, že 

vědomosti žáků o hormonech v pohlavním životě ženy byly velice nízké. 
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Námět pro další práce by tak mohl být, jak přimět nejen žáky SŠ ale i širokou veřejnost více 

se zajímat, co se odehrává v jejich těle za procesy, jak ovlivní sexuální funkce i chovaní uměle 

přidané látky a jak vybrat ideální typ ochrany před početím, aby vyhovoval jejich požadavkům 

a zároveň aby měl co nejméně nepříznivých účinků.    
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Příloha 1: Dotazník 
 

DOTAZNÍK 
Tento dotazník slouží ke zpracování praktické části bakalářské práce na téma: Znalosti žáků 

vybraných středních škol o úloze hormonů v pohlavním životě ženy.  
Dotazník se skládá se ze dvou částí. V první profilové části se dotazuji na pohlaví, věk, 

zdroje informací, kolik času věnovali výchově k reprodukčnímu zdraví na ZŠ a SŠ, jakou 

volí metodu antikoncepce (pokud jsou sexuálně aktivní), apod. Druhá část pracovního listu 

je vědomostní, kde pokládám několik, zejména kroužkovacích, otázek, abych mohla 

vyhodnotit znalosti k tématu hormonů v pohlavním životě ženy.  
Dotazník je anonymní, odpovědi se kroužkují, vždy označit pouze jednu 
odpověď, pokud není uvedeno jinak. 
 

I. Profilová část  
1. Pohlaví  
a) žena  b) muž 
 
2. Jaký ročník SŠ studujete?   
a) první b) čtvrtý 
 
3. Jaký typ SŠ studujete? 
a) gymnázium  b) zdravotnickou školu  c) obchodní akademii      
d) odborné učiliště 
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4. Označte všechny zdroje, kde jste získal(a) povědomí o pohlavním životě? (lze označit 

více možností) 
a) ve škole   b) od kamarádů  c) od rodičů   d) od lékaře 
e) z knihy   f) z televize    g) na internetu   
h) jinde, uveďte __________________ 
 
5. Kolik hodin bylo věnováno na Vaší ZŠ výchově k reprodukčnímu zdraví? 
a) 2-3 vyučovací hodiny v rámci předmětu po dobu studia ZŠ  
název předmětu: _______________________________ 
b) 1 hodina odborné přednášky 
c) 1-2 vyučovací hodiny týdně v rámci specializovaného předmětu 
název předmětu: __________________ 
d) 0 hodin po dobu studia ZŠ 
 
6. Kolik hodin bylo dosud věnováno na Vaší SŠ výchově k reprodukčnímu zdraví  
a) 2-3 vyučovací hodiny v rámci předmětu po dobu studia SŠ 
název předmětu: _________________ 
b) 1 hodina odborné přednášky 
c) 1-2 vyučovací hodiny týdně v rámci specializovaného předmětu 
název předmětu: __________________ 
d) 0 hodin po dobu mého studia SŠ 
 
7. Proběhla na ZŠ nebo SŠ odborná přednáška/seminář o pohlavním životě vedená 

externím odborníkem? 
a) ano    b) ne 
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8. V kolika letech jste měl(a) první pohlavní styk:  
a) před 15. rokem   b) v 15 letech  c) v 16 letech  d) v 17 letech 
e) v 18 letech  f) v 19 letech  g) ještě jsem neměl(a) pohl. styk 
   
9. Volím/zvolil(a) bych hormonální antikoncepci jako ochranu před početím? (svoji 

odpověď odůvodněte) 
a) Ano, _____________________________________________________ 
b) Ne, ______________________________________________________ 
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II. Vědomostní část  
1. Vyberte správné tvrzení:  
a) Žlázy s vnitřní sekrecí vylučují sekret obsahující hormony, který je vyplavován do tělních 

dutin nebo na povrch těla, např. mléčné žlázy, slinivka břišní, ledviny 
b) Žlázy s vnitřní sekrecí vylučují produkty, hormony, do okolních tkání nebo do krve, 
slinivka břišní, nadledviny, hypotalamus 
c) Žlázy s vnitřní sekrecí produkují hormony ovlivňující vzdálené orgány, např. slinné žlázy, 

potní žlázy, žlázy v trávicím traktu 
d) Žlázy s vnitřní sekrecí nikdy nemohou plnit i funkci žláz s vnější sekrecí 
 
2. Doplňte z níže uvedených možností správně názvy žláz s vnitřní sekrecí. 

 
Možnosti: nadledviny, hypofýza, epifýza, brzlík, vaječníky, slinivka břišní, štítná žláza 
 
 

a)  
b)  
c)  
d) 

e) 
f)  
g)  
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3. Které z následujících tvrzení NENÍ správné: 
a) pohlavní hormony ovlivňují růst a vývoj pohlavních orgánů 
b) pohlavní hormony ovlivňují úspěšnost dosažení orgasmu 
c) pohlavní hormony ovlivňují sexuální chování a cítění 
d) pohlavní hormony ovlivňují vývoj sekundárních pohlavních znaků 
 
4. Ženské pohlavní hormony jsou: 
a) testosteron, prolaktin     b) progesteron, prolaktin   
c) estrogen, progesteron     d) testosteron, estrogen  
 
5. Oxytocin se uvolňuje například: 
a) při běhu, při líbání, při kojení, během spánku, při stresu 
b) při porodu, během orgasmu, v menstruačním cyklu, při kojení 
c) pouze při porodu 
d) pouze při kojení 
 
6. Uveďte, kde se tvoří progesteron (lze označit více odpovědí): 
a) ve žlutém tělísku     b) ve Graafových folikulech 
c) v dřeni nadledvin     c) v placentě 
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7. Které z následujících tvrzení NENÍ správné: 
a) androgeny jsou skupinou hormonů u muže i ženy, významným hormonem je testosteron  
b) androgeny mají anabolické účinky, v nadměrném množství způsobují u žen objevení 

druhotných mužských pohlavních znaků 
c) androgeny jsou skupinou hormonů pouze u mužů, vytváří se v kůře nadledvin a varlatech 
d) androgen se u žen tvoří v nadledvinách a v malém množství ve vaječnících 
 
8. Prolaktin je: 
a) typ umělé výživy pro kojence (např. sunar) 
b) látka, která se přidává do kravského mléka, aby se dítěti umožnil plynulý přechod 

k jinému typu mléka (z mateřského na kravské) 
c) hormon, který spouští laktaci po porodu, u mužů má vliv na růst prostaty a přídatných 

pohlavních orgánů (semenné váčky, Cowperovy žlázy) 
d) hormon, který se tvoří v mléčných žlázách a ovlivňuje chuť mateřského mléka 
 
9. Označ hormony adenohypofýzy uplatňující se v reprodukčním systému (lze označit 

více odpovědí) 
a) gonadotropiny b) somatotropin (STH) c) prolaktin (PRL) 
d) tyreotropin (TSH)   
 
10. Folikulistimulační hormon (folitropin) ovlivňuje: 
a) růst zárodečné stěny dělohy a stimuluje tvorbu oxytocinu  
b) prasknutí stěny Graafových folikul a stimuluje tvorbu somatotropinu 
c) růst Graafových folikul a stimuluje tvorbu estrogenu 
d) růst mléčných žláz a tvorbu prolaktinu 
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11. Luteinizační hormon (lutropin):  
a) má vliv na tvorbu žluči, vzniká v játrech 
b) spolu se serotoninem má vliv na biologické hodiny, vzniká v šišince 
c) tvoří Graafovy folikuly, vzniká v hypothalamu, ale skladován je v neurohypofýze  
d) spolu s folikulostimulačním hormonem tvoří skupinu gonadotropních hormonů vznikající 

v adenohypofýze 
  
12. V pochvě je pH: 
a) kyselé 
b) zásadité 
c) neutrální  
 
13. Ženské pohlavní buňky (oocyty): 
a) vznikají ve vaječnících během puberty, během reprodukčního života ženy se uvolní cca  
4 500 000 vajíček 
b) dozrávají v pubertě v Graafových folikulech, během reprodukčního života ženy se uvolní 

cca 450 vajíček 
c) vznikají před narozením ve vaječnících, během reprodukčního života ženy se uvolní cca 

400 000 vajíček 
d) v období reprodukční zralosti vzniká každý měsíc 1 vajíčko ve žlutém tělísku, které se 

uvolní během ovulace 
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14. Menstruační cyklus: 
a) trvá cca 4 dny, je provázen krvácením účinkem hormonu estrogenu  
b) trvá 28 dní, dochází ke změnám děložní sliznice 
c) má 4 fáze: menstruační, ovulační, sekreční a ischemickou 
d) je zcela zastaven účinkem hormonální antikoncepce 
 
15. Při ovulaci dochází k:   
a) prasknutí stěny zralého folikulu následkem masivního vzestupu hormonu lutropinu a 

vyplavení vajíčka do vejcovodu 
b) vzestupu hormonu progesteronu a následnému prasknutí stěny zralého folikulu a 

vyplavení vajíčka do dělohy 
c) kontrakci stěny vaječníku vyvolávající hormon oxytocin, vajíčko je odškrceno od stěny a 

putuje do vejcovodu 
d) zvětšení vajíčka v důsledku působení somatotropního hormonu, dosáhne žádané velikosti, 

odtrhne se od zárodečného epitelu vaječníku a je vyplaveno do dělohy 
 
16. Orgasmus je: 
a) vyvrcholení sexuálního zážitku vyznačující se intenzivní fyzickou rozkoší doprovázený 
svalovými stahy v pánevních svalech 
b) živá bytost v biologii a ekologii, která je schopná reakce na vnější podněty, rozmnožování, 

růstu a stabilní existence 
c) vycestování v rámci studia biologie do cizích zemí 
d) vývojová teorie v biologii   
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17. Vyberte správné tvrzení (lze označit více odpovědí): 
a) gestagenní antikoncepce obsahuje pouze estrogeny a žádné progesterony 
b) gestagenní antikoncepce neobsahuje estrogeny, ale pouze progestiny 
c)  mechanismus účinku gestagenní antikoncepce je ve změně hlenu v děložním hrdle, brání 

vstupu spermií do dělohy 
d) mechanismus účinku gestagenní antikoncepce je ve změně pH pochvy, spermie nejsou 
schopny v zásaditým pH přežít 
 
18. Kombinovaná hormonální antikoncepce znamená, že: 
a) tabletky s estrogeny se užívají po dobu 21 dní a během menstruace se lepí náplasti 

s progesterony  
b) tablety obsahují kromě hormonů látku zvanou levonorgestrel  
c) antikoncepce obsahuje progestin a estrogen 
d) antikoncepce se užívá po pohlavním styku  
 
19. Kombinovaná hormonální antikoncepce zabraňuje početí tak, že: 
a) děložní sliznice přestane zcela narůstat a vajíčko nezahnízdí 
b) dochází k samovolnému potratu v prvních dnech těhotenství 
c) uvolněný oxytocin způsobí stahy dělohy a vajíčko je vypuzeno menstruací 
d) nedochází k ovulaci 
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20. Jaké jsou možné nežádoucí účinky kombinované hormonální antikoncepce:  
a) ztloustnutí, poškození jater, vznik křečových žil 
b) neplodnost, výkyvy nálad, rakovina děložního čípku 
c) zhoršení pleti, výskyt ochlupení mužského typu, vyšší riziko vzniku zánětů a cyst 
d) vznik krevních sraženin, zhoršení migrény, krvácení mimo menstruaci 
 
Prostor pro Vaše náměty a komentáře: 
 
 
 
Děkuji za vyplnění, Šiftová Kateřina 
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Příloha 2:  Vyhodnocení jednotlivých otázek 

Číslo 

otázky Obsah Počet respondentů, 

kteří odpověděli 

správně 
Počet respondentů, kteří odpověděli 

chybně 
Počet respondentů, 

kteří odpověď nevyplnili 

    absolutní 

četnost relativní 

četnost absolutní 

četnost relativní 

četnost absolutní 

četnost relativní 

četnost 
1 1. Vyberte správné 

tvrzení:  82 40 % 78 39 % 25 21 % 

2 2. Doplňte z níže uvedených možností 

správně názvy žláz s vnitřní sekrecí.  
37 20 % 120 55 % 28 25 % 

3 3. Které z následujících 

tvrzení o pohlavních hormonech NENÍ 
správné: 

117 56 % 54 31 % 14 13 % 
4 4. Ženské pohlavní hormony jsou: 146 74 % 27 15 % 12 12 % 
5 5. Oxytocin se uvolňuje 

například: 99 48 % 64 33 % 22 18 % 
6 6. Uveďte, kde se tvoří progesteron (lze označit 

více odpovědí): 9 3 % 154 79 % 22 18 % 
7 7. Které z následujících 

tvrzení o androgenech 

NENÍ správné: 53 26 % 101 51 % 31 23 % 
8 8. Prolaktin je: 90 44 % 74 38 % 21 18 % 

9 
9. Označ hormony 

adenohypofýzy 

uplatňující se v 
reprodukčním systému 

(lze označit více 

odpovědí) 
12 6 % 145 73 % 28 21 % 

10 10. Folikulistimulační hormon (folitropin) 
ovlivňuje 72 36 % 88 45 % 25 19 % 

11 11. Luteinizační hormon (lutropin):  60 35 % 91 42 % 34 24 % 
12 12. V pochvě je pH: 117 60 % 53 26 % 15 14 % 
13 13. Ženské pohlavní 

buňky (oocyty): 43 22 % 116 57 % 26 21 % 
14 14. Menstruační cyklus: 70 35 % 102 52 % 13 12 % 



II  

 

15 15. Při ovulaci dochází k:   41 21 % 119 59 % 25 20 % 
16 16. Orgasmus je: 170 88 % 6 3 %  9 9 % 
17 17. Vyberte správné 

tvrzení (lze označit více 
odpovědí): 6 2 %  145 74 % 34 24 % 

18 18. Kombinovaná 

hormonální 

antikoncepce znamená, 
že: 

66 27 % 94 52 % 25 21 % 
19 19. Kombinovaná 

hormonální antikoncepce zabraňuje 

početí tak, že: 
44 21 % 117 59 % 24 20 % 

20 
20. Jaké jsou možné 

nežádoucí účinky 
kombinované 

hormonální antikoncepce:  
16 6 % 151 78 % 18 15 % 

Průměr   36 %  51 %  12 % 
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Příloha 3: Vyhodnocení jednotlivých dotazníků 
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1 muž čtvrtý obchodní akademie 5 15 0 25% 75% 0% 
2 žena čtvrtý obchodní akademie 5 15 0 25% 75% 0% 
3 žena čtvrtý obchodní akademie 4 15 1 20% 75% 5% 
4 žena čtvrtý obchodní akademie 9 11 0 45% 55% 0% 
5 žena čtvrtý obchodní akademie 8 12 0 40% 60% 0% 
6 žena čtvrtý obchodní akademie 7 13 0 35% 65% 0% 
7 žena čtvrtý obchodní akademie 8 8 4 40% 40% 20% 
8 žena čtvrtý obchodní akademie 5 15 0 25% 75% 0% 
9 žena čtvrtý obchodní akademie 7 13 0 35% 65% 0% 

10 žena čtvrtý obchodní akademie 6 13 1 30% 65% 5% 
11 muž čtvrtý obchodní akademie 6 14 0 30% 70% 0% 
12 žena čtvrtý obchodní akademie 6 14 0 30% 70% 0% 
13 žena čtvrtý obchodní akademie 7 13 0 35% 65% 0% 
14  čtvrtý obchodní akademie 5 14 1 25% 70% 5% 
15 žena čtvrtý obchodní akademie 6 14 0 30% 70% 0% 
16 žena čtvrtý obchodní akademie 8 10 2 40% 50% 10% 
17 žena čtvrtý obchodní akademie 5 15 0 25% 75% 0% 
18 žena čtvrtý obchodní akademie 8 12 0 40% 60% 0% 
19 žena čtvrtý obchodní akademie 6 11 3 30% 55% 15% 
20 žena čtvrtý obchodní akademie 5 15 0 25% 75% 0% 
21 žena čtvrtý obchodní akademie 7 13 0 35% 65% 0% 
22 muž čtvrtý obchodní akademie 6 14 0 30% 70% 0% 
23 žena čtvrtý obchodní akademie 12 8 0 60% 40% 0% 
24 žena čtvrtý obchodní akademie 6 10 4 30% 50% 20% 
25 žena čtvrtý obchodní akademie 10 10 0 50% 50% 0% 
26 žena čtvrtý obchodní akademie 8 12 0 40% 60% 0% 

170  čtvrtý obchodní akademie 7 12 1 35% 60% 5% 
27 muž čtvrtý obchodní akademie 4 15 1 20% 75% 5% 
28 žena první obchodní akademie 9 11 0 45% 55% 0% 
29 muž první obchodní akademie 3 17 0 15% 85% 0% 
30 žena první obchodní akademie 8 10 2 40% 50% 10% 
31 muž první obchodní akademie 10 9 1 50% 45% 5% 
32 žena první obchodní akademie 13 4 3 65% 20% 15% 
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33 muž první obchodní akademie 10 10 0 50% 50% 0% 
34 žena první obchodní akademie 8 12 0 40% 60% 0% 
35 žena první obchodní akademie 7 10 3 35% 50% 15% 
36 žena první obchodní akademie 11 7 2 55% 35% 10% 
37 žena první obchodní akademie 10 10 0 50% 50% 0% 
38 žena první obchodní akademie 9 8 3 45% 40% 15% 
39 žena první obchodní akademie 6 14 0 30% 70% 0% 
40 žena první obchodní akademie 6 14 0 30% 70% 0% 
41 muž první obchodní akademie 10 10 0 50% 50% 0% 
42 žena první obchodní akademie 12 4 4 60% 20% 20% 
43 muž první obchodní akademie 10 10 0 50% 50% 0% 
44 muž první obchodní akademie 7 12 1 35% 60% 5% 
45 muž první obchodní akademie 9 5 6 45% 25% 30% 
46 žena první obchodní akademie 7 13 0 35% 65% 0% 
47 žena první obchodní akademie 7 13 0 35% 65% 0% 
48 žena první obchodní akademie 7 13 0 35% 65% 0% 
49 žena první obchodní akademie 8 12 0 40% 60% 0% 
50 žena první obchodní akademie 8 12 0 40% 60% 0% 
51 žena první obchodní akademie 8 12 0 40% 60% 0% 
52 žena první obchodní akademie 2 2 16 10% 10% 80% 
53 muž první obchodní akademie 8 11 1 40% 55% 5% 
54 žena první obchodní akademie 5 15 0 25% 75% 0% 
55 žena první obchodní akademie 6 14 0 30% 70% 0% 
56 muž první obchodní akademie 8 12 0 40% 60% 0% 
58 muž čtvrtý gymnázium 14 2 4 70% 10% 20% 
59 žena čtvrtý gymnázium 11 9 0 55% 45% 0% 
60 žena čtvrtý gymnázium 14 6 0 70% 30% 0% 
61 žena čtvrtý gymnázium 10 10 0 50% 50% 0% 
62 žena čtvrtý gymnázium 15 5 0 75% 25% 0% 
63 žena čtvrtý gymnázium 11 9 0 55% 45% 0% 
64 žena čtvrtý gymnázium 10 10 0 50% 50% 0% 
65 muž čtvrtý gymnázium 10 10 0 50% 50% 0% 
66 žena čtvrtý gymnázium 7 13 0 35% 65% 0% 
67 muž čtvrtý gymnázium 10 5 5 50% 25% 25% 
68 žena čtvrtý gymnázium 11 9 0 55% 45% 0% 
69 muž čtvrtý gymnázium 10 9 1 50% 45% 5% 
70 muž čtvrtý gymnázium 9 11 0 45% 55% 0% 
71 žena čtvrtý gymnázium 7 13 0 35% 65% 0% 
72 žena čtvrtý gymnázium 3 17 0 15% 85% 0% 
73 žena čtvrtý gymnázium 11 5 4 55% 25% 20% 
74 žena čtvrtý gymnázium 9 11 0 45% 55% 0% 
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75 žena čtvrtý gymnázium 7 13 0 35% 65% 0% 
76 žena čtvrtý gymnázium 10 9 1 50% 45% 5% 
77 žena čtvrtý gymnázium 11 9 0 55% 45% 0% 
78 žena čtvrtý gymnázium 12 8 0 60% 40% 0% 
79 žena čtvrtý gymnázium 9 11 0 45% 55% 0% 
80 žena čtvrtý gymnázium 11 9 0 55% 45% 0% 
81 žena čtvrtý gymnázium 13 7 0 65% 35% 0% 
82 žena první gymnázium 6 5 9 30% 25% 45% 
83 muž první gymnázium 7 13 0 35% 65% 0% 
84 muž první gymnázium 7 12 1 35% 60% 5% 
85 žena první gymnázium 7 13 0 35% 65% 0% 
86 žena první gymnázium 9 10 1 45% 50% 5% 
87 žena první gymnázium 8 12 0 40% 60% 0% 
88 žena první gymnázium 3 17 0 15% 85% 0% 
89 muž první gymnázium 9 11 0 45% 55% 0% 
99 žena první gymnázium 6 7 7 30% 35% 35% 

100 muž první gymnázium 6 14 0 30% 70% 0% 
101 žena první gymnázium 5 15 0 25% 75% 0% 
102 žena první gymnázium 8 12 0 40% 60% 0% 
103 muž první gymnázium 7 12 1 35% 60% 5% 
104 muž první gymnázium 9 11 0 45% 55% 0% 
105 žena první gymnázium 9 11 0 45% 55% 0% 
106 žena první gymnázium 9 11 0 45% 55% 0% 
107 muž první gymnázium 6 13 1 30% 65% 5% 
108 žena první gymnázium 5 15 0 25% 75% 0% 
109 žena první gymnázium 6 10 4 30% 50% 20% 
110 žena první gymnázium 4 16 0 20% 80% 0% 
111 žena první gymnázium 9 11 0 45% 55% 0% 
112 žena první gymnázium 7 13 0 35% 65% 0% 
113 žena první gymnázium 7 13 0 35% 65% 0% 
114 žena první gymnázium 7 11 2 35% 55% 10% 
115 žena první gymnázium 8 12 0 40% 60% 0% 
116 žena první gymnázium 7 13 0 35% 65% 0% 
57 žena  zdravotnická škola 13 7 0 65% 35% 0% 

117 žena čtvrtý zdravotnická škola 11 9 0 55% 45% 0% 
118 žena čtvrtý zdravotnická škola 13 7 0 65% 35% 0% 
119 žena čtvrtý zdravotnická škola 12 7 1 60% 35% 5% 
120 žena čtvrtý zdravotnická škola 12 8 0 60% 40% 0% 
121 žena čtvrtý zdravotnická škola 10 10 0 50% 50% 0% 
122 muž čtvrtý zdravotnická škola 11 7 2 55% 35% 10% 
123 žena čtvrtý zdravotnická škola 10 9 1 50% 45% 5% 
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124 žena čtvrtý zdravotnická škola 11 7 2 55% 35% 10% 
125 muž čtvrtý zdravotnická škola 11 9 0 55% 45% 0% 
126 muž čtvrtý zdravotnická škola 11 9 0 55% 45% 0% 
127 žena čtvrtý zdravotnická škola 9 11 0 45% 55% 0% 
128 žena čtvrtý zdravotnická škola 12 8 0 60% 40% 0% 
129 žena čtvrtý zdravotnická škola 11 9 0 55% 45% 0% 
130 žena čtvrtý zdravotnická škola 11 9 0 55% 45% 0% 
131 žena čtvrtý zdravotnická škola 10 10 0 50% 50% 0% 
132 žena čtvrtý zdravotnická škola 10 10 0 50% 50% 0% 
133 žena čtvrtý zdravotnická škola 9 11 0 45% 55% 0% 
134 žena čtvrtý zdravotnická škola 8 12 0 40% 60% 0% 
135 žena čtvrtý zdravotnická škola 14 6 0 70% 30% 0% 
136 žena čtvrtý zdravotnická škola 9 11 0 45% 55% 0% 
137 žena čtvrtý zdravotnická škola 10 10 0 50% 50% 0% 
138 žena čtvrtý zdravotnická škola 12 8 0 60% 40% 0% 
139 žena čtvrtý zdravotnická škola 9 11 0 45% 55% 0% 
140 žena čtvrtý zdravotnická škola 8 12 0 40% 60% 0% 
141 žena první zdravotnická škola 2 7 11 10% 35% 55% 
142 žena první zdravotnická škola 1 8 11 5% 40% 55% 
143 žena první zdravotnická škola 1 7 12 5% 35% 60% 
144 žena první zdravotnická škola 7 13 0 35% 65% 0% 
145 žena první zdravotnická škola 9 11 0 45% 55% 0% 
146 žena první zdravotnická škola 7 13 0 35% 65% 0% 
147 žena první zdravotnická škola 6 14 0 30% 70% 0% 
148 žena první zdravotnická škola 6 14 0 30% 70% 0% 
149 muž první zdravotnická škola 7 13 0 35% 65% 0% 
150 žena první zdravotnická škola 9 10 1 45% 50% 5% 
151 muž první zdravotnická škola 6 14 0 30% 70% 0% 
152 žena první zdravotnická škola 3 16 1 15% 80% 5% 
153 žena první zdravotnická škola 4 13 3 20% 65% 15% 
154 žena první zdravotnická škola 4 16 0 20% 80% 0% 
155 žena první zdravotnická škola 8 12 0 40% 60% 0% 
156 žena první zdravotnická škola 8 12 0 40% 60% 0% 
157 žena první zdravotnická škola 4 5 11 20% 25% 55% 
158 žena první zdravotnická škola 1 9 10 5% 45% 50% 
159 žena první zdravotnická škola 8 10 2 40% 50% 10% 
160 žena první zdravotnická škola 9 10 1 45% 50% 5% 
161 žena první zdravotnická škola 6 14 0 30% 70% 0% 
162 žena první zdravotnická škola 6 11 3 30% 55% 15% 
163 žena první zdravotnická škola 6 14 0 30% 70% 0% 
164 žena první zdravotnická škola 3 15 2 15% 75% 10% 
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165 žena první zdravotnická škola 3 17 0 15% 85% 0% 
166 žena první zdravotnická škola 5 13 2 25% 65% 10% 
167 žena první zdravotnická škola 6 14 0 30% 70% 0% 
173 muž čtvrtý odborné učiliště 2 4 14 10% 20% 70% 
174 žena čtvrtý odborné učiliště 6 14 0 30% 70% 0% 
175 muž čtvrtý odborné učiliště 6 13 1 30% 65% 5% 
176 žena čtvrtý odborné učiliště 4 11 5 20% 55% 25% 
177 muž čtvrtý odborné učiliště 8 6 6 40% 30% 30% 
178 muž čtvrtý odborné učiliště 9 10 1 45% 50% 5% 
179 muž čtvrtý odborné učiliště 5 8 7 25% 40% 35% 
180 muž čtvrtý odborné učiliště 4 9 7 20% 45% 35% 
194 muž čtvrtý odborné učiliště 5 15 0 25% 75% 0% 
181 muž první odborné učiliště 0 0 20 0% 0% 100% 
182 žena první odborné učiliště 4 1 15 20% 5% 75% 
183 muž první odborné učiliště 0 0 20 0% 0% 100% 
184 muž první odborné učiliště 1 4 15 5% 20% 75% 
185 muž první odborné učiliště 5 9 6 25% 45% 30% 
186 žena první odborné učiliště 0 0 20 0% 0% 100% 
187 žena první odborné učiliště 0 0 20 0% 0% 100% 
188 muž první odborné učiliště 3 8 9 15% 40% 45% 
189 žena první odborné učiliště 7 12 1 35% 60% 5% 
190 muž první odborné učiliště 4 8 8 20% 40% 40% 
191 muž první odborné učiliště 4 3 13 20% 15% 65% 
192 muž první odborné učiliště 2 0 18 10% 0% 90% 
193 muž první odborné učiliště 2 8 10 10% 40% 50% 
168 žena první odborné učiliště 8 8 4 40% 40% 20% 
169 žena první odborné učiliště 0 0 20 0% 0% 100% 
171 žena první odborné učiliště 2 0 18 10% 0% 90% 
172 žena první odborné učiliště 3 1 16 15% 5% 80% 
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Příloha 4: Vyhodnocení jednotlivých otázek podle ročníků a vybraných SŠ 

    

gymnázium  obchodní akademie odborné učiliště zdravotnická škola 
počet respondentů, kteří 

odpověděli správně počet respondentů, kteří 

odpověděli správně počet respondentů, kteří 

odpověděli správně počet respondentů, kteří 

odpověděli správně 
absolutní 
četnost relativní 

četnost absolutní 

četnost relativní 

četnost absolutní 

četnost relativní 

četnost absolutní 

četnost relativní 

četnost 
ročník 1. 4. 1. 4. 1. 4. 1. 4. 1. 4. 1. 4. 1. 4. 1. 4. 
Otázka 

č. 1  13 21 50% 88% 11 11 38% 39% 4 3 24% 33% 4 14 15% 58% 
Otázka 

č. 2 4 7 15% 29% 4 2 14% 7% 1 0 6% 0% 4 15 15% 63% 
Otázka 

č. 3 15 21 58% 88% 22 17 76% 61% 3 4 18% 44% 12 22 44% 92% 
Otázka 

č. 4 22 22 85% 92% 27 21 93% 75% 5 5 29% 56% 19 24 70% 100% 
Otázka 

č. 5 17 15 65% 63% 18 14 62% 50% 2 1 12% 11% 18 13 67% 54% 
Otázka 

č. 6 0 3 0% 13% 3 1 10% 4% 0 0 0% 0% 1 0 4% 0% 
Otázka 

č. 7 8 11 31% 46% 9 9 31% 32% 4 1 24% 11% 5 6 19% 25% 
Otázka 

č. 8 13 23 50% 96% 13 12 45% 43% 3 4 18% 44% 4 17 15% 71% 
Otázka 

č. 9 0 8 0% 33% 0 0 0% 0% 0 0 0% 0% 0 4 0% 17% 
Otázka 

č. 10 13 16 50% 67% 12 7 41% 25% 1 4 6% 44% 4 14 15% 58% 
Otázka 

č. 11 10 6 38% 25% 4 8 14% 29% 2 2 12% 22% 7 21 26% 88% 
Otázka 

č. 12 12 18 46% 75% 23 15 79% 54% 7 6 41% 67% 13 22 48% 92% 
Otázka 

č. 13 4 12 15% 50% 3 7 10% 25% 0 2 0% 22% 8 7 30% 29% 
Otázka 

č. 14 9 8 35% 33% 16 7 55% 25% 1 3 6% 33% 11 14 41% 58% 
Otázka 

č. 15 0 9 0% 38% 8 4 28% 14% 1 1 6% 11% 3 14 11% 58% 
Otázka 

č. 16 26 24 100% 100% 27 26 93% 93% 10 8 59% 89% 25 23 93% 96% 
Otázka 

č. 17 0 0 0% 0% 2 2 7% 7% 0 0 0% 0% 1 0 4% 0% 
Otázka 

č. 18 10 11 38% 46% 15 13 52% 46% 0 2 0% 22% 4 10 15% 42% 
Otázka 

č. 19 4 8 15% 33% 12 5 41% 18% 1 2 6% 22% 1 11 4% 46% 



II  

Otázka 

č. 20 1 2 4% 8% 3 5 10% 18% 0 1 0% 11% 1 3 4% 13% 
Celkem 
správně otázek 181 245 35% 51% 232 186 40% 33% 45 49 13% 23% 145 254 27% 53% 
Celkem 1.+4. 
ročník 426 43% 418 37% 94 18% 399 40% 
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Příloha 5: Vyhodnocení jednotlivých otázek podle pohlaví 
  Správně zodpovězené otázky Chybně zodpovězené otázky Nevyplněné otázky 
  absolutní 

četnost relativní 

četnost absolutní 

četnost relativní 

četnost absolutní 

četnost relativní 

četnost 
  dívky      chlapci dívky chlapci dívky chlapci dívky chlapci dívky chlapci dívky chlapci 
Otázka č. 1 64 16 47% 35% 59 19 43% 41% 14 11 10% 24% 
Otázka č. 2 27 10 20% 22% 97 23 71% 50% 13 13 9% 28% 
Otázka č. 3 92 25 67% 54% 37 15 27% 33% 8 6 6% 13% 
Otázka č. 4 110 35 80% 76% 21 5 15% 11% 6 6 4% 13% 
Otázka č. 5 80 19 58% 41% 44 18 32% 39% 13 9 9% 20% 
Otázka č. 6 8 1 6% 2% 114 38 83% 83% 15 7 11% 15% 
Otázka č. 7 39 13 28% 28% 76 24 55% 52% 22 9 16% 20% 
Otázka č. 8 64 25 47% 54% 59 14 43% 30% 14 7 10% 15% 
Otázka č. 9 11 1 8% 2% 106 37 77% 80% 20 8 15% 17% 
Otázka č. 10 53 19 39% 41% 67 19 49% 41% 17 8 12% 17% 
Otázka č. 11 50 10 36% 22% 66 23 48% 50% 21 13 15% 28% 
Otázka č. 12 83 32 61% 70% 44 9 32% 20% 10 5 7% 11% 
Otázka č. 13 30 12 22% 26% 90 25 66% 54% 17 9 12% 20% 
Otázka č. 14 55 15 40% 33% 75 25 55% 54% 7 6 5% 13% 
Otázka č. 15 29 11 21% 24% 94 24 69% 52% 14 11 10% 24% 
Otázka č. 16 131 39 96% 85% 1 3 1% 7% 5 4 4% 9% 
Otázka č. 17 5 1 4% 2% 113 30 82% 65% 19 15 14% 33% 
Otázka č. 18 56 10 41% 22% 67 25 49% 54% 14 11 10% 24% 
Otázka č. 19 35 7 26% 15% 90 27 66% 59% 12 12 9% 26% 
Otázka č. 20 10 5 7% 11% 119 31 87% 67% 8 10 6% 22% 
Celkem     38% 33%     53% 47%     10% 20%   

 


