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ABSTRAKT 

Bakalářská práce se zabývá symptotermální metodou, konkrétně informovaností českých 

žen ve věku 18–49 let o symptotermální metodě. Teoretická část obsahuje vymezení pojmů 

a procesů souvisejících se symptotermální metodou, jež pomáhají přiblížit problematiku, 

kterou se práce zabývá, a také popis fungování samotné symptotermální metody. Mezi 

důležité pojmy patří antikoncepce, přirozené plánování rodičovství, ženský cyklus a ovulace. 

Na základě těchto pojmů je následně vysvětleno fungování symptotermální metody stejně 

jako její pozitiva a negativa. Praktická část se zabývá výzkumem, který byl proveden 

kvantitativní metodou ve formě dotazníku. Ten měl za cíl zjistit aktuální stav informovanosti 

žen v Česku ve věku mezi 18–49 lety o symptotermální metodě, tudíž žen v reprodukčním 

věku, u nichž je předpoklad, že nějaký druh antikoncepce užívají. Zjišťována byla především 

informovanost žen o metodě obecně, jakožto i o možné formě antikoncepce. Zkoumána byla 

také rozšířenost metody, její používání a znalosti žen o symptotermální metodě. Data 

z provedeného dotazníkového šetření na přelomu roku 2019 a 2020 prokazují, že 

informovanost o symptotermální metodě je mezi ženami stále na nízké úrovni. V porovnání 

s předchozími výzkumy se informovanost o symptotermální metodě nezvyšuje, a především 

ženy z mladší generace o metodě často nevědí. Je to dáno nedostatečnými zdroji, které by 

o metodě informovaly. Výsledky ukázaly, že až na výjimky ženy nepoužívají 

symptotermální metodu jako antikoncepční metodu a raději volí jako ochranu hormonální 

pilulky, kondom či přerušovaný styk. 
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ABSTRACT 

This bachelor's thesis deals with the symptothermal method, specifically the awareness of 

Czech women aged 18-49 about the symptothermal method. The theoretical part contains 

the description of the functioning of the symptothermal method itself, together with the 

definition of concepts and processes related to the symptothermal method. These concepts 

and processes help to address the topics which this thesis deals with. Important concepts 

include contraception, natural family planning, the female cycle, and ovulation. Based on 

these concepts the operation of the symptothermal method is explained as well as its 

positives and negatives. The practical part deals with research, which was carried out by 

a quantitative method in the form of a questionnaire. The aim of the questionnaire was to 

find out the current state of awareness of women in the Czech Republic between the ages of 

18 and 49 about the symptothermal method, so women of reproductive age, who are 

presumed to be using some type of contraception. Women‘s awareness of the symptothermal 

method, together with its potential use as a contraceptive was surveyed. The extension of the 

method, its use and women's knowledge of the symptothermal method were also examined. 

Data from the conducted questionnaire at the turn of 2019 and 2020 show that awareness of 

the symptothermal method is still low among women. Compared to previous research, 

awareness of the symptothermal method is not increasing, and especially younger women 

are often unaware of the method. This is due to insufficient resources which could inform 

about the method. The results showed that, with a few exceptions, women do not use the 

symptothermal method as a contraceptive method and prefer to choose a hormonal pill, 

a condom or coitus interruptus as protection. 
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contraception, natural family planning, symptothermal method, basal body temperature, 

cervical mucus, cervix, ovulation 
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Úvod 

V předkládané bakalářské práci se budu zabývat tématem, které obecně není v České 

republice velmi rozšířené, a tím je symptotermální metoda (STM). K volbě tohoto tématu 

mě přivedl můj vlastní zájem o metodu a zjištění, že ženy o metodě většinou vůbec nevědí. 

I já jsem o metodě dlouho netušila, dokud jsem se o ní náhodou nedočetla v internetovém 

článku. STM je primárně uváděna jako metoda plánovaného rodičovství, jejíž hlavním 

účelem je naplánovat těhotenství. Zároveň ale, pokud ženy metodě a plánování těhotenství 

dostatečně rozumí a umí ho aplikovat, jde i otěhotnění zabránit. Díky tomu STM některé 

ženy začaly používat jako variantu antikoncepce. Druhů ochran proti otěhotnění je dnes 

několik, každá má své výhody a nevýhody, a tak není snadné vybrat ideální formu ochrany, 

která by byla funkční a vyhovovala by všem. Ne každá žena zejména ze zdravotního hlediska 

může používat jakýkoliv druh ochrany proti otěhotnění. Dále také záleží i na jiných 

faktorech, podle kterých si ženy ochranu volí, ať už to je vlastní či cizí zkušenost, osobní 

názor, finanční stránka a další. V posledních letech se velmi rozšířil a stal se moderním 

ekologický, šetrný životní styl, zahrnující i častější používání přírodních výrobků a tzv. zero 

waste neboli život bez odpadů. Lidé, kteří se rozhodnou pro tento životní styl, se mu snaží 

přizpůsobovat, a proto hledají různé alternativní metody a výrobky. V oblasti antikoncepce 

by se takovým řešením mohla stát právě symptotermální metoda, která i přesto, že je 

složitější, má spoustu výhod. U některých druhů antikoncepce se navíc stále spekuluje, zda 

nejsou nějakým způsobem škodlivé pro tělo či životní prostředí.  

S ohledem k těmto skutečnostem jsem stanovila za hlavní cíl práce zjistit stav 

informovanosti českých žen ve věku 18–49 let o symptotermální metodě, to znamená 

vyzkoumat, kolik žen metodu vůbec zná. Dále je cílem této práce zjistit, odkud se ženy 

o STM nejčastěji dozvídají, zda ženy mají o metodu zájem, z jakého důvodu zájem mají či 

nemají, jaké jsou znalosti žen o STM, zda jí umějí vysvětlit, kolik žen metodu používá jako 

formu antikoncepce a zda má informovanost žen nějakou spojitost se sociodemografickými 

údaji. Na základě výzkumu formou dotazníku a jeho následné analýzy se pokusím prokázat, 

jak je STM užívaná v porovnání s ostatními antikoncepčními metodami. 

Z vlastní zkušenosti se domnívám, že STM není příliš rozšířenou formou antikoncepce přes 

svá zjevná pozitiva, nicméně právě dotazníkové šetření provedené na dostatečně velkém 
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vzorku žen může potvrdit, nebo naopak vyvrátit tuto domněnku. V samotném šetření jsem 

se rozhodla zaměřit se na ženy v produktivním věku, tedy od 18 do 49 let, pro které je 

antikoncepce aktuální záležitostí. Praktické části předchází část teoretická, která obsahuje 

teoretické základy nutné pro pochopení samotné STM. Jedná se především o nastínění 

pojmů, které jsou spjaty s STM, tedy antikoncepce, přirozené plánování rodičovství, ženský 

cyklus a ovulace. Při vypracovávání této části jsem čerpala jak z české, tak ze zahraniční 

odborné literatury. 
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1 Teoretická část 

V teoretické části mé bakalářské práce bude vysvětlen princip symptotermální metody, která 

je hlavním tématem mé bakalářské práce. Dále jsou zde popsány symptomy, pomocí kterých 

se metoda určuje, stejně jako výhody a nevýhody symptotermální metody. Před samotným 

představením metody budou vysvětleny termíny, které se symptotermální metodou úzce 

souvisí, jako je antikoncepce, přirozené plánování rodičovství, ženský cyklus a ovulace.  

 

1.1 Antikoncepce 

Antikoncepce, jiným názvem kontracepce, je souhrnné označení pro metody, které brání 

nechtěnému těhotenství. Důležitou vlastností antikoncepce je její reverzibilita neboli 

vratnost.1 To znamená, že zabránění početí je dočasné, ne trvalé. Speciální kategorií 

antikoncepce je sterilizace, což je ale metoda nevratná. Z tohoto důvodů se občas nazývá 

„trvalou antikoncepcí“.2  

Některé antikoncepční metody mají velmi vysokou spolehlivost ochrany před početím. 

Žádná další z variant metod kromě úplné abstinence není stoprocentní. Spolehlivost ochrany 

závisí nejen na druhu používané metody, ale výrazně ji ovlivňuje správné používání. 

Se spolehlivostí je spojován číselný údaj tzv. Pearlův index. Ten vyjadřuje počet žen na 

100 uživatelek, které při používání určité metody neplánovaně otěhotnění během jednoho 

roku. Vyšší čísla označují méně spolehlivé metody. Čím je číslo nižší, tím je metoda 

spolehlivější.3 

Druhy antikoncepcí se řadí do několika skupin podle různých parametrů. Antikoncepci 

můžeme rozdělit na antikoncepci ženskou a antikoncepci mužskou, podle toho, kdo ji 

aplikuje. Obecně velmi často používané rozdělení je na antikoncepci hormonální 

 
1 WEISS, Petr a kol. Sexuologie. Vyd. 1. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-2492-8. 

2 Co je antikoncepce [online]. [cit. 14.6.2020]. Dostupné z: https://www.antikoncepce.cz/antikoncepce/co-je-

antikoncepce/ 

3 BARTÁK, Alexandr. Antikoncepce: druhy antikoncepce, hormony, když všechno selže. Praha: Grada, 2006. 

ISBN 80-247-1351-9. 



10 

 

a nehormonální.4 Další používané dělení je určeno podle mechanismu účinku. Jsou to 

metody přirozené, bariérové, chemické, chirurgické, hormonální a nitroděložní tělísko.5 

Někteří autoři nitroděložní tělísko řadí mezi metody hormonální6, ale většinou je uváděné 

jako samostatná kategorie. 

Přirozené metody nepotřebují k jejich využívání žádné prostředky. Mezi ně se řadí 

přerušovaný styk, metody plodných a neplodných dní, kojení a abstinence.7 

Bariérové metody brání pomocí překážky spermii, aby se dostala k vajíčku. Do bariérových 

metod patří kondom, dámský kondom, vaginální pesar a cervikální klobouček.8 

Chemické metody jsou látky, které znehybňují či úplně ničí spermie. Do této skupiny patří 

různé spermicidní krémy, gely, čípky a pěny.9 

Chirurgická metoda zvaná sterilizace spočívá v přerušení vejcovodů u žen a přerušení 

chámovodů u mužů. Tato metoda je trvalá. Jediná možnost, jak po tomto zákroku dosáhnout 

početí, je využít asistovanou reprodukci.10 

 
4 BARTÁK, Alexandr. Antikoncepce: druhy antikoncepce, hormony, když všechno selže. Praha: Grada, 2006. 

ISBN 80-247-1351-9. 

5 KOLIBA, Peter. Antikoncepce u mladistvých – aktuální pohled, rizika a právní aspekty. Pediatrie pro praxi 

[online]. 2014, 6(15), 348–352 [cit. 2020-06-24]. Dostupné 

z: https://www.pediatriepropraxi.cz/pdfs/ped/2014/06/06.pdf 

6 BARTÁK, Alexandr. Antikoncepce: druhy antikoncepce, hormony, když všechno selže. Praha: Grada, 2006. 

ISBN 80-247-1351-9. 

7 Základní metody antikoncepce. Její výhody a nevýhody [online]. [cit. 14.6.2020]. Dostupné 

z: https://www.gynmedico.cz/zajimavosti/zakladni-metody-antikoncepce 

8 Druhy a ceny antikoncepce [online].  GS GALEN, 2020. [cit. 14.6.2020]. Dostupné 

z: https://www.gynekologienachod.cz/druhy-a-ceny-antikoncepce 

9 Tamtéž 

10 Základní metody antikoncepce. Její výhody a nevýhody [online]. [cit. 14.6.2020]. Dostupné 

z: https://www.gynmedico.cz/zajimavosti/zakladni-metody-antikoncepce 
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Nejvíce zastoupená skupina hormonálních metod spočívá v podávání hormonů 

zabraňujících dozrávání a uvolnění vajíčka z vaječníků. Mezi hormonální metody patří 

pilulky, náplast, injekce, vaginální kroužek, implantát a hormonální nitroděložní tělísko.11 

Samostatnou kategorii tvoří nehormonální nitroděložní tělísko. Jde o tělísko ve tvaru T 

obsahující měděný drátek. Tělo ženy vnímá tělísko jako cizí věc. Bílé krvinky se kolem 

tělíska shluknou za účelem jeho vypuzení, což se jim ale nepodaří. Další schopnost bílých 

krvinek je zničení spermií. Měděný drátek účinnost tělíska zvyšuje, neboť toxicky působí na 

spermie.12 

 

1.2 Přirozené plánování rodičovství 

Pod označením přirozené plánování rodičovství si můžeme představit veškeré metody, jež 

jsou určeny k plánování či zamezení těhotenství. Tyto metody jsou založené na pozorování 

tělesných známek a projevů, které se vyskytují v průběhu ženského cyklu, a podle nich se 

dále vyhodnocuje plodné a neplodné období. Z tohoto důvodu se také pro přirozené 

plánování rodičovství (PPR) používá pojem vědomí plodnosti. Díky mnoha poznatkům 

o ženském těle a ženských cyklech se dnes pro určování plodných a neplodných dní 

doporučuje sledovat dva a více znaků či symptomů.13  Pro spolehlivé rozpoznání plodné 

a neplodné fáze je nutné, aby žena znala své tělo a dokázala vnímat, sledovat a zaznamenávat 

příznaky vyskytující se v průběhu menstruačního cyklu.14  

Při správném sledování symptomů se některé formy metod přirozeného plánování 

rodičovství přibližují svou spolehlivostí ochrany k hormonální antikoncepci. „Počet 

neplánovaných početí při správném používání PPR na 100 žen za rok se pohybuje přibližně 

 
11 Základní metody antikoncepce. Její výhody a nevýhody [online]. [cit. 14.6.2020]. Dostupné 

z: https://www.gynmedico.cz/zajimavosti/zakladni-metody-antikoncepce 

12 Nitroděložní tělísko [online]. [cit. 14.6.2020]. Dostupné z: http://www.kalisek.cz/nitrodelozni-telisko 

13 ŠIPROVÁ, Helena a Květoslav ŠIPR. Přirozené a spolehlivé plánování rodičovství. Rosice: Gloria, 1995. 

ISBN 80-901834-0-9. 

14 LÁZNIČKOVÁ, Ludmila. Průvodce symptotermální metodou: přirozené plánování rodičovství. Brno: 

Centrum naděje a pomoci, 2011. ISBN 978-80-904855-0-1. 



12 

 

od 0,5 do 3.“15  Tuto informaci uvádí Karel Skočovský ve své publikaci, nicméně kniha 

„Umění přirozeného plánování rodičovství“ manželů Kippleyových uvádí např. u kalendářní 

metody spolehlivost mnohem nižší, konkrétně 13 neplánovaných těhotenství za rok na 

100 plodných žen.16 Podobně je tomu tak i v práci manželů Šiprových, kde je údaj Karla 

Skočovského de facto popřen, neboť u hlenové metody uvádí rozsah očekávaného 

neplánovaného těhotenství na 100 žen za rok od 0,0 do 12,1.17 Je tedy otázkou, jaké metody 

do svého tvrzení „při správném používání PPR“ Karel Skočovský zahrnul.18 

Pravděpodobnost neplánovaného těhotenství je tedy závislá na tom, jaká metoda je 

používána, a tudíž jaká jsou pravidla pro její sledování. 

 

Metody přirozeného plánováni rodičovství 

Jednotlivé metody, jež se řadí do skupiny metod přirozeného plánování rodičovství, se od 

sebe liší především sledováním příznaků, které různými způsoby určují dobu ovulace a s tím 

spojené plodné a neplodné dny. Většina metod sleduje pouze jeden příznak ovulace. Mezi 

metody s jedním příznakem řadíme metodu teplotní, metodu hlenovou a sebevyšetřování 

čípku. Výjimku tvoří metoda kalendářní, která nezkoumá žádný příznak, ale pomocí odčítání 

dvou hodnot od nejkratšího a nejdelšího menstruačního cyklu určuje plodné období. Jelikož 

menstruační cyklus ovlivňuje více vlivů, tak dochází k nepřesným výpočtům plodného 

období. Podobně jako sebevyšetřování čípku a metoda hlenová je dle manželů Šiprových 

metoda kalendářní relativně nepřesná.19 Více informací k uvedeným metodám lze nalézt 

 
15 SKOČOVSKÝ, Karel D. Přirozené plánování rodičovství a spiritualita manželství. Praha: Sekce pro mládež 

ČBK, 2005., str. 13 

16 KIPPLEY, John F. a Sheila KIPPLEY. Umění přirozeného plánování rodičovství. Olomouc: Matice 

cyrilometodějská, 1995. 

17 ŠIPROVÁ, Helena a Květoslav ŠIPR. Přirozené a spolehlivé plánování rodičovství. Rosice: Gloria, 1995. 

ISBN 80-901834-0-9. 

18 SKOČOVSKÝ, Karel D. Přirozené plánování rodičovství a spiritualita manželství. Praha: Sekce pro mládež 

ČBK, 2005., str. 13 

19 ŠIPROVÁ, Helena a Květoslav ŠIPR. Přirozené a spolehlivé plánování rodičovství. Rosice: Gloria, 1995. 

ISBN 80-901834-0-9. 
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v knize „Přirozené a spolehlivé plánování rodičovství“ od manželů Šiprových, konkrétně 

v kapitole jedenácté s názvem „Přehled metod přirozeného plánování rodičovství“.20 

Alternativou využívající více symptomů se tak stala symptotermální metoda, která jako 

jediná kombinuje sledování více symptomů – bazální teploty, hlenu děložního hrdla a polohy 

děložního čípku. Fakticky tak spojuje metodu teplotní, hlenovou a sebevyšetřování čípku. 

Tímto spojením více zkoumaných prvků je symptotermální metoda nejspolehlivější pro 

sledování plodných a neplodných dní.21  

Kromě výše uvedených způsobů ochrany existují dále postupy, které jsou pro určení ovulace 

značně spolehlivé, jsou ale finančně náročné. Mezi takové postupy se dle Šipra a Šiprové 

řadí například měření elektrické rezistence poševního sekretu, určování hladiny hormonů 

v krvi a jejich metabolitů v krvi, sledování buněčné enzymatické aktivity. Na závěr okrajově 

řadí k metodám přirozeného plánování rodičovství ještě krystalizaci slin a astrální metodu. 

Obě ale zároveň nedoporučují nejen pro jejich nespolehlivost.22   

 

1.3 Ženský cyklus a ovulace 

V následujících podkapitolách bude objasněno prolínání ovariálního a menstruačního cyklu 

neboli toho, jak funguje ženský cyklus, který bude popsán i z hlediska plodných 

a neplodných fází.  Dále bude přiblížena důležitá část cyklu nezbytná pro plodné období.  

 

 
20 ŠIPROVÁ, Helena a Květoslav ŠIPR. Přirozené a spolehlivé plánování rodičovství. Rosice: Gloria, 1995. 

ISBN 80-901834-0-9. 

21 Tamtéž 

22 Tamtéž 
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1.3.1 Ovariální a menstruační cyklus 

Plodnost je spojena s cykly odehrávajícími se v těle každé ženy. Začátek cyklů se projevuje 

v období puberty mezi 9. až 16. rokem. Konec cyklů nastává mezi 45. až 55. rokem23 

v období menopauzy. Mezi těmito obdobími se ženy nachází v reprodukční fázi, kdy mohou 

otěhotnět. Tato fáze se obecně vymezuje ve věku 15 až 49 let, nicméně není vyloučeno, že 

by žena nemohla otěhotnět před dosažením 15 roku života či po dosažení 49 roku života.24  

Některé dostupné odborné publikace rozeznávají dva ženské cykly, a to ovariální 

a menstruační. Jako příklady takové literatury mohu uvést dvě renomované publikace, a to 

„Lékařská fyziologie“ od Stanislava Trojana a „Menstruační cyklus“ od M. Ferina 

a kolektivu.25 

Ovariální cyklus sleduje cyklické změny probíhající ve vaječnících. Dělí se na tři části, 

kterými jsou fáze folikulární, fáze ovulační a fáze luteální. Menstruační cyklus se týká 

cyklických změn děložní sliznice a má části čtyři, mezi které patří fáze proliferační, fáze 

ovulační, fáze ischemická a fáze menstruační. Ovariální cyklus a menstruační cyklus jsou 

spolu velmi úzce propojené, jelikož oba dva cykly jsou spojeny s hladinou pohlavních 

hormonů v těle.26 Celý průběh obou cyklů a vylučování hormonů řídí podvěsek mozkový 

neboli hypofýza.27 

Před samotným vysvětlením fungování cyklu je důležité zmínit, že sekundární literatura 

informující o symptotermální metodě uvádí různé pojmenování pro cykly v těle ženy. 

 
23 PREDÁČ, Jozef a Simona PREDÁČOVÁ. Stručná učebnice přirozeného plánování 

rodičovství: symptotermální metoda a ekologické kojení. Druhé, rozšířené vydání. Olomouc: Matice 

cyrilometodějská, 2013. ISBN 978-80-7266-384-2. 

24 Typy věkových struktur [online]. [cit. 8.6.2020]. Dostupné 

z: http://www.demografie.info/?cz_pohlavivektypyvekstruktur 

25 TROJAN, Stanislav. Lékařská fyziologie. Vydání čtvrté, přepracované a doplněné. Praha: Grada, 2003. ISBN 

80-247-0512-5.; FERIN, Michel, Raphael JEWELEWICZ a Michelle P. WARREN. Menstruační cyklus. 

Praha: Grada, 1997. ISBN 80-7169-350-2. 

26 Menstruační a ovariální cyklus [online]. [cit. 14.6.2020]. Dostupné  

z: http://www.genetika-biologie.cz/menstruacni-ovarialni-cyklus 

27 KIPPLEY, John F. a Sheila KIPPLEY. Umění přirozeného plánování rodičovství. Olomouc: Matice 

cyrilometodějská, 1995. 
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Nejčastěji se mluví o cyklu jako o menstruačním. Pojmenování „menstruační cyklus“ uvádí 

Ludmila Lázničková v knize „Průvodce symptotermální metodou“28, John a Sheila 

Kippleyovi v knize „Umění přirozeného plánování rodičovství“29 a Jozef a Simona 

Predáčovi v knize „Stručná učebnice PPR“30. John a Sheila Kippleyovi ve své knize kromě 

menstruačního cyklu zmiňují cyklus hormonální.31 Manželé Šiprovi ve své knize použili 

pojmenování kapitoly „Reprodukční cyklus“, později ve stejnojmenné kapitole zmiňují také 

cyklus menstruační.32 Odborné publikace pocházející z německojazyčného prostředí mluví 

o cyklu jako o „ženském cyklu“ (Der weibliche Zyklus). Jako příklad mohu uvést starší 

knihu Petry Frank a kolektivu „Natürliche Familieplannung“33 nebo novější publikaci 

Elisabeth Raith-Pauly a kolektivu s názvem „Natürliche Familienplanung heute: Modernes 

Zykluswissen für Beratung und Anwendung“.34 

Přesto, že se sekundární literatura zmiňuje především o cyklu menstruačním, tak 

ve skutečnosti všechny knihy popisují spíše cyklus ovariální, avšak ani jedna pojmenování 

„ovariální cyklus“ nepoužívá. Pod pojem „menstruační cyklus“ tedy odborná literatura 

zahrnuje informace jak o menstruačním cyklu, tak především o ovariálním cyklu. Pro další 

účely v této práci bude používán pro označení obou popisovaných cyklů, tedy ovariálního 

a menstruačního, souhrnný pojem „ženský cyklus“. Toto označení jsem si zvolila proto, že 

 
28 LÁZNIČKOVÁ, Ludmila. Průvodce symptotermální metodou: přirozené plánování rodičovství. 

Brno: Centrum naděje a pomoci, 2011. ISBN 978-80-904855-0-1. 

29 KIPPLEY, John F. a Sheila KIPPLEY. Umění přirozeného plánování rodičovství. Olomouc: Matice 

cyrilometodějská, 1995. 

30 PREDÁČ, Jozef a Simona PREDÁČOVÁ. Stručná učebnice přirozeného plánování 

rodičovství: symptotermální metoda a ekologické kojení. Druhé, rozšířené vydání. Olomouc: Matice 

cyrilometodějská, 2013. ISBN 978-80-7266-384-2. 

31 KIPPLEY, John F. a Sheila KIPPLEY. Umění přirozeného plánování rodičovství. Olomouc: Matice 

cyrilometodějská, 1995. 

32 ŠIPROVÁ, Helena a Květoslav ŠIPR. Přirozené a spolehlivé plánování rodičovství. Rosice: Gloria, 1995. 

ISBN 80-901834-0-9.  

33 FRANK, Petra a kol. Natürlich und sicher: Natürliche Familienplanung. München: Franz Ehrenwirth, 1987. 

ISBN 3-431-02947-7. 

34 RAITH-PAULA, Elisabeth a kol. Natürliche Familienplanung heute: Modernes Zykluswissen für Beratung 

und Anwendung. Páté, ilustrované vydání. Springer Verlag: 2013. ISBN 3642297846. 
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je nejčastěji používáno v německy psané odborné literatuře a zároveň neoznačuje pouze 

menstruační či ovariální cyklus, nýbrž kombinuje oba cykly dohromady tak, jak k tomu 

v praxi dochází.35 

 

1.3.2 Ženský cyklus 

Období jednoho cyklu se počítá od prvního dne menstruačního krvácení až do posledního 

dne před příchodem dalšího menstruačního krvácení.36 Délka cyklu je průměrně 28 dní, tudíž 

probíhá pravidelně přibližně každý měsíc. Ženy ale mají cykly velmi individuální, a proto 

není špatně, když je cyklus i kratší, nebo delší. Za pravidelné cykly se považují ty, kdy má 

žena rozdíl mezi nejkratším a nejdelším cyklem maximálně 7 dní. Mírně nepravidelné cykly 

mají rozdíl cyklů 8–20 dní.  Pokud dochází k větším rozdílům než 20 dní, tak jsou cykly 

označovány jako abnormální.37 Cyklus se dělí na níže popsané tři fáze. 

První fáze cyklu se nazývá „folikulární“, která v průměrně dlouhém cyklu, jež má za 

ideálních podmínek 28 dní, trvá okolo 14 dnů.38 Pokud má žena cykly různě dlouhé, tak 

k nepravidelnostem dochází vždy v této fázi. Část, která je v cyklu proměnlivá, je pouze 

v období od počátku menstruace až do ovulace.39 Pár dní po začátku menstruačního cyklu 

se začne tvořit folikulo-stimulační hormon (FSH), který je vylučován podvěskem 

mozkovým. FSH má vliv na zrání folikulů, které obsahují vajíčka. Jeden z náhodně 

vybraných folikulů se zráním začne více zvětšovat a zaplní se tekutinou. Ostatní folikuly 

zaniknou. Postupně jak folikul zraje, tak vylučuje hormon estrogen, který ovlivňuje nárůst 

 
35 RAITH-PAULA, Elisabeth a kol. Natürliche Familienplanung heute: Modernes Zykluswissen für Beratung 

und Anwendung. Páté, ilustrované vydání. Springer Verlag: 2013. ISBN 3642297846. 

36 ŠIPROVÁ, Helena a Květoslav ŠIPR. Přirozené a spolehlivé plánování rodičovství. Rosice: Gloria, 1995. 

ISBN 80-901834-0-9. 

37 KIPPLEY, John F. a Sheila KIPPLEY. Umění přirozeného plánování rodičovství. Olomouc: Matice 

cyrilometodějská, 1995. 

38 Menstruační a ovariální cyklus [online]. [cit. 14.6.2020]. Dostupné  

z: http://www.genetika-biologie.cz/menstruacni-ovarialni-cyklus 

39 KIPPLEY, John F. a Sheila KIPPLEY. Umění přirozeného plánování rodičovství. Olomouc: Matice 

cyrilometodějská, 1995. 
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děložní sliznice, zvýšení hlenu produkovaného děložním hrdlem a ovlivňuje otevírání, 

zvedání a měknutí čípku. Zralý folikul měří kolem dvou centimetrů a nazývá se „Graafův 

folikul“. Uvnitř Graafova folikulu zraje vajíčko, které je po dozrání i s tekutinou vyplaveno 

ven z folikulu do břišní dutiny.40 Fáze, ve které se odehrává tento proces, se nazývá 

„ovulační“ a dochází k ní většinou kolem 14. dne v cyklu.41 Vajíčko je poté zachyceno 

třásněmi a putuje vejcovodem až směrem do dělohy. V tomto období je možné, že dojde 

k oplodnění vajíčka spermií, tudíž dojde k otěhotnění. V další fázi se prasklý folikul přemění 

na „žluté tělísko“, které vylučuje hormon progesteron. Funkcí progesteronu je blokovat další 

ovulaci, tudíž bránit dozrávání dalších folikulů, a udržovat děložní sliznici pro případné 

otěhotnění. Dále progesteron způsobuje zvýšení bazální teploty či hustější hlen děložního 

hrdla.42 Pokud k oplodnění vajíčka opravdu dojde, tak progesteron začne vylučovat hormon 

lidský choriový gonadotropin (HCG). V případě těhotenství žluté tělísko vytváří progesteron 

až do té doby, než ho vystřídá placenta. Po ovulačním období nastává poslední fáze, a to 

„luteální“.43 Obvyklé trvání luteální fáze je vždy mezi 9 až 16 dny.44 Pokud je luteální fáze 

delší než 18 dní, tak pravděpodobně během cyklu došlo k oplodnění vajíčka.45 Jestliže 

k otěhotnění nedošlo, žluté tělísko zaniká. V důsledku zániku dochází k poklesu množství 

 
40 ŠIPROVÁ, Helena a Květoslav ŠIPR. Přirozené a spolehlivé plánování rodičovství. Rosice: Gloria, 1995. 

ISBN 80-901834-0-9. 

41 Menstruační a ovariální cyklus [online]. [cit. 14.6.2020]. Dostupné  

z: http://www.genetika-biologie.cz/menstruacni-ovarialni-cyklus 

42 LÁZNIČKOVÁ, Ludmila. Průvodce symptotermální metodou: přirozené plánování rodičovství. 

Brno: Centrum naděje a pomoci, 2011. ISBN 978-80-904855-0-1. 

43 Menstruační a ovariální cyklus [online]. [cit. 14.6.2020]. Dostupné  

z: http://www.genetika-biologie.cz/menstruacni-ovarialni-cyklus 

44 KIPPLEY, John F. a Sheila KIPPLEY. Umění přirozeného plánování rodičovství. Olomouc: Matice 

cyrilometodějská, 1995. 

45 Symptotermální metoda [online]. [cit. 14.6.2020] Dostupné  

z: https://www.modrykonik.cz/snazime-se/symptotermalni-metoda/ 
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progesteronu a uvolnění děložní sliznice, která se rozpadá, a poté odchází z těla ven 

při menstruačním krvácení.46 

 

1.3.3 Ovulace 

Ovulace označuje krátkou fázi, kdy se z dozrálého folikulu uvolní vajíčko, jak již bylo 

popsáno výše (viz kapitola „1.3.2 Ženský cyklus“). Vajíčko má životnost maximálně 

24 hodin. Velikost vajíčka dosahuje jednu šestinu milimetru, tudíž může být viditelné 

lidským okem.47 Ovulace je vyvolána vysokou hladinou estrogenů a luteinizačním 

hormonem (LH), který je právě v důsledku vysoké hladiny estrogenů vylučován.48 Ludmila 

Lázničková uvádí, že v průběhu cyklu probíhá ovulace pouze jednou.49 Manželé Predáčovi 

naopak tvrdí, že během cyklu může dojít ke dvěma ovulacím, které probíhají buď současně, 

nebo v maximálním časovém odstupu 24 hodin od předešlé ovulace. K výskytu dvou ovulací 

v jednom cyklu ale dochází jen málokdy.50 V důsledku různých příčin některé ženy nemusejí 

mít ovulaci v cyklu žádnou. Pokud žádná ovulace v cyklu není, znamená to, že je žena 

v daném cyklu neplodná. Občas se ovulace o několik dní opozdí, což se může stát například 

kvůli velkému stresu či nemoci.51 Jako jeden z extrémních případů, během kterého 

 
46 PREDÁČ, Jozef a Simona PREDÁČOVÁ. Stručná učebnice přirozeného plánování 

rodičovství: symptotermální metoda a ekologické kojení. Druhé, rozšířené vydání. Olomouc: Matice 

cyrilometodějská, 2013. ISBN 978-80-7266-384-2. 

47 KIPPLEY, John F. a Sheila KIPPLEY. Umění přirozeného plánování rodičovství. Olomouc: Matice 

cyrilometodějská, 1995. 

48 PREDÁČ, Jozef a Simona PREDÁČOVÁ. Stručná učebnice přirozeného plánování 

rodičovství: symptotermální metoda a ekologické kojení. Druhé, rozšířené vydání. Olomouc: Matice 

cyrilometodějská, 2013. ISBN 978-80-7266-384-2. 

49 LÁZNIČKOVÁ, Ludmila. Průvodce symptotermální metodou: přirozené plánování rodičovství. 

Brno: Centrum naděje a pomoci, 2011. ISBN 978-80-904855-0-1. 

50 PREDÁČ, Jozef a Simona PREDÁČOVÁ. Stručná učebnice přirozeného plánování 

rodičovství: symptotermální metoda a ekologické kojení. Druhé, rozšířené vydání. Olomouc: Matice 

cyrilometodějská, 2013. ISBN 978-80-7266-384-2. 

51 KIPPLEY, John F. a Sheila KIPPLEY. Umění přirozeného plánování rodičovství. Olomouc: Matice 

cyrilometodějská, 1995. 
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docházelo k dlouhodobé stresové neplodnosti, mohou být uvedeny uvěznění a persekuce 

páchané nacisty například v koncentračních táborech.52 

Během ovulace může žena na svém těle pozorovat různé příznaky, které ovulaci doprovázejí. 

Právě tyto příznaky jsou klíčové pro PPR, především pro symptotermální metodu. Hlavní 

příznaky jsou výskyt hlenu děložního hrdla, změny děložního čípku, vzestup bazální teploty 

a ovulační bolest v podbřišku konkrétně v oblasti vaječníků.53 Mezi další příznaky ovulace, 

které se mohou vyskytovat u některých žen, se řadí zvýšená sexuální touha, slabé špinění, 

plynatost, napětí v prsou, otok zevních rodidel, změny pokožky, akné, nadměrnější maštění 

vlasů, časté nutkání k močení, zvýšení váhy kvůli zadržování vody v těle, bolest zad a bolest 

hlavy, citlivost, změny nálad, ospalost, nebo naopak nadmíra energie.54 

 

1.3.4 Cyklus plodnosti 

Každý ženský cyklus se dělí jak na základě fyziologie, tak podle plodnosti, tedy na plodné 

a neplodné dny. V průběhu zdravého ženského cyklu („Zdravý cyklus je takový cyklus, 

ve kterém dojde k ovulaci a druhá fáze cyklu, tedy od ovulace k menstruaci, má 12 až 

16 dnů.“)55 jsou dny, kdy může dojít k otěhotnění, a naopak dny, kdy k otěhotnění s jistotou 

nedojde. Z této skutečnosti vycházejí různé metody přirozeného plánování rodičovství, které 

se snaží co nejefektivněji určit, zda probíhající den ženského cyklu je plodný či naopak 

neplodný.  

Cyklus plodnosti se dělí na tři části. První fází je období předovulační neplodnosti. Neplodné 

období začíná prvním dnem cyklu, kdy probíhá menstruace. Konec této části nastává 

 
52 HÁJKOVÁ, Anna. Medicine in Theresienstadt. In: Social History of Medicine, Svazek 33. 

Oxford: University Oxford Press, 2020., str. 1-27. Dostupné z: https://doi.org/10.1093/shm/hky085 

53 KIPPLEY, John F. a Sheila KIPPLEY. Umění přirozeného plánování rodičovství. Olomouc: Matice 

cyrilometodějská, 1995. 

54 KIPPLEY, John F. a Sheila KIPPLEY. Umění přirozeného plánování rodičovství. Olomouc: Matice 

cyrilometodějská, 1995.; ŠIPROVÁ, Helena a Květoslav ŠIPR. Přirozené a spolehlivé plánování rodičovství. 

Rosice: Gloria, 1995. ISBN 80-901834-0-9. 

55 JURENČÁKOVÁ, Kateřina. Symptotermální metoda v praxi. [online]. [Cit. 8. 6. 2020]. Dostupné 

z: https://prirozenaantikoncepce.cz/ebook-symptotermalni-metoda-v-praxi, str. 31 
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v momentě, když se objeví první hlen děložního hrdla jakékoliv struktury. V této fázi 

dochází k početí velmi zřídka. Pravděpodobnost se zvětšuje se slábnoucím krvácením.56 

Druhá fáze, kterou můžeme označit jako plodné období, je jediná etapa, ve které může dojít 

k početí. Její začátek je určen výskytem hlenu. Za konec se považuje třetí den po ovulaci. 

Samotné plodné období, ve kterém může dojít k oplodnění vajíčka spermií, je ve skutečnosti 

dlouhé pouze 7 dní. Délka období je dána životností spermií, která se průměrně uvádí 3 až 

5 dní, a dobou možného oplodnění vajíčka, která trvá maximálně dva dny. Celý proces je 

navíc omezen životností vajíčka, jehož životaschopnost po uvolnění z Graafova folikulu je 

menší než 24 hodin.57 

Poslední fáze označovaná jako poovulační neplodnost začíná pár dní po ovulaci a přetrvává 

až do konce ženského cyklu, tedy do začátku nové menstruace. 58 

 

1.4 Symptotermální metoda 

Symptotermální metoda je podle dostupné sekundární literatury považována 

za nejefektivnější formu přirozeného plánování rodičovství a její spolehlivost je srovnatelná 

dle manželů Šiprových s hormonální antikoncepcí.59 V knize Johna a Sheily Kippleových je 

dokonce u metodické efektivnosti uvedena symptotermální metoda na prvním místě, kdy při 

užívání symptotermální metody je možné očekávat pouze 0,00 až 0,2 těhotenství 

u 100 plodných žen během prvního roku. 60 Podobně i v knize Stručná učebnice PPR 

manželů Predáčových je uvedeno, že „Pearlův index pro STM se pohybuje podle různých 

 
56 KIPPLEY, John F. a Sheila KIPPLEY. Umění přirozeného plánování rodičovství. Olomouc: Matice 

cyrilometodějská, 1995. 

57 Tamtéž 

58 Tamtéž 

59 ŠIPROVÁ, Helena a Květoslav ŠIPR. Přirozené a spolehlivé plánování rodičovství. Rosice: Gloria, 1995. 

ISBN 80-901834-0-9. 

60 KIPPLEY, John F. a Sheila KIPPLEY. Umění přirozeného plánování rodičovství. Olomouc: Matice 

cyrilometodějská, 1995. 
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studií uskutečněných za posledních 20 let v rozmezí od 0,4 do 3.“61 Oba manželské autorské 

páry se tak nezávisle na sobě shodují, že při správném užívání symptotermální metody 

nemusí za celý rok u sta plodných žen dojít k neplánovanému rodičovství. Teprve jako druhá 

nejbezpečnější metoda je pak uvedeno užívání kombinované pilulky, kdy u 100 plodných 

žen během prvního roku lze očekávat 0,34 těhotenství.62 

Metoda spočívá ve sledování alespoň dvou symptomů, první z nich je měření bazální teploty 

těla a druhý je buď sledování polohy děložního čípku, nebo změny hlenu děložního hrdla. 

Pozorování pouze polohy děložního čípku a změny děložního hrdla nelze považovat za 

dostatečnou kontrolu.63 Každý z uvedených příznaků má své specifické ukazatele a pravidla 

pro vyhodnocování. Mezi ně patří například pravidlo pro 6. den, pravidlo 21 dnů, pravidla 

O, T, R, B a Döringovo pravidlo. Popis pravidel se v jednotlivých publikacích liší. Pravidel 

je více a použité publikace uvádějí vždy jen pár z nich. Aby bylo určování plodných 

a neplodných období pomocí pravidel co nejpřesnější, je třeba mít naměřené cykly několik 

měsíců zpětně. Nejčastěji se uvádí 6 cyklů, ale doporučeno je až 12 cyklů.64  Naměřené 

hodnoty a vysledované znaky se zanášejí do záznamových tabulek či aplikace, jak je více 

popsáno v podkapitole „1.4.1 Zaznamenávání“. Pokud si uživatelka není jistá 

vyhodnocováním jednoho z příznaků, tedy nedokáže podle něho odhadnout fázi svého 

cyklu, tak ji v tom může pomoct jiný znak a jeho ukazatelé, které předpoklad uživatelky 

potvrdí či vyvrátí. Pokud je metoda užívaná správně, tak je dosažena vysoká efektivita při 

odhalování plodných a neplodných dní. Naučit se symptotermální metodu vyžaduje určité 

úsilí, čas, pravidelnost, vytrvalost a trpělivost. Uživatelka díky metodě pozná, jak vypadá 

její menstruační cyklus, naučí se sledovat změny ve svém těle, bude vědět, kdy je plodná, 

 
61 Jozef a Simona PREDÁČOVÁ. Stručná učebnice přirozeného plánování rodičovství: symptotermální 

metoda a ekologické kojení. Druhé, rozšířené vydání. Olomouc: Matice cyrilometodějská, 2013.  

ISBN 978-80-7266-384-2., str. 111 

62 KIPPLEY, John F. a Sheila KIPPLEY. Umění přirozeného plánování rodičovství. Olomouc: Matice 

cyrilometodějská, 1995. 

63 LÁZNIČKOVÁ, Ludmila. Průvodce symptotermální metodou: přirozené plánování rodičovství. 

Brno: Centrum naděje a pomoci, 2011. ISBN 978-80-904855-0-1. 

64 KIPPLEY, John F. a Sheila KIPPLEY. Umění přirozeného plánování rodičovství. Olomouc: Matice 

cyrilometodějská, 1995. 



22 

 

a tím pádem ví, v jaké fázi může otěhotnět. Využití těchto poznatků tak implicitně může 

sloužit i jako antikoncepční metoda, neboť při správné analýze jednotlivých symptomů může 

žena minimálně s 97% pravděpodobností vědomě zabránit nechtěnému těhotenství 

neinvazivní a nehormonální formou.  

V případě, kdy chtějí ženy pohlavně žít i v plodném období, mohou ideálně využít takové 

formy antikoncepce, které neovlivní další průběh ženského cyklu, například kondom či 

přerušovaný styk.  Sekundární literatura však tuto možnost neuvádí, neboť dle ní se musí při 

plném užívání symptotermální metody počítat v plodném období se sexuální abstinencí. 

Manželé Kippleyovi v kapitole čtvrté „Budování manželství s přirozeným plánováním 

rodičovství“ například doporučují v tomto období rozvíjet manželskou lásku, která mimo 

jiné pomáhá ke snížení rozvodovosti.65 Druhý důvod, proč není otázka sexuálních styků 

v době plodných dnů při používání symptotermální metody reflektována, je takový, že autoři 

zabývající se symptotermální metodou mají blízko ke křesťanskému smýšlení, které 

dovoluje pohlavní styk jen za účelem zplození potomka. Ani v jedné z hlavních publikací, 

které byly k sepsání této práce použity, jako jsou díla manželů Kippleyových, Šiprových, 

Predáčových, není zmínka o pohlavním styku v plodném období, pokud však manželé 

neplánují těhotenství.  

 

1.4.1 Zaznamenávání  

Záznamy naměřených bazálních teplot a pozorovaných příznaků se zanášejí do speciální 

tabulky pro symptotermální metodu, kterou si žena vytiskne a zapisuje do ní ručně své 

hodnoty. Poté je uživatelka musí sama vyhodnotit. Zanášením naměřených bazálních teplot 

do tabulky vznikne graf, který ukazuje průběh cyklu a rozděluje ho na tři části dle plodnosti, 

což je více popsáno v kapitole „1.3.4 Cyklus plodnosti“. V současné moderní době existuje 

řada aplikací pro zaznamenávání průběhu ženského cyklu. Velmi efektivně umí 

zaznamenávat a sama vyhodnocovat příznaky aplikace „Ovuview“, která je doporučena 

 
65 KIPPLEY, John F. a Sheila KIPPLEY. Umění přirozeného plánování rodičovství. Olomouc: Matice 

cyrilometodějská, 1995. 
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i v elektronické knize „Symptotermální metoda v praxi“ autorky Kateřiny Jurenčákové.66 

Aplikace umí zaznamenávat všechny příznaky, které sleduje symptotermální metoda, a poté 

podle nich zhodnotí, zda je fáze plodná či neplodná. 

 

1.4.2 Měření bazální teploty 

Za nejdůležitější příznak při sledování plodnosti a neplodnosti je považována bazální teplota. 

Například manželé Šiprovi uvádí v knize „Přirozené a spolehlivé plánování rodičovství“, že 

provádění symptotermální metody spočívá v měření bazální teploty a k tomu sledování 

z jednoho z dalších symptomů, a to buď hlenu, nebo děložního čípku.67 

Bazální teplota označuje teplotu těla po dostatečně dlouhém spánku a zároveň není 

ovlivněna žádnou aktivitou či přijímanou potravou.68 Teplota se měří vždy po ránu před tím, 

než člověk začne být aktivní. V ranních hodinách je teplota těla nejnižší a po probuzení 

začíná stoupat přibližně o 0,1 °C za každou další hodinu, až dosáhne průměrné tělesné 

teploty těla, a to přibližně do teploty 37 °C.69  

Bazální teplota se vlivem estrogenu a progesteronu mění po celou dobu menstruačního 

cyklu. Na začátku cyklu až do doby ovulace je hladina teploty nízká, před začátkem samotné 

ovulace se teplota ještě o trochu sníží. Z těchto teplot před ovulací se vyberou ty nejvyšší, 

které určují tzv. „dolní hladinu“ teplot. Poté začíná teplota pozvolna stoupat vlivem činnosti 

žlutého tělíska a zvyšující ho se množství progesteronu, až teplota dosáhne nejvyššího 

vrcholu, což je znakem probíhající ovulace. Následně nastává plodné období.70 Tato nejvyšší 

 
66 JURENČÁKOVÁ, Kateřina. Symptotermální metoda v praxi. [online]. In: prirozenaantkoncepce.cz. 

[Cit. 8. 6. 2020]. Dostupné z: https://prirozenaantikoncepce.cz/ebook-symptotermalni-metoda-v-praxi. 

67 ŠIPROVÁ, Helena a Květoslav ŠIPR. Přirozené a spolehlivé plánování rodičovství. Rosice: Gloria, 1995. 

ISBN 80-901834-0-9. 

68 KIPPLEY, John F. a Sheila KIPPLEY. Umění přirozeného plánování rodičovství. Olomouc: Matice 

cyrilometodějská, 1995. 

69 Tamtéž 

70 ŠIPROVÁ, Helena a Květoslav ŠIPR. Přirozené a spolehlivé plánování rodičovství. Rosice: Gloria, 1995. 

ISBN 80-901834-0-9. 
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teplota by měla být minimálně 0,2 °C nad dolní hladinou a označuje tzv. „horní hladinu“.71 

Pro potvrzení vzrůstajících teplot a proběhnutí ovulace musejí být i další tři po sobě 

naměřené teploty vyšší než 0,2 °C nad dolní hladinou, poté dochází ke konci ovulace 

a začíná období neplodné.72 Během této fáze se pohybují vyšší teploty nad horní hladinou 

přibližně dalších 14 dní až do konce cyklu, kdy dojde k odlučování děložní sliznice a klesne 

množství progesteronu, čímž se sníží bazální teplota a začne nový menstruační cyklus.73 

Pokud fáze od ovulace do další menstruace, která se nazývá „luteální“, trvá delší dobu než 

18 dní, tak v průběhu cyklu pravděpodobně došlo k otěhotnění.74 

Měření bazální teploty by mělo být co nejvíce přesné a pravidelné. Jak už je zmíněno výše, 

bazální teplota se měří ihned ráno po dostatečně dlouhém spánku a neměla by být ovlivněna 

žádnou fyzickou aktivitou. Důležité je určit pravidelný čas měření a ten vždy dodržovat. 

Měření posunuté i jen o jednu hodinu může způsobovat odchylky. Místa, kde můžeme měřit 

teplotu, jsou ústa, pochva či konečník. Poslední dvě zmíněné varianty se uvádí jako 

přesnější75, ale nejrozšířenější a pro ženy nejpříjemnější je měření teploty v ústech pod 

jazykem, které je dostatečně spolehlivé. K měření se využívají běžné lékařské teploměry, 

anebo přímo speciální bazální teploměry. Pro větší přehlednost a přesnost se používají také 

teploměry digitální, které ukazují dvě desetinná místa, což je lepší pro detailnější záznamy 

teplot. Některé digitální teploměry jsou navíc schopny uložit až posledních 10 měření. 

 
71 KIPPLEY, John F. a Sheila KIPPLEY. Umění přirozeného plánování rodičovství. Olomouc: Matice 

cyrilometodějská, 1995. 

72 LÁZNIČKOVÁ, Ludmila. Průvodce symptotermální metodou: přirozené plánování rodičovství. 

Brno: Centrum naděje a pomoci, 2011. ISBN 978-80-904855-0-1. 

73 KIPPLEY, John F. a Sheila KIPPLEY. Umění přirozeného plánování rodičovství. Olomouc: Matice 

cyrilometodějská, 1995. 

74 Symptotermální metoda [online]. [cit. 14.6.2020] Dostupné  

z: https://www.modrykonik.cz/snazime-se/symptotermalni-metoda/ 

75 PREDÁČ, Jozef a Simona PREDÁČOVÁ. Stručná učebnice přirozeného plánování 

rodičovství: symptotermální metoda a ekologické kojení. Druhé, rozšířené vydání. Olomouc: Matice 

cyrilometodějská, 2013. ISBN 978-80-7266-384-2. 
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Výhoda teploměru s pamětí je, že uživatelka nemusí naměřenou teplotu ihned zaznamenat, 

ale může hodnotu zapsat kdykoliv později.76 

 

Faktory ovlivňující bazální teplotu 

Existuje celá řada faktorů, které mohou negativně ovlivnit naměřené hodnoty a jejich 

následné vyhodnocování. Patří mezi ně nemoc v průběhu cyklu, některé léky, jiný čas 

měření, než je obvyklý, jiné místo měření než obvykle (ústa, pochva či konečník), použití 

jiného teploměru, v případě digitálního teploměru vybitá baterie, krátká doba spánku či 

přerušovaný spánek, stres, nervy, hormonální změny, pití alkoholu ve větší míře, cestování 

a změny životního stylu a noční pracovní směny.77 

 

1.4.3 Sledování hlenu 

Dalším znakem ovulace je hlen děložního hrdla, což je přirozená tekutina produkovaná 

děložním hrdlem vytékající z pochvy. Množství a kvalita hlenu se mění v průběhu cyklu 

na základě hladiny estrogenů v těle. Na začátku menstruačního cyklu je neplodná fáze, 

a po skončení samotné menstruace většinou nastávají „suché dny“, kdy žádný hlen zatím 

není vidět. Výjimku mohou tvořit některé ženy, které mohou mít hlen hmatatelný již ke 

konci menstruace.  Později se začne hlen projevovat pocitem vlhka a objevuje se na spodním 

prádle. Zpočátku je hlen bílý až mírně nažloutlý, hustý a lepkavý, pokud bychom ho natáhli 

mezi prsty, začal by se trhat. Takový typ hlenu nevytváří vhodné prostředí pro spermie, ale 

i tak už se musí považovat za potencionálně plodný.78 Ve fázi, kdy se přibližuje ovulace, 

začíná být hlenu více, z bílé barvy se stává průhlednější, je mnohem řidší a začíná být tažný. 

 
76 PREDÁČ, Jozef a Simona PREDÁČOVÁ. Stručná učebnice přirozeného plánování 

rodičovství: symptotermální metoda a ekologické kojení. Druhé, rozšířené vydání. Olomouc: Matice 

cyrilometodějská, 2013. ISBN 978-80-7266-384-2. 

77 LÁZNIČKOVÁ, Ludmila. Průvodce symptotermální metodou: přirozené plánování rodičovství. 

Brno: Centrum naděje a pomoci, 2011. ISBN 978-80-904855-0-1. 

78 KIPPLEY, John F. a Sheila KIPPLEY. Umění přirozeného plánování rodičovství. Olomouc: Matice 

cyrilometodějská, 1995. 
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Při samotné ovulaci je hlen úplně průhledný, bezbarvý a velmi tažný, často se přirovnává 

k vaječnému bílku. Tento typ hlenu označuje období největší plodnosti, jelikož vytváří 

ideální prostředí pro pohybující se spermie, pomáhá je vyživovat a prodlužuje životnost 

spermií na více než 3 dny.79 Poslední den, kdy se vyskytuje nejplodnější hlen a po něm další 

den začíná být hlen „méně kvalitní“, se označuje za „vrchol hlenu“. Ještě další tři dny po 

vrcholu hlenu jsou považované za plodné.80 Krátce po ovulaci hlen opět mění vlastnosti, už 

není průhledný, ale spíše zakalený, konzistence je hustější. Zároveň se změnou vlastností 

hlenu ubývá. Tato fáze se nazývá „vysychání“.81 Poté, co hlen zcela vymizí, opět nastávají 

suché dny, které přetrvávají až do začátku nového cyklu, kdy začne další menstruační fáze. 

Obecně se dá říci, že jakmile se začne vyskytovat hlen, který se natáhne na více než 1 cm, 

tak musí být dny považovány za plodné. Obecně je navíc mnohem podstatnější sledovat, jak 

je hlen „kvalitní“, než jaké je jeho množství.82 

 

Faktory ovlivňující hlen a jeho sledování 

Podobně jako na bazální teplotu i na hlen děložního hrdla působí mnoho faktorů, které 

mohou ovlivnit tvorbu hlenu a jeho kvalitu. Mezi faktory, které mohou negativně ovlivňovat 

hlen, se řadí operace čípku, stres a léky, jež mohou změnit jeho tvorbu. Sledování hlenu 

může zkomplikovat výtok způsobený buď zánětem či nesprávnou hygienou, léky zaváděné 

do pochvy, zbylé sperma po pohlavním styku, spermicidní gely i nevhodný toaletní papír.83 

Podle Jozefa a Simony Predáčových je vznik nezdravého výtoku způsobován také spodním 

prádlem z umělých vláken, nošením těsné spodní části oblečení, dlouhodobým používáním 

 
79 KIPPLEY, John F. a Sheila KIPPLEY. Umění přirozeného plánování rodičovství. Olomouc: Matice 

cyrilometodějská, 1995. 

80 LÁZNIČKOVÁ, Ludmila. Průvodce symptotermální metodou: přirozené plánování rodičovství. 

Brno: Centrum naděje a pomoci, 2011. ISBN 978-80-904855-0-1. 

81 KIPPLEY, John F. a Sheila KIPPLEY. Umění přirozeného plánování rodičovství. Olomouc: Matice 

cyrilometodějská, 1995. 

82 Tamtéž 

83 LÁZNIČKOVÁ, Ludmila. Průvodce symptotermální metodou: přirozené plánování rodičovství. 

Brno: Centrum naděje a pomoci, 2011. ISBN 978-80-904855-0-1. 
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slipových vložek, používáním tamponů při menstruaci, nesprávným utíráním po stolici 

a dráždivými hygienickými prostředky.84  

 

1.4.4 Sledování děložního čípku 

Pravděpodobně nejsložitějším znakem pro uživatelky je u symptotermální metody sledování 

polohy děložního čípku. Například manželé Predáčovi říkají: „Většina žen potřebuje dva až 

šest cyklů, než získají zkušenost a jistotu v hodnocení.“85 Děložní čípek se nachází na konci 

dělohy, kterou propojuje s pochvou. Má tvar válce přibližně o průměru 2,5 cm a je pevný. 

Žena ho pozná tak, že při nahmatání prsty, nejlépe ukazovákem, ucítí vyvýšeninu 

s prohlubní uprostřed, které se říká děložní branka. V neplodné fázi na začátku cyklu je 

děložní branka uzavřená, čípek je tvrdý a nachází se nízko, tudíž ho ženy mohou snadno 

nahmatat. Uzavřená děložní branka má za úkol zabránit vniknutí spermií či jiných 

mikroorganismů dovnitř dělohy.86 S příchodem plodné fáze se vlivem stoupající hladiny 

estrogenů začíná děložní branka rozevírat, čípek postupně měkne a zvedá se výš. 

V nejplodnější části v době ovulace se může čípek nacházet tak vysoko, že na něj ženy ani 

nemohou dosáhnout. Po proběhnutí ovulace se zvyšuje hladina progesteronu a děložní 

branka se začíná rychle uzavírat. Čípek se stává zase tvrdým a sestupuje do nižší polohy. 

Konec plodné fáze můžeme označit tehdy, když je čípek minimálně tři dny po plodném 

období tvrdý, uzavřený a je nízko.87 

Samovyšetření čípku se doporučuje provádět po skončení menstruace, přibližně od šestého 

dne cyklu, až do konce období ovulace, tedy do konce druhé fáze cyklu. Obecně sekundární 

 
84 PREDÁČ, Jozef a Simona PREDÁČOVÁ. Stručná učebnice přirozeného plánování 

rodičovství: symptotermální metoda a ekologické kojení. Druhé, rozšířené vydání. Olomouc: Matice 

cyrilometodějská, 2013. ISBN 978-80-7266-384-2. 

85 Tamtéž, str. 41 

86 KIPPLEY, John F. a Sheila KIPPLEY. Umění přirozeného plánování rodičovství. Olomouc: Matice 

cyrilometodějská, 1995. 

87 LÁZNIČKOVÁ, Ludmila. Průvodce symptotermální metodou: přirozené plánování rodičovství. 

Brno: Centrum naděje a pomoci, 2011. ISBN 978-80-904855-0-1. 
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literatura rozeznává tři fáze cyklu. První fáze je období před ovulací, druhá fáze označuje 

období ovulace a třetí fáze následuje po ovulaci.88 

Vyšetřování by nemělo být prováděno více než třikrát za den, optimální je provádět ho 

dvakrát za den, a to v poledne a před spánkem. Vyšetření by se nemělo provádět ihned ráno, 

jelikož čípek bývá vlivem staženého svalstva po spánku ve vyšší poloze. Také se 

nedoporučuje provádět ihned po stolici, neboť vlivem tlaku svalstva při vylučování stolice 

může dojít k menšímu rozevření děložní branky.89  

 

1.4.5 Výhody a nevýhody symptotermální metody 

Používání symptotermální metody zahrnuje dle dostupných zdrojů i osobních zkušeností 

spoustu výhod. Z nich můžeme zmínit téměř nulové náklady až na počáteční investice 

zahrnující koupi teploměru, případně pořízení tabulek určených pro STM na zaznamenávání 

hodnot či dostupné sekundární literatury. STM je za správného používání dle mnohých 

autorů velice efektivní ochrana před početím srovnatelná s hormonální antikoncepcí. 

Metoda je navíc ekologická a šetrná, neboť nezatěžuje přírodu ani ženské tělo. „Tělesné 

zdraví je důležitou hmatatelnou hodnotou, kterou přirozené plánování rodičovství 

respektuje. Totéž však nelze říci o třech dnes nejpopulárnějších formách kontroly 

porodnosti: o pilulkách, nitroděložním tělísku a sterilizaci. Bariérové metody přinášejí rizika 

menší, ale nejsou úplně bez problémů.“90 Díky STM se žena naučí, jak funguje její tělo, 

dokáže spolehlivě sledovat a vyhodnocovat příznaky. Uživatelky metody mají pod kontrolou 

svou plodnost, vědí, kdy je šance na otěhotnění a kdy naopak není. Neméně podstatná je 

navíc při správném dodržování i komunikace, která vede k rozvíjení partnerského vztahu  

a vzájemné lásky. Z křesťanského pohledu STM respektuje úctu k životu, protože fakticky 

 
88 PREDÁČ, Jozef a Simona PREDÁČOVÁ. Stručná učebnice přirozeného plánování 

rodičovství: symptotermální metoda a ekologické kojení. Druhé, rozšířené vydání. Olomouc: Matice 

cyrilometodějská, 2013. ISBN 978-80-7266-384-2. 

89 KIPPLEY, John F. a Sheila KIPPLEY. Umění přirozeného plánování rodičovství. Olomouc: Matice 

cyrilometodějská, 1995. 

90 Tamtéž, str. 24 
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zabraňuje interrupcím. Naučit se správnému používání STM také vyžaduje disciplínu, která, 

pokud odhlédneme od negativ, pomůže osobnímu rozvoji uživatelek.91 

Žádná z použitých odborných publikací v této práci, ani z odborných publikací mně 

známých pojednávajících o symptotermální metodě, přímo nezmiňuje její nevýhody, přesto 

některé ženy mohou v používání symptotermální metody spatřovat jisté faktory, které nejsou 

ideální. Ty mohou být důvodem pro to, že ženy s metodou nechtějí začít a raději volí jiné 

antikoncepční metody. Nejen podle mého názoru a zkušeností, ale i dle reakcí respondentek 

z mého dotazníkového šetření, můžeme mezi nevýhody STM řadit například pravidelnost 

měření bazální teploty. Tu je třeba dodržovat i v případě dovolené, nebo jiné změny 

v denním režimu. Kritizováno je respondentkami také složitější sledování hlenu a děložního 

čípku, zanášení dat do tabulek a tvorba grafu, časová náročnost jednotlivých úkonů, nutná 

vytrvalost, potřeba rozumět svému tělu a omezená ochrana před otěhotněním v určitých 

fázích cyklu, jelikož v době plodnosti je nutné používat jiný druh ochrany, nebo páry „musejí 

vyloučit kontakt pohlavních orgánů“92.  

Metoda může být pro uživatelky, především začátečnice, obtížná také v případě, kdy mají 

poruchy cyklu či v případě onemocnění.93 Měření bazální teploty a sledování hlenu může 

být ztíženo různými faktory, které negativně ovlivňují správné vyhodnocování, o čemž více 

píši v částech „Faktory ovlivňující bazální teplotu“ a „Faktory ovlivňující hlen a jeho 

sledování“. Nevýhodou může být také zapomínání, ať už to je zapomínání měření bazální 

teploty, zapomínání zaznamenávání dat a jejich následná ztráta, nebo zapomenutí teploměru 

při cestování, a tudíž nemožnost provádět měření.94 Ve výzkumu Marie Ondráčkové uvedly 

dotazované ženy jako nevýhody dlouhou dobu na naučení STM, velké množství materiálů 

o STM, které se liší ve vysvětlování fungování, nutnou psychickou vyzrálost ženy, 

 
91 KIPPLEY, John F. a Sheila KIPPLEY. Umění přirozeného plánování rodičovství. Olomouc: Matice 

cyrilometodějská, 1995. 

92 Tamtéž, str. 3 

93 Přirozená antikoncepce?! Symptotermální metoda v praxi. [online]. [cit. 26.6.2020]. Dostupné  

z: https://zena-in.cz/clanek/prirozena-antikoncepce-symptotermalni-metoda-v-praxi 

94 Symptotermální metoda v praxi [online]. [cit. 14.6.2020]. Dostupné  

z: https://prirozenaantikoncepce.cz/ebook-symptotermalni-metoda-v-praxi/ 
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pochopení partnera, selhání teploměru, zvýšenou chuť na sex pro pár v „nevhodném“, tedy 

plodném období, anebo dlouhou dobu spojenou se ztrátou trpělivosti než přijde plodné 

období, po kterém s jistotou přichází fáze neplodná, a tudíž může dojít k pohlavnímu styku.95 

  

 
95 ONDRÁČKOVÁ, Marie. Symptotermální metoda přirozeného plánování rodičovství v životě ženy [online]. 

Brno, 2015 [cit. 14.6.2020]. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Lékařská fakulta. Mgr. Blanka 

Trojanová, Ph.D. Dostupné z: https://is.muni.cz/th/xfspv/Marie_Ondrackova.pdf. 
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2 Výzkumná část 

Výzkumná část obsahuje cíle a metodiku výzkumu, do které patří cílová skupina, popis 

dotazníku a postup při sběru dat. Velkou většinu výzkumné části tvoří vyhodnocené 

výsledky jednotlivých otázek z dotazníku, které jsou znázorněny grafy, tabulkami  

a doplněny komentáři. 

 

2.1 Cíle, výzkumné otázky 

Hlavní cíl 

Hlavní cíl praktické části je za pomoci provedeného dotazníkového šetření zjistit aktuální 

stav informovanosti o symptotermální metodě v Česku u žen mezi 18–49 lety. 

Hlavní výzkumná otázka 

Jak rozšířená je informovanost symptotermální metody u českých žen ve věku mezi 18 až 

49 lety? 

 

Dílčí cíle 

1. V návaznosti na hlavní cíl práce se pokusím zjistit, zda mají ženy o STM zájem, 

a čím je jejich zájem motivovaný. 

2. U žen, které se již se symptotermální metodou v minulosti seznámily, si kladu 

za dílčí cíl zjistit, z jakého zdroje se o metodě dozvěděly.  

3. Dále chci zjistit, zda jsou ženy, které o STM slyšely, schopné vysvětlit fungování 

metody bez ohledu na to, zda ji užívají, či neužívají. 

4. Z důvodu toho, že se v práci snažím pohlížet na STM nejen jako na jednu z metod 

PPR, ale také jako na metodu antikoncepční, rozhodla jsem se klást si i dílčí cíl, zda 

ženy používají STM také jako formu antikoncepce. 

5. V neposlední řadě chci také zjistit, jestli existuje nějaká souvislost mezi 

sociodemografickými údaji, jako je věk, víra, vzdělání a tím, zda žena metodu zná. 
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Výzkumné otázky 

1. Mají ženy zájem o symptotermální metodu a z jakého důvodu? 

2. Z jakých zdrojů se ženy poprvé dozvídají o STM? 

3. Jsou ženy, které již někdy o STM slyšely, schopny alespoň rámcově vysvětlit její 

fungování? 

4. Používají ženy STM jako antikoncepční metodu? 

5. Existuje nějaká souvislost mezi sociodemografickými údaji a tím, zda žena STM 

zná? 

 

2.2 Metodika výzkumu 

K praktické části mé bakalářské práce jsem použila kvantitativní metodu ve formě 

dotazníku.  

 

2.2.1 Dotazník 

Dotazník byl vytvořen pomocí platformy „Survio“. Dotazník obsahuje 30 otázek, které mají 

různou formu. Jedná se o otázky uzavřené, otevřené, s jednou odpovědí i s více odpověďmi 

a hodnotící otázky. Povinné otázky k vyplnění jsou označeny na konci znění otázek 

symbolem hvězdičky. V online verzi má dotazník 4 strany obsahující otázky a první stranu 

s úvodním slovem. Dotazník se nachází v příloze 1 této práce. 

První strana otázek v dotazníku zjišťuje sociodemografické údaje, jako je například pohlaví, 

věk, kraj, vzdělání, dále otázky týkající se ochrany před těhotenstvím a poslední otázka se 

ptá, zda ženy znají symptotermální metodu. Právě tato závěrečná otázka určila 

respondentkám směr dalšího vyplňování. Na druhé straně dotazníku jsou pak dotazy pro 

ženy, které metodu znají, a na třetí straně se nacházejí dotazy pro ženy, které metodu neznají. 

Poslední čtvrtá strana dotazníku je opět společná pro všechny respondentky stejně jako 

strana první. Dvě otázky se týkají výhod a nevýhod symptotermální metody, zbylé otázky 

zjišťují znalost žen ohledně menstruačního cyklu a plodnosti. Na konci celého dotazníku 

jsou pro ženy, které zajímá více informací, a pro potencionální uživatelky dané metody 

uvedené odkazy na internetové stránky informující o symptotermální metodě. 
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2.2.2 Cílová skupina 

Dotazník byl určen pouze pro ženy ve věku 18–49 let. Ačkoliv je symptotermální metoda 

záležitostí ženy i muže, a vyžaduje od obou určité znalosti, úsilí a dostatek komunikace, tak 

moje cílová skupina byly pouze ženy. Je to proto, že právě ženy mohou na sobě pozorovat 

známky plodnosti a je především na nich, zda se budou před těhotenstvím chránit a jakým 

způsobem se budou chránit. Věk byl určen podle reprodukčního věku, což je 15–49 let, ale 

z důvodu možné nezletilosti některých respondentek a nutnosti souhlasu jejich zákonného 

zástupce byl věk upraven až od 18 let.  

 

2.2.3 Sběr dat 

Sbírání dat probíhalo od konce listopadu 2019 do května 2020. Všechny dotazníky byly 

vyplněny online formou. Dotazník byl dostupný především pro ženy z mého širokého okolí, 

kterým jsem zaslala internetový odkaz. Tyto mé známé pak dotazník šířily dále, čímž se 

podařilo získat respondentky z velké většiny krajů České republiky. Důvod, proč byl 

dotazník zasílán konkrétním ženám, byl ten, že mělo dojít k zamezení vyplňování formulářů 

muži. Umístění dotazníku veřejně mezi více lidí bylo využito pouze jednou, a to v případě 

náhodně zvoleného gymnázia přes jeho stránku na sociální síti Facebook, kterou spravují 

žáci gymnázia. Při zveřejnění bylo zdůrazněno, že dotazník je určen pouze pro ženy. 

 

2.3 Výsledky 

V této části budou zveřejněny a zhodnoceny výsledky všech třiceti otázek. U každé otázky 

je uvedené N udávající celkový počet respondentek či responzí, ze kterých jsou vypočítány 

výsledky. 

Celkem se výzkumu zúčastnilo 157 respondentek a respondentů. Obavy z vyplňování otázek 

druhým pohlavím se ukázaly jako oprávněné, jelikož v době zveřejnění odkazu na stránce 

gymnázia byly mezi příchozími vyplněnými tři dotazníky, které zaslali muži. 

Pro vyhodnocování dat však byly odpovědi mužů vynechány, tudíž respondentek bylo 

celkem 154. Návratnost dotazníku byla 45% (157 responzí) a zbylých 55% (191 návštěv) 

bylo zaznamenáno jako nedokončených. Takto vysoké číslo nedokončených dotazníků 
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mohu, jak se domnívám, přikládat tomu, že některé ženy dotazník nejdříve otevřely, 

podívaly se, čeho se týkají otázky, jak je dotazník rozsáhlý, a poté stránku zavřely s tím, že 

dotazník vyplní někdy později, například až budou doma a budou mít na vyplňování dostatek 

času a klidu. Je nicméně pravděpodobné, že určité procento žen vyplňování dotazníku 

odradilo. 

 

Otázka č. 1: Zaškrtněte pohlaví 

N = 154 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dotazník vyplnilo celkem 154 respondentek. 

Výzkumu se zúčastnili i 3 muži. Jelikož byl dotazník určen pouze pro ženy, tak byly 

odpovědi mužů ve vyhodnocování vynechány. 

  

100

Pohlaví respondentů (v %)

Žena Muž

Graf 1 Pohlaví respondentů 
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Otázka č. 2: Kolik Vám je let? 

N = 154 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na otázku č. 2 odpovídalo všech 154 respondentek, jelikož otázka byla povinná. 

Nejvíce zastoupenou věkovou kategorií byla skupina 20–24 označena 58x (37,7 %). Druhou 

nejpočetnější věkovou kategorií byla skupina 25–29, která byla vybrána 35x (22,7 %). Dále 

se umístily věkové kategorie 40–44 označena 17x (11 %), 18–19 označena 16x (10,4 %), 

30–34 označena 11x (7,1 %), 35–39 označena 10x (6,5 %) a 45–49 označena 7x (4,5 %).  

Velké zastoupení žen mezi 20–29 lety je spojeno se dvěma faktory. První je takový, že ženy 

jsou v tomto věku zvyklé fungovat ve světě internetu a řešit věci prostřednictvím 

elektroniky. Tráví určitý čas na sociálních sítích, často komunikují skrze email a chat. Druhý 

faktor je spojený s mým okolím, které tvoří převážně stejná věková kategorie. 
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Otázka č. 3: Ve kterém kraji bydlíte? 

N = 154  

Tabulka 1 Kraj bydliště 

Odpověď Počet responzí  Podíl (v %) 

Hlavní město Praha 46 29,9 

Kraj Vysočina 0 0 

Jihomoravský kraj 26 16,9 

Olomoucký kraj 0 0 

Zlínský kraj 0 0 

Moravskoslezský kraj 0 0 

Středočeský kraj 22 14,3 

Jihočeský kraj 9 5,8 

Plzeňský kraj 9 5,8 

Karlovarský kraj 3 1,9 

Ústecký kraj 8 5,2 

Liberecký kraj 5 3,2 

Královehradecký kraj 26 16,9 

Pardubický kraj 0 0 

Celkem 154 100 

 

Na otázku č. 3 odpovídalo všech 154 respondentek, otázka byla povinná. 

Téměř jedna třetina respondentek označila za kraj svého bydliště hlavní město Prahu. 

Konkrétně to bylo 46 žen (29,9 %). Více jak 10 % měly zastoupení kraje Jihomoravský 26x 

(16,9 %), Královehradecký 26x (16,9 %) a Středočeský 22x (14,3 %). Méně jak 10 % byly 

zastoupeny kraje Jihočeský 9x (5,8 %), Plzeňský 9x (5,8 %), Ústecký 8x (5,2 %), Liberecký 

5x (3,2 %) a Karlovarský 3x (1,9 %). Z kraje Vysočina, Olomouckého, Zlínského, 

Moravskoslezského a Pardubického nepocházela žádná z respondentek. 

Důvodem, proč největší počet respondentek pochází z hlavního města Prahy, může být ten, 

že, některé z žen, které dotazník vyplnily, v Praze přechodně delší dobu žijí. Především se 

jedná o studentky, které přestože mají trvalé bydliště v jiném kraji, rozhodly se vyplnit jako 

místo pobytu hlavní město Prahu.   
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Otázka č. 4: Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

N = 154 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na otázku č. 4 odpovídalo všech 154 respondentek, jelikož otázka byla povinná.  

V oblasti nejvyššího dosaženého vzdělání byla nejčastěji označena střední škola s maturitou, 

celkem 68x (44,2 %), a poté vysoká škola, celkem 63x (40,9 %). Základní škola byla 

označena 11x (7,1%). Střední škola s výučním listem byla vybrána pouze 6x (3,9 %), stejně 

tak jako vyšší odborná škola 6x (3,9 %).   

7,1
3,9

44,2

3,9

40,9

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Základní škola Střední škola s
výučním listem

Střední škola s
maturitou

Vyšší odborná
škola

Vysoká škola

Vzdělání (v %)

Graf 3 Vzdělání 



38 

 

Otázka č. 5: Jste věřící? 

N = 154 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na otázku č. 5 odpovídalo všech 154 respondentek, otázka byla povinná. 

Z celkového počtu 154 respondentek jich 27 (17,5 %) uvedlo, že věřící jsou. Zbylých 

127 žen (82,5 %) uvedlo, že věřící nejsou. 

Víra je dle dostupné sekundární literatury, která se zabývá různými způsoby antikoncepce 

i pouze symptotermální metodou, důležitou motivací.96 Ženy především na základě 

křesťanské tradice nechtějí hormonálně ovlivňovat, zda počnou potomka. Z tohoto důvodu 

jsem otázku zařadila, abych potvrdila, nebo spíše vyvrátila v současné, převážně ateistické, 

společnosti tezi, že symptotermální metoda je spojena s vírou, a tudíž by měla být větší 

pravděpodobnost, že ji znají, případně užívají více věřící ženy.  

 

 

 

 
96 KIPPLEY, John F. a Sheila KIPPLEY. Umění přirozeného plánování rodičovství. Olomouc: Matice 

cyrilometodějská, 1995. 

Graf 4 Víra 

17,5

82,5

Věřící (v %)

Ano Ne



39 

 

Otázka č. 6: Chráníte se před nechtěným otěhotněním? 

N = 154 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na otázku č. 6 odpovídalo všech 154 respondentek, jelikož otázka byla povinná. 

Velká většina respondentek odpověděla, že se před nechtěným otěhotněním chrání. Jednalo 

se celkem 117 žen (76 %). Ostatních 37 žen (24 %) uvedlo, že se před nechtěným 

otěhotněním nechrání. 

Výsledek této otázky, konkrétně počet žen, které se před nechtěným otěhotněním chrání, je 

výchozí pro otázku č. 7. 
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Graf 5 Ochrana před těhotenstvím 
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Otázka č. 7: Jakou variantu či varianty ochrany aktuálně používáte? 

N = 117 

Tabulka 2 Druhy aktuálně používané antikoncepce 

Odpověď  Počet responzí Podíl (v %) 

Abstinence 1 0,9 

Hormonální antikoncepce 47 40,2 

Hormonální antikoncepce, kondom 3 2,6 

Hormonální antikoncepce, přerušovaný styk 1 0,9 

Kondom 26 22,2 

Kondom, symptotermální metoda 1 0,9 

Nitroděložní tělísko 5 4,3 

Nitroděložní tělísko hormonální 5 4,3 

Nitroděložní tělísko nehormonální 1 0,9 

Pesar 3 2,6 

Podvázané vaječníky 1 0,9 

Přerušovaný styk 7 6 

Přerušovaný styk, kondom 7 6 

Přerušovaný styk, spermicidní gel 1 0,9 

Přístroj od NaturComp 1 0,9 

Spermicidní gel 1 0,9 

Neuvedená odpověď 6 5,1 

Celkem 117 100 

 

Na otázku č. 7 mělo odpovídat 117 respondentek, z toho 6 žen neuvedlo svou odpověď. 

Počet odpovídajících respondentek vychází z otázky č. 6. Ze získaných odpovědí byly 

vytvořeny skupiny uvedené v tabulce. 

Nejčastějším způsobem, jak se ženy chrání proti otěhotnění, je hormonální antikoncepce. 

Tuto možnost označilo 47 žen (40,2 %). Pokud k ženám, které užívají pouze hormonální 

antikoncepci, připočítáme i ty, které hormonální antikoncepci kombinují s jinou 

antikoncepční metodou, tak zjistíme, že více jak 43 % žen používá hormonální antikoncepci. 

Na druhém místě se umístila ochrana proti otěhotnění kondomem, kterou vybralo 26 žen 

(22,2 %). Další varianty zabraňující otěhotnění jsou již méně četné, ani jedna z nich 

nedosahuje 10 %. Ze způsobů, které ženy uvedly, se sestupně jedná o: „přerušovaný styk, 

kondom“ 7x (6 %), „přerušovaný styk “ 7x (6 %), „nitroděložní tělísko“ 5x (4,3 %), 

„nitroděložní tělísko hormonální“ 5x (4,3 %), „hormonální antikoncepce, kondom“ 3x 
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(2,6 %), „pesar“ 3x (2,6 %), „abstinence“ 1x (0,9 %), „hormonální antikoncepce, 

přerušovaný styk“ 1x (0,9 %), „kondom a symptotermální metoda“ 1x (0,9 %), nitroděložní 

tělísko nehormonální“ 1x (0,9 %), „podvázané vaječníky“ 1x (0,9 %), „přerušovaný styk, 

spermicidní gel“ 1x (0,9 %), „přístroj od NaturComp“ 1x (0,9 %) a „spermicidní gel“ 1x  

(0,9 %). Způsob používané ochrany neuvedlo 6 žen (5,1 %). 

Samotnou symptotermální metodu jako ochranu před otěhotněním tedy nepoužívá žádná 

z dotazovaných, pouze jedna žena užívá symptotermální metodu ještě v kombinaci 

s kondomem.  
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Otázka č. 8: Vyberte a ohodnoťte podle Vaší spokojenosti všechny varianty 

antikoncepce, které jste používala, a i které aktuálně používáte. 

N = 528 

Tabulka 3 Hodnocení antikoncepce podle spokojenosti s metodou 

Odpověď 1 2 3 4 5 Celkem Průměr 

Hormonální pilulky 42 30 17 15 22 126 2,56 

Hormonální tělísko 4 2 4 1 10 21 3,52 

Nehormonální tělísko 3 3 2 3 7 18 3,44 

Kondom 28 23 32 14 2 99 2,38 

Spermicidní gel 1 0 8 5 3 17 3,53 

Pesar 2 0 3 4 6 15 3,8 

Antikoncepční náplast 5 0 7 2 4 18 3 

Injekce 3 4 4 0 6 17 3,12 

Měření bazální teploty 2 2 6 2 5 17 3,35 

Vaginální kroužek 1 2 3 4 5 15 3,67 

Přerušovaný styk 13 17 20 7 9 66 2,73 

Kojení 1 3 5 1 6 16 3,5 

Sledování děložního hlenu 0 0 3 5 7 15 4,27 

Podkožní implantáty 0 0 3 2 7 12 4,33 

Sterilizace 2 0 0 1 8 11 4,18 

Sledování polohy děložního čípku 0 0 6 0 8 14 4,14 

Sexuální abstinence 7 2 4 3 15 31 3,55 

 

Na otázku č. 8 mělo odpovídat všech 154 respondentek, z toho 10 žen otázku nevyplnilo. 

Celkem tedy odpovědělo 144 respondentek a dohromady ohodnotily celkem 528x uvedené 

varianty antikoncepce. Respondentky hodnotily všechny druhy antikoncepce, které 

používají či někdy používaly. Hodnocení bylo stejné jako ve škole, to znamená 

1 – spokojená, 5 – nespokojená. 

Hormonální pilulky byly ohodnoceny celkem 126x, z toho byla označena 42x známka 1, 

30x známka 2, 17x známka 3, 15x známka 4 a 22x známka 5. Aritmetický průměr činí 2,56. 

Hormonální tělísko bylo ohodnoceno celkem 21x, z toho byla označena 4x známka 1, 

2x známka 2, 4x známka 3, 1x známka 4 a 10x známka 5. Aritmetický průměr činí 3,52. 

Nehormonální tělísko bylo ohodnoceno celkem 18x, z toho byla označena 3x známka 1, 

3x známka 2, 2x známka 3, 3x známka 4 a 7x známka 5. Aritmetický průměr činí 3,44. 

Kondom byl ohodnocen celkem 99x, z toho byla označena 28x známka 1, 23x známka 2, 
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32x známka 3, 14x známka 4 a 2x známka 5. Aritmetický průměr činí 2,38. Spermicidní gel 

byl ohodnocen celkem 17x, z toho byla označena 1x známka 1, 0x známka 2, 8x známka 3, 

5x známka 4 a 3x známka 5. Aritmetický průměr činí 3,53. Pesar byl ohodnocen celkem 

15x, z toho byla označena 2x známka 1, 0x známka 2, 3x známka 3, 4x známka 4 

a 6x známka 5. Aritmetický průměr činí 3,8. Antikoncepční náplast byla ohodnocena celkem 

18x, z toho byla označena 5x známka 1, 0x známka 2, 7x známka 3, 2x známka 4 

a 4x známka 5. Aritmetický průměr činí 3. Injekce byla ohodnocena celkem 17x, z toho byla 

označena 3x známka 1, 4x známka 2, 4x známka 3, 0x známka 4 a 6x známka 5. Aritmetický 

průměr činí 3,12. Měření bazální teploty bylo ohodnoceno celkem 17x, z toho byla označena 

2x známka 1, 2x známka 2, 6x známka 3, 2x známka 4 a 5x známka 5. Aritmetický průměr 

činí 3,35. Vaginální kroužek byl ohodnocen celkem 15x, z toho byla označena 1x známka 

1, 2x známka 2, 3x známka 3, 4x známka 4 a 5x známka 5. Aritmetický průměr činí 3,67. 

Přerušovaný styk byl ohodnocen celkem 66x, z toho byla označena 13x známka 1,  

17x známka 2, 20x známka 3, 7x známka 4 a 9x známka 5. Aritmetický průměr činí 2,73. 

Kojení bylo ohodnoceno celkem 16x, z toho byla označena 1x známka 1, 3x známka 2,  

5x známka 3, 1x známka 4 a 6x známka 5. Aritmetický průměr činí 3,5. Sledování děložního 

hlenu bylo ohodnoceno celkem 15x, z toho byla označena 0x známka 1, 0x známka 2,  

3x známka 3, 5x známka 4 a 7x známka 5. Aritmetický průměr činí 4,27. Podkožní 

implantáty byly ohodnoceny celkem 12x, z toho byla označena 0x známka 1, 0x známka 2, 

3x známka 3, 2x známka 4 a 7x známka 5. Aritmetický průměr činí 4,33. Sterilizace byla 

ohodnocena celkem 11x, z toho byla označena 2x známka 1, 0x známka 2, 0x známka 3,  

1x známka 4 a 8x známka 5. Aritmetický průměr činí 4,18. Sledování polohy děložního 

čípku bylo ohodnoceno celkem 14x, z toho byla označena 0x známka 1, 0x známka 2,  

6x známka 3, 0x známka 4 a 8x známka 5. Aritmetický průměr činí 4,14. Sexuální abstinence 

byla ohodnocena celkem 31x, z toho byla označena 7x známka 1, 2x známka 2,  

4x známka 3, 3x známka 4 a 15x známka 5. Aritmetický průměr činí 3,55. 

Nejvíce hodnocené druhy antikoncepce byly hormonální pilulky (126x), kondom (99x) 

a přerušovaný styk (66x), což koresponduje s prvními třemi aktuálně nejvíce používanými 

druhy antikoncepce z předchozí otázky č. 7. Nejméně hodnocené druhy antikoncepce byly 

sterilizace (11x), podkožní implantáty (12x) a sledování děložního čípku (14x).  
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Pokud se podíváme na jednotlivé složky neboli metody, ze kterých se skládá STM, tak 

zjistíme, že dohromady byly hodnoceny celkem 46x. Měření bazální teploty bylo hodnoceno 

17x, sledování děložního hlenu 15x a sledování polohy děložního čípku 14x. 

Žádná z hodnocených variant antikoncepce nezískala lepší průměrnou známku než 2. 

Převážně kladné hodnocení, do průměru 3, získaly varianty: kondom, hormonální pilulky  

a přerušovaný styk. Nejhorší průměrné známky, horší než 4, získaly varianty: sledování 

polohy děložního čípku, sterilizace, sledování děložního hlenu a podkožní implantáty. 

U této otázky párkrát došlo ke špatnému vyplnění odpovědi, jelikož některé ženy 

neohodnotily pouze metody, se kterými mají zkušenost, ale hodnotily metody úplně 

všechny. Metody, které ženy neměly vyzkoušené, hodnotily podle subjektivního názoru 

a často jim udělovaly horší známky. Obecně je velmi málo pravděpodobné, že by žena měla 

zkušenost s úplně všemi možnými druhy ochrany. Navíc v dotazníku převažují ženy  

do 30 let a vyzkoušet určitý druh antikoncepce vyžaduje delší časové období, aby žena 

poznala, zda jí metoda vyhovuje, nebo nevyhovuje. Jasný důkaz chybného vyplňování je 

druh ochrany „sterilizace“, která je prováděna chirurgicky a jako jediná z uvedených druhů 

je trvalá.97 Pokud se některá žena rozhodla chránit prostřednictvím sterilizace, tak už by 

žádnou jinou formu antikoncepce nemusela nikdy používat. V předchozí otázce č. 7 

neuvedla žádná z žen, že by se chránila formou sterilizace, v otázce č. 8 však 11 žen 

ohodnotilo svou „zkušenost“ se sterilizací.  

 
97 Druhy a ceny antikoncepce [online]. GS GALEN, 2020. [cit. 14.6.2020]. Dostupné  

z: https://www.gynekologienachod.cz/druhy-a-ceny-antikoncepce 
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Otázka č. 9: Slyšela jste někdy o symptotermální metodě (STM)? 

N = 154 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na otázku č. 9 odpovídalo všech 154 respondentek, jelikož otázka byla povinná. 

Většina respondentek odpověděla, že o STM nikdy v životě neslyšely. Jedná se dokonce 

o 134 žen (87 %). Pouze 20 žen (13 %) o metodě někdy slyšelo, tudíž o ní mají určité 

povědomí. 

Z otázky č. 9 vycházejí otázky č. 10, 11, 12, 13 a 18. Ty jsou určeny pro ženy, které již 

o STM někdy slyšely. Dále z otázky č. 9 vycházejí otázky č. 19, 20, 21 a 22, které jsou 

určeny pro ženy, jež o STM nikdy neslyšely. Na základě analýzy dat se některé respondentky 

neřídily návodnými popisky a vyplnily otázky navíc. Tyto ženy nebyly do vyhodnocení 

jednotlivých následujících otázek č. 10–22 zahrnuty. V těchto otázkách jsou vždy 

vyhodnoceny jen ty responze, kterými ženy odpovídaly na přímo jim určené dotazy. Tento 

postup byl zvolen za účelem zamezení zkreslení výsledků.  

 

Graf 6 Známost STM 
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Otázka č. 10: Jak jste se o symptotermální metodě poprvé dozvěděla? 

N = 20   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázku č. 10 vyplnilo celkem 20 žen. Počet odpovídajících respondentek vychází z otázky 

č. 9. Respondentky u této otázky mohly zvolit pouze jednu odpověď.  

Nejvíce žen uvedlo, že se o STM dozvěděly z internetu. Tuto odpověď označilo 11 žen 

(55 %). Další nejpočetnější odpověď byla „od kamarádky“, kterou označilo 5 žen (25 %). 

Po jedné odpovědi (5 %) byly označeny možnosti „od gynekologa“, „ve škole“, „z letáku“ 

a „jinak“, kdy respondentka uvedla, že se o STM dozvěděla od dcery. Z časopisu se o STM 

nedozvěděla žádná z žen. 

  

Graf 7 První setkání s STM 
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Otázka č. 11: Kdy jste poprvé slyšela o symptotermální metodě? 

N = 20 

Tabulka 4 Rok seznámení se s STM 

Odpověď  Počet responzí Podíl (v %) 

V roce 2019 4 20 

V roce 2018 8 40 

V roce 2017 3 15 

V roce 2016 0 0 

V letech 2014–2015 0 0 

V letech 2012–2013 1 5 

V letech 2010–2011 0 0 

Dříve než v roce 2010 1 5 

Jiná možnost 2 10 

Neuvedená odpověď 1 5 

Celkem 20 100 

 

Otázku č. 11 vyplnilo celkem 20 žen. Počet odpovídajících respondentek vychází z otázky 

č. 9. 

Nejvíce respondentek, celkem 8 (40 %), se o STM dozvědělo v roce 2018. O rok později 

v roce 2019 se o metodě dozvěděly 4 ženy (20 %). Dále označily 3 ženy (15 %) rok 2017. 

Jednou (5 %) pak byly označeny odpovědi „v letech 2012–2013“ a „dříve než v roce 2010“. 

Jinou možnost uvedly 2 ženy (10 %), které odpověděly, že neví, nebo si nepamatují, kdy se 

o metodě poprvé dozvěděly. Jedna žena (5%) svou odpověď neuvedla.  

Na základě těchto údajů je tak možné konstatovat, že se ženy o STM dozvěděly převážně 

(více jak 70 %) v řádu posledních 4 let. Toto zjištění může ukázat na možný trend, že se 

ženy snaží více hledat alternativu k nejvíce používaným antikoncepčním prostředkům. Proti 

této tezi však hovoří fakt, že mnoho respondentek, které dotazník vyplňovaly, je mladších 

než 25 let, tudíž až relativně v současnosti mohou být novějším způsobem života, méně 

závislým na rodičích, motivovány, aby hledaly alternativy.  
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Otázka č. 12: Označte, kde jste dále slyšela nebo četla o symptotermální metodě 

N = 26 

Tabulka 5 Kde ženy slyšely nebo četly o STM 

Odpověď  Počet responzí Podíl (v %) 

Od kamarádky 5 19,2 

Od gynekologa 2 7,7 

Ve škole 1 3,8 

Na internetu 12 46,2 

V časopise 2 7,7 

V knize 1 3,8 

V letáku 0 0 

Nikdy víc jsem o ní neslyšela, ani nečetla 3 11,5 

Jiná odpověď 0 0 

Celkem 26 100 

 

 

Na otázku č. 12 odpovědělo 20 žen a označily celkem 26 možností. Respondentky mohly 

označit jednu nebo více odpovědí. Počet odpovídajících respondentek vychází z otázky č. 9. 

Ženy uvedly jako nejčastější další zdroj, kde o STM slyšely, internet, který byl označen  

12x (46,2 %). Méně často uvedené odpovědi byly „od kamarádky“ 5x (19,2 %), 

„od gynekologa“ 2x (7,7 %), „v časopise“ 2x (7,7 %), „ve škole“ 1x (3,8 %) a „v knize“ 1x 

(3,8 %). Nikdy víc o STM neslyšely 3 ženy (11,5 %). 
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Otázka č. 13: Víte, jak symptotermální metoda funguje? 

N = 20   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na otázku č. 13 mělo odpovídat celkem 20 respondentek, z toho tři ženy neuvedly svou 

odpověď. Počet odpovídajících respondentek vychází z otázky č. 9. Ženy, které znaly 

fungování STM, měly za úkol metodu svými slovy jednoduše popsat.  

Celkem 13 žen (65 %) ví, jak STM funguje, a dokáže STM popsat. Doslovné přepisy 

jednotlivých vysvětlení metody jsou součástí přílohy 2. Zbylé 4 ženy (20 %) fungování 

metody nezná a 3 ženy (15 %) neuvedly žádnou odpověď. 

Z 20 respondentek, které někdy slyšely o STM, jich pouze 13 ví, jak metoda funguje. 

Výsledek této otázky, konkrétně počet žen, které ví, jak STM funguje, je výchozí pro otázku 

č. 14. 

 

  

Graf 8 Fungování STM 
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Otázka č. 14: Používáte symptotermální metodu? 

N = 13   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na otázku č. 14 odpovídalo celkem 13 žen. Tato otázka navazuje na předchozí otázku č. 13, 

ve které výsledky ukázaly, že pouze 13 žen ví, jak metoda funguje a dokážou ji popsat. 

U těchto 13-ti žen bylo zjišťováno, jak jsou na tom s používáním metody. 

Ženy, které na otázku odpovídaly, nejčastěji uvedly, že metodu nepoužívají a ani ji používat 

nechtějí. Tuto možnost uvedlo 6 žen (46,2 %). Další 4 ženy (30,8 %) taktéž uvedly, že 

metodu nepoužívají, ale naopak by ji chtěly začít používat. STM nepoužívají, ale dříve ji 

používaly 2 ženy (15,4 %). Pouze 1 žena (7,7 %) odpověděla, že metodu používá a je s ní 

spokojená. 

Z odpovědí vyplývá, že pouze 3 ženy mají vlastní zkušenost se symptotermální metodou 

v praxi. V době vyplňování dotazníku pouze jedna žena ze všech 154 respondentek STM 

aktivně používala. 

Výsledek této otázky, konkrétně počet žen, které metodu používají či ji používaly dříve, je 

výchozí pro otázky č. 15, 16 a 17. 

 

 

Graf 9 Používání STM 
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Otázka č. 15: Odkud jste se metodu naučila? 

N = 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na otázku č. 15 odpovídaly 3 ženy a označily celkem 3 možnosti. Respondentky mohly 

označit jednu nebo více odpovědí. Počet odpovídajících respondentek vychází z výsledků 

otázky č. 14.  

Nejčastěji se ženy naučily symptotermální metodu z internetu, tuto odpověď označily 2x 

(66,7%). 1x (33,3 %) byla označena možnost „na kurzu symptotermální metody“. Možnosti 

„z knihy či více knih“, „od kamarádky“ nebo jiná odpověď nebyla vybrána ani jednou. 

 

  

33,3

66,7

0 0 0
0

10

20

30

40

50

60

70

Na kurzu
symptotermální

metody

Z internetu Z knihy (více
knih)

Od kamarádky Jiná odpověď

Odkud se ženy STM naučily (v %)

Graf 10 Odkud se ženy STM naučily 



52 

 

Otázka č. 16: Oznámkujte časovou náročnost metody na naučení. 

N = 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na otázku č. 16 měly odpovídat tři ženy, dvě ženy svou odpověď uvedly a třetí ji neuvedla. 

Počet odpovídajících respondentek vychází z výsledků otázky č. 14. Stupnice hodnocení 

byla následující: 1 - velmi lehká; 2 - lehká; 3 - ani lehká, ani složitá; 4 - složitější; 5 - velmi 

složitá. 

První žena (33,3 %) ohodnotila náročnost symptotermální metody známkou jedna. Druhá 

žena (33,3 %) ohodnotila STM známkou čtyři. Poslední z respondentek (33,3 %) svou 

odpověď neuvedla. 

Kvůli nízkému počtu odpovědí na tuto otázku nelze spolehlivě určit, za jak časově náročnou 

na naučení ženy STM považují. Z tohoto dotazníku však vyplývá průměrná známka 

náročnosti na naučení STM 2,5. 
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Otázka č. 17: Oznámkujte jako ve škole svoji znalost symptotermální metody. 

N = 3   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na otázku č. 16 měly odpovídat tři ženy, dvě ženy svou odpověď uvedly a třetí ji neuvedla.  

Počet odpovídajících respondentek vychází z výsledků otázky č. 14. Stupnice hodnocení 

byla následující: 1 - výborná; 5 – velmi špatná. 

První žena (33,3 %) svou subjektivní znalost STM ohodnotila známkou 1. Druhá žena 

(33,3 %) svou znalost ohodnotila známkou 2. Poslední respondentka (33,3 %) svou odpověď 

neuvedla. 

Výsledky ukázaly, že pouze dvě ženy ze všech 154 zúčastněných respondentek mají výborné 

či velmi dobré znalosti o STM. 
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Otázka č. 18: Doporučila byste symptotermální metodu dalším ženám? 

N = 20  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na otázku č. 18 mělo odpovídat 20 žen, z toho jedna žena odpověď neuvedla. Počet 

odpovídajících respondentek vychází z otázky č. 9. 

Z 20 odpovědí by 12 žen (60 %) doporučilo STM dalším ženám. Metodu by dále 

nedoporučilo 7 žen (35 %). Jedna žena (5%) svou odpověď neuvedla. 
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Otázka č. 19: Zaujala Vás ukázka o symptotermální metodě? 

N = 134   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na otázku č. 19 mělo odpovídat 134 respondentek, z toho tři ženy neuvedly svou odpověď. 

Počet odpovídajících respondentek vychází z otázky č. 9. 

Ukázka o symptotermální metodě zaujala více jak polovinu všech respondentek, a to 84 žen 

(62,7 %). Naopak 47 žen (35,1 %) ukázka nezaujala. Svou odpověď neuvedly 3 ženy 

(2,2 %). 
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Otázka č. 20: Chtěla byste se dozvědět o symptotermální metodě více informací? 

N = 134    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na otázku č. 20 mělo odpovídat 134 respondentek, z toho tři ženy neuvedly svou odpověď. 

Počet odpovídajících respondentek vychází z otázky č. 9. 

Celkem 69 žen (51,5 %) odpovědělo, že by se chtěly o STM dozvědět více informací. Oproti 

tomu 62 žen (46,3 %) zájem o více informací týkajících se STM nemělo. Tři ženy (2,2 %) 

svou odpověď neuvedly. 

Otázka č. 20 je výchozí pro následující otázky č. 21 a 22. Ženy, které odpověděly v této 

otázce č. 20 „ne“, pokračovaly na otázku č. 21. Ženy, které označily možnost „ano“, 

pokračovaly až na otázku č. 22. 
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Otázka č. 21: Proč Vás o metodě nezajímá více informací? 

N = 69  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na otázku č. 21 mělo odpovídat 62 žen. Počet odpovídajících respondentek vychází z otázky 

č. 20. Respondentky mohly označit jednu nebo více možností. Jedna z 62 dotazovaných žen 

svou odpověď neuvedla, takže na tuto otázku odpovědělo 61 žen a dohromady označily 

celkem 69 responzí.   

Nejčastější důvod nezájmu o více informací ohledně STM byl 28x (40,6 %) uveden ten, že 

ženy jsou spokojené se svojí současnou ochranou. Dále bylo 16x (23,2 %) uvedeno, že ženy 

metodě nevěří, 14x (20,3 %) označeno, že metoda se zdá ženám složitá,  

8x (11,6 %) označeno, že se ženy nepotřebují chránit a 3x (4,3 %) byla uvedena vlastní 

odpověď. Respondentky ve vlastních odpovědích napsaly: „Před hormonální antikoncepcí 

byl můj cyklus naprosto nepravidelný, jak v počtu dní menstruace, tak v jeho střídání, nezdá 

se mi pro mě vhodná.“; „Jsem nyní těhotná.“; „Svoje tělo takto znám. Nevěděla jsem, že se 

jedná o symptotermální metodu.“. 
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Otázka č. 22: V jakém smyslu by Vás symptotermální metoda zajímala? 

N = 80  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na otázku č. 22 mělo odpovídat 69 žen. Počet odpovídajících respondentek vychází z otázky 

č. 20. Respondentky mohly označit jednu nebo více možností. Šest z 69 dotazovaných žen 

svou odpověď neuvedlo, tudíž na tuto otázku odpovědělo 63 žen a dohromady označily 

celkem 80 responzí.   

Respondentky uvedly, že by je STM nejvíce zajímala ve smyslu možnosti, jak se mohou 

naučit znát své tělo. Tento důvod byl uveden 37x (46,3 %). Dále bylo  

27x (33,8 %) označeno, že by STM ženy zajímala jako varianta antikoncepce. STM jako 

metoda plánování rodičovství byla uvedena 14x (17,5 %). Ostatní odpovědi byly uvedeny 

2x (2,5 %) s těmito komentáři: „Všeobecné povědomí, případně šíření povědomí.“; „Protože 

mě prostě některé věci zajímají bez hlubšího důvodu?“. 
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Otázka č. 23: Co Vám na symptotermální metodě přijde pozitivní? 

N = 310  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na otázku č. 23 odpovídalo všech 154 respondentek, jelikož otázka byla povinná. 

Respondentky mohly označit jednu, či více odpovědí. Dohromady označily 310 responzí.  

Za nejvíce pozitivní faktor STM ženy považují poznání fungování vlastního těla a cyklu, 

který byl označen 103x (33,2 %). Na druhém místě ženy označily možnost, že 

symptotermální metoda jim přijde pozitivní jako přírodní, tedy fakticky přirozená forma 

ochrany, a to celkem 86x (27,7 %). Jedná se tak o více než každou druhou ženu, kterou tento 

fakt zaujal, nicméně toto číslo nekoresponduje s tím, jakou antikoncepční metodu samy 

užívají. Je tedy patrné, srovnáme-li tyto dvě odpovědi, že se ženám symptotermální metoda 

z tohoto důvodu líbí, nicméně v praxi pak užívají snadnější varianty antikoncepce.  Další 

uvedené faktory jsou: „možnost plánovat otěhotnění“ označen 67x (21,6 %), „finančně 

nenáročná forma ochrany“ označen 42x (13,5 %) a „spolehlivá forma ochrany“ označen 

8x (2,6 %). Celkem 4x byly uvedeny (1,3 %) jiné odpovědi. Jednou byla jako pozitivní faktor 

uvedena „nezávislost na pilulkách, kondomech a tak dále čili "předmětech"“. Třikrát bylo 

uvedeno, že respondentky nevědí, či pozitiva nemohou posoudit.  

 

33,2

21,6

27,7

13,5

2,6 1,3

0

5

10

15

20

25

30

35

Poznání
fungování

vlastního těla
a cyklu

Možnost
plánovat

otěhotnění

Přírodní forma
ochrany

Finančně
nenáročná

forma ochrany

Spolehlivá
forma ochrany

Jiná odpověď

Pozitiva STM (v %)

Graf 18 Pozitiva STM 



60 

 

Otázka č. 24: Co Vám na symptotermální metodě přijde negativní? 

N = 385 

Tabulka 6 Negativa STM 

Odpověď  Počet responzí Podíl (v %) 

Pravidelnost měření teploty 45 11,7 

Sledování hlenu a polohy děložního čípku 73 19 

Zanášení dat a vytváření grafů 56 14,5 

Časová náročnost 80 20,8 

Vytrvalost 43 11,2 

Náročnost naučit se rozumět svému tělu 22 5,7 

Omezená ochrana – v době plodnosti nutné používat 
jiný druh ochrany, nebo omezit pohlavní styk 56 14,5 

Jiná odpověď 10 2,6 

Celkem 385 100 

 

Na otázku č. 24 odpovídalo všech 154 respondentek, jelikož otázka byla povinná. 

Respondentky mohly označit jednu či více odpovědí. Dohromady označily 385 responzí.  

Za nejvíce negativní faktor STM ženy považují časovou náročnost. Odpověděly tak celkem 

80x (20,8 %). Druhý nejčastěji označený faktor byl „sledování hlenu a polohy děložního 

čípku“, a to 73x (19 %). Dále se umístily odpovědi „zanášení dat a vytváření grafů“ označena 

56x (14,5 %), „omezená ochrana“ označena taktéž 56x (14,5 %), „pravidelnost měření 

teploty“ označena 45x (11,7 %), „vytrvalost“ označena 43x (11,2 %), „náročnost naučit se 

rozumět svému tělu“ označena 22x (5,7 %) a 10x (2,6 %) byla uvedena jiná odpověď.  

Mezi odpověďmi byly: „Nevhodná pro nepravidelné cykly, nevěřím, že by to byla 

srovnatelná ochrana s fyzickými zábranami či hormonální antikoncepcí.“; „Nespolehlivost 

ochrany, ne každá žena opravdu pozná, kdy má ovulaci, neplodné dny atd. Některé ženy mají 

nepravidelné cykly, pro ně nespolehlivá forma.“; „Nespolehlivost, riziko chyby se všemi 

důsledky.“; „Přijde mi to dost mechanické, jsem typ ženy, který si zkrátka chce sex v plodném 

období užít.“; „Nespolehlivost“. Tři ženy dále odpověděly, že neví či negativa nemohou 

posoudit. Další dvě ženy uvedly, že negativní na metodě není nic. 
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Otázka č. 25: Víte, jak by měl vypadat zdravý ženský cyklus? 

N = 154  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na otázku č. 25 odpovídalo všech 154 respondentek, jelikož otázka byla povinná. Správná 

odpověď byla „v cyklu dojde k ovulaci a druhá fáze cyklu, tedy od ovulace k menstruaci, 

má 12 až 16 dnů“. 

Celkem 71 žen (46,1 %) označilo možnost „v cyklu dojde k ovulaci a jeho délka je 28“. 

32 žen (20,8 %) odpovědělo „v cyklu dojde k ovulaci a první fáze cyklu, tedy od menstruace 

k ovulaci, má 12 až 16 dnů“. Správnou možnost „v cyklu dojde k ovulaci a druhá fáze cyklu, 

tedy od ovulace k menstruaci, má 12 až 16 dnů“ označilo 21 žen (13,6 %). Pouze 10 žen 

(6,5 %) odpovědělo „v cyklu nemusí dojít k ovulaci, ale jeho délka je 28 dní“ a 20 žen (13 %) 

nevědělo, jak na otázku odpovědět.   
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Otázka č. 26: Jak dlouhá je životnost vajíčka? 

N = 154  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na otázku č. 26 odpovídalo všech 154 respondentek, jelikož otázka byla povinná. Správná 

odpověď byla „maximálně 24 hodin“. 

Úplně nejvíce žen, celkem 64 (41,6 %), nevědělo, jak na otázku odpovědět. Další nejčastější 

odpověď byla správná, a to „maximálně 24 hodin“, což odpovědělo 30 respondentek 

(19,5%). Poté byla označena 29x (18,8 %) možnost „2–3 dny“, 22x (14,3 %) možnost  

„1–2 dny“ a 9x (5,8 %) možnost „více než 3 dny“. 
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Otázka č. 27: Jak dlouho dokážou přežít spermie, pokud se dostanou do děložního 

hrdla? 

N = 154  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na otázku č. 27 odpovídalo všech 154 respondentek, jelikož otázka byla povinná. Dle 

odborné literatury lze mezi správné odpovědi zařadit možnosti „2–3 dny“ i „více než 5 dní“. 

Obě dvě možnosti jsou považovány za správné. 

Nejčastější odpověď respondentek byla „2–3 dny“, kterou označilo 66 žen (42,9 %). 

Možnost „1 den“ označilo 29 žen (18,8 %), možnost „maximálně 1 hodinu“ vybralo 20 žen 

(13 %) a „více než 5 dní“ označilo pouze 13 žen (8,4 %). Odpověď „nevím“ vybralo 

26 respondentek (16,9 %).  
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Otázka č. 28: Jaká je bazální teplota těla v době ovulace? 

N = 154  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na otázku č. 28 odpovídalo všech 154 respondentek, jelikož otázka byla povinná. Správná 

odpověď byla „stoupá“. 

Nejvíce respondentek označilo správnou odpověď, že bazální teplota v době ovulace stoupá. 

Vybralo ji více než polovina všech dotázaných žen, a to 79 (51,3 %). Druhá nejčastější 

odpověď byla „nevím“, kterou označilo 61 žen (39,6 %). Pouze 10 respondentek (6,5 %) 

uvedlo, že bazální teplota v době ovulace klesá a 4 respondentky (2,6 %) uvedly, že bazální 

teplota v době ovulace zůstává stejná jako v předchozí části cyklu. 
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 Otázka č. 29: Jaká je bazální teplota těla v době menstruace? 

N = 154  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na otázku č. 29 odpovídalo všech 154 respondentek, jelikož otázka byla povinná. Správná 

odpověď byla „klesá“. 

Oproti přechozí otázce, kde nejvíce žen odpovědělo správně, byla nejpočetnější odpověď 

„nevím“. Tuto možnost označilo 69 respondentek (44,8 %). Druhá nejčastější odpověď byla, 

že bazální teplota v době menstruace stoupá, kterou vybralo 40 žen (26 %). Správnou 

odpověď, že bazální teplota v době menstruace klesá, odpovědělo 26 žen (16,9 %). Poslední 

uvedenou možnost, že bazální teplota v době menstruace zůstává stejná jako v době před 

menstruací, označilo 19 žen (12,3 %). 
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Otázka č. 30: Jak vypadá hlen děložního hrdla v plodném období (tedy v době, kdy má 

žena největší šanci na oplodnění)? 

N = 154  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na otázku č. 30 odpovídalo všech 154 respondentek, jelikož otázka byla povinná. Správná 

odpověď byla „vodnatý, průhledný, doprovázený pocitem vlhka“. 

V této otázce stejně jako v předchozí otázce č. 29 byla nejčastější odpověď „nevím“, kterou 

označila téměř polovina žen, a to 74 (48,1 %). Další nejčastější odpovědí byla možnost 

„tažný, bílý, doprovázený pocitem vlhka“ označena 36x (23,4 %). Správnou odpověď 

„vodnatý, průhledný, doprovázený pocitem vlhka“ označily ženy 26x (16,9 %). Pouze 

13x (8,4 %) respondentky označily variantu „hustý až hrudkovitý, bílý, doprovázený 

pocitem vlhka“ a 5x (3,2 %) označily variantu „lepkavý, nažloutlý, doprovázený pocitem 

vlhka“. 
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2.4 Diskuze, komparace dat a doporučení 

V této části práce jsou zodpovězeny výzkumné otázky a zveřejněny jejich výsledky. Zjištěná 

data jsou porovnána s již dříve vzniklými pracemi na podobné téma. Všechny práce až 

na jednu, které jsem našla, jsou starší více jak deset let, což mě přesvědčilo o tom, že výzkum 

na toto téma má význam. Nejnovější práce pochází z roku 2015 a taktéž se zabývá 

symptotermální metodou, ale na rozdíl od mé práce je výzkum proveden prostřednictvím 

rozhovoru s pěti ženami. Hlavní cíl této práce byl zjistit obtíže při používání STM. Jelikož 

má práce se zabývá obecnou informovaností žen o STM a výzkumu ve formě dotazníku se 

zúčastnilo 154 respondentek, tak se má práce od té výše zmíněné značně liší a může být 

přínosná pro další výzkum této problematiky. 

 

Hlavní cíl: Zjistit aktuální stav informovanosti o symptotermální metodě v Česku u žen mezi 

18–49 lety. 

Hlavní výzkumná otázka: Jak rozšířená je informovanost symptotermální metody 

u českých žen ve věku mezi 18 až 49 lety? 

Z dotazníkového šetření bylo zjištěno, že informovanost symptotermální metody českých 

žen ve věku 18-49 let je velmi nízká. Z celkového počtu 154 respondentek ani ne čtvrtina 

žen o metodě někdy slyšela. Na základě zjištěných informací z otázky č. 9 pouze 20 žen  

(13 %) o STM slyšelo a mají o ní určité povědomí.  Výsledky výzkumu Blanky 

Matlochové98, který pochází z roku 2006, ukázaly, že o STM slyšelo 25 žen  

z 86 respondentek, tedy jen 29,1 %. Mnou provedený výzkum má oproti výzkumu 

B. Matlochové více respondentek, ale zároveň méně žen má o STM povědomí. Je velmi 

zajímavé, že počet žen ve zkoumané skupině, které o STM vědí, se od roku 2006 snížil,  

a tudíž povědomí o STM nestoupá, naopak spíš klesá. Jelikož se mého dotazníku zúčastnily 

převážně ženy ve věku 20-29 let (60,4 %, otázka č. 2), tak se dá říci, že mladší generace 

nemá velké povědomí o STM. V dnešní době, kdy se mnoho lidí, především mladých, snaží 

 
98 MATLOCHOVÁ, Blanka. Povědomí veřejnosti o metodách přirozeného plánování rodičovství. Praha, 2006 

[cit. 14.6.2020]. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Lékařská fakulta. Mgr. Marie Marková. Dostupné 

z: https://is.muni.cz/th/x1fe7/bakalarska_prace.pdf 
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žít v souladu s přírodou, by tento trend mohl být očekáván i ve volbě antikoncepce. Podle 

výzkumu ženy o možné formě přirozené ochrany nevědí, pravděpodobně ji ani 

nevyhledávají, spíše zůstávají u jim dobře známých antikoncepčních metod i přesto, že 

nejsou přirozené. 

V souvislosti s informovaností měly také ženy ohodnotit svou subjektivní znalost metody 

známkami jako ve škole (otázka č. 17). Pouze dvě ženy ze 154 respondentek ohodnotily své 

znalosti jako výborné či velmi dobré. Mé výsledky se shodují s bakalářskou prací Naděždy 

Kissové „Symptotermální metoda v přirozeném plánování rodičovství versus antikoncepce 

v edukační činnosti porodní asistentky“99 z roku 2008, která taktéž uvádí nízkou znalost žen 

o STM. 

 

Dílčí cíl 1: Zjistit, zda mají ženy o STM zájem, a čím je jejich zájem motivovaný. 

Výzkumná otázka 1: Mají ženy zájem o symptotermální metodu a z jakého důvodu? 

U žen, které o metodě před vyplňování dotazníku nikdy neslyšely, jsem se snažila zjistit, zda 

by o symptotermální metodu měly zájem. Do dotazníku jsem vložila krátkou ukázku, která 

představuje a popisuje STM. Ženy měly v otázce č. 19 odpovědět, zda je ukázka zaujala či 

nezaujala. Více jak polovinu respondentek ze všech dotázaných ukázka zaujala. Konkrétně 

to bylo 84 žen (62,7 %) a naopak 47 žen (35,1 %) ukázka nezaujala. Z těchto žen jich pak 

69 (51,5 %, otázka č. 20) uvedlo, že by se chtěly o STM dozvědět více informací.  

Podle výzkumu (otázka č. 22), by ženy měly nejčastěji zájem o STM kvůli možnosti naučit 

se znát své tělo, což uvedlo 37 žen (46,3 %), a jako varianta antikoncepce, kterou uvedlo  

27 žen (33,8 %). Jako metoda plánování rodičovství by STM zajímala 14 žen (17,5 %). Dvě 

ženy (2,5 %) uvedly, že by je metoda zajímala z důvodu rozšíření vlastního obzoru či šíření 

povědomí o metodě.  

 
99 KISSOVÁ, Naděžda. Symptotermální metoda v přirozeném plánování rodičovství versus antikoncepce 

v edukační činnosti porodní asistentky. [online]. Hradec Králové, 2008. [cit. 14.6.2020]. Bakalářská práce. 

Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové. Mgr. Eva Vachková. Dostupné  

z: https://dspace.cuni.cz/bitstream/handle/20.500.11956/19454/130060944.pdf 
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Z výzkumu vyplývá, že symptotermální metoda více jak polovinu respondentek zaujala  

a většina z nich by se o ní ráda dozvěděla více informací. Dle reakcí žen je možné určit, že 

více z nich by mělo zájem o STM jako o možnou formu antikoncepce než jako metodu 

plánováním rodičovství. 

Nejčastější důvod nezájmu o více informací k STM byl, dle otázky č. 21 ten, že ženy jsou 

spokojené se svou současnou ochranou (40,6 %). Dále ženy uváděly, že metodě nevěří  

(23,2 %), metoda se jim zdá složitá (20,3 %), nebo se nepotřebují chránit (11,6 %). 

 

Dílčí cíl 2: U žen, které se již se symptotermální metodou v minulosti seznámily, zjistit 

z jakého zdroje se o metodě dozvěděly. 

Výzkumná otázka 2: Z jakých zdrojů se ženy poprvé dozvídají o STM? 

Ženy se dle výsledků (otázka č. 10) nejčastěji o STM dozvídají z internetu. To znamená, že 

se o metodě dozvídají buď náhodou při přečtení nějakého článku, nebo musejí vyvinout 

vlastní úsilí, aby si informace vyhledaly. Druhá nejčastější varianta, jak se ženy o STM 

dozvídají, je od kamarádky, nebo člena rodiny. Minimální počet žen se o metodě dozvídá 

od svého gynekologa, ve škole a z různých letáků. Žádná z dotazovaných 154 žen se 

o metodě nedozvěděla z časopisu. 

 

Dílčí cíl 3: Zjistit, zda jsou ženy, které o STM slyšely, schopné vysvětlit fungování metody 

bez ohledu na to, zda ji užívají, či neužívají. 

Výzkumná otázka 3: Jsou ženy, které již někdy o STM slyšely, schopny alespoň rámcově 

vysvětlit její fungování? 

Z 20 žen, které o metodě již slyšely, dokázalo pouze 13 z nich popsat fungování STM 

(otázka č. 13). Všechny ženy přibližně věděly, o čem metoda je, ale některé odpovědi nebyly 

úplné, nebo nebyly příliš konkrétní. Jedna z respondentek popsala STM pouze jako určování 

plodných a neplodných dní. Nejpřesnější odpovědi měly tři ženy, které dobře zmínily 

sledování všech symptomů patřících pod STM, a to bazální teplota, hlen a děložní čípek. 

Další tři ženy uvedly jen dva symptomy, bazální teplotu a hlen, děložní čípek vynechaly. 
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Nejvíce žen, konkrétně 6, odpovědělo, že STM se zabývá sledováním bazální teploty. Dalo 

by se tedy říct, že ženy mají symptotermální metodu spojenou především s měřením bazální 

teploty.   

 

Dílčí cíl 4: Zjistit, zda ženy používají STM také jako formu antikoncepce. 

Výzkumná otázka 4: Používají ženy STM jako antikoncepční metodu? 

STM jako antikoncepční metodu používá ze všech dotazovaných jen jedna žena 

(otázka č. 7). Metodu navíc kombinuje ještě s bariérovou ochranou, a to kondomem. 

O metodě se dozvěděla na internetu, pomocí kterého se i metodu učila, a také navštívila kurz 

STM.  

Dříve metodu používaly dvě respondentky (otázka č. 14), u kterých není jisté, zda ji 

používaly právě jako formu antikoncepce, nebo za jiným účelem. Tato otázka v dotazníku 

chybí. První ze dvou respondentek se o metodě dozvěděla z internetu, a dále o ní slyšela i od 

gynekologa. Druhá respondentka se pro změnu o metodě poprvé dozvěděla od gynekologa, 

ale četla o ní i na internetu. Zajímavé je, že uvedla náročnost STM na naučení jako velmi 

lehkou. Přesto, že obě ženy mají STM vyzkoušenou v praxi a vědí, jak funguje, tak právě 

tyto dvě respondentky velmi stručně vysvětlily její fungování. Obě uvedly, že jde o sledování 

plodných a neplodných dní, jedna z nich navíc zmínila měření bazální teploty. 

Všechny tři ženy by STM doporučily i dalším ženám.  

 

Dílčí cíl 5: Zjistit, jestli existuje nějaká souvislost mezi sociodemografickými údaji, jako je 

věk, víra, vzdělání a tím, zda žena metodu zná. 

Výzkumná otázka 5: Existuje nějaká souvislost mezi sociodemografickými údaji a tím, zda 

žena STM zná? 
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Tabulka 7 Souvislost věku žen a znalostí STM 

Věk Celkový počet žen 
(otázka č. 2) 

Počet žen znajících 
STM (otázka č. 9) 

Podíl věk. kategorie a známosti STM 
(v %) 

18–19 16 0 0 

20–24 58 6 10,3 

25–29 35 8 22,9 

30–34 11 0 0 

35–39 10 3 30 

40–44 17 1 5,9 

45–49 7 2 28,6 

Jiná odpověď 0 0 0 

Celkem 154 20 - 

 

Z výsledků u otázek č. 2 a č. 9 bylo zjištěno, že vyšší znalost symptotermální metody mají 

ženy mezi 35 až 49 lety než ženy mladší. Tento výsledek se shoduje s tvrzením, že mladší 

generace má malé povědomí o STM, což dokládají i výsledky hlavní výzkumné otázky. 

Procentuální výpočet byl proveden jako podíl počtu žen ve věkové kategorii a počtu žen 

v kategorii, které metodu znají. 

Závislost víry a známosti STM nebyla prokázána i přesto, že odborná literatura často 

symptotermální metodu s vírou spojuje. Z 20 žen, které odpověděly, že STM znají, byla 

pouze jedna žena věřící, zbylých 19 odpovědělo, že věřící nejsou.  

Tabulka 8 Závislost vzdělání žen a znalostí STM 

Vzdělání Počet žen 
(otázka č. 4) 

Počet žen znajících STM 
(otázka č. 9) 

Základní škola 11 0 

Střední škola s výučním listem 6 1 

Střední škola s maturitou 68 7 

Vyšší odborná škola 6 1 

Vysoká škola 63 11 

Celkem 154 20 

 

Co se týká spojitosti známosti STM u žen a jejich vzdělání, tak získané odpovědi ukázaly 

mírně vyšší znalost STM u žen s vysokoškolským vzděláním.  
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Tabulka 9 Znalost STM v krajích 

Kraje Počet žen z kraje 
(otázka č. 3) 

Počet žen znajících STM 
(otázka č. 9) 

Hlavní město Praha 46 9 

Kraj Vysočina 0 0 

Jihomoravský kraj 26 2 

Olomoucký kraj 0 0 

Zlínský kraj 0 0 

Moravskoslezský kraj 0 0 

Středočeský kraj 22 0 

Jihočeský kraj 9 1 

Plzeňský kraj 9 0 

Karlovarský kraj 3 0 

Ústecký kraj 8 1 

Liberecký kraj 5 0 

Královehradecký kraj 26 7 

Pardubický kraj 0 0 

Celkem 154 20 

 

Pro zajímavost byl zjištěn počet žen znajících STM v jednotlivých krajích. Ukázalo se, že 

nejvíce žen znajících STM pochází z hlavní města Prahy a z Královehradeckého kraje. 

Ostatní zastoupené kraje měly znalost STM velmi nízkou, nebo vůbec žádnou.  

 

Znalostní otázky 

Ráda bych se v této části vyjádřila k otázkám č. 25–30 z provedeného dotazníku, které se 

týkají znalostí žen o menstruačním cyklu a plodnosti. Rozhodla jsem se je do dotazníku 

umístit, abych zjistila, jak ženy znají své tělo, co vědí o ženském cyklu, a zda mají představu 

o životnosti vajíčka a spermií, pokud se dostanou do děložního hrdla. Z dotazníku bylo 

zjištěno, že ženy v těchto oblastech měly málo správných odpovědí, a to pouze 261 (28,2 %). 

Zbylých 663 odpovědí (71,8 %) bylo chybných. Většina žen vůbec netuší, jak má vypadat 

zdravý ženský cyklus, co se děje v jejich těle v průběhu cyklu, jaké jsou znaky plodnosti ani 

jak dlouhá je životnost ženského vajíčka a životnost spermií v ženském těle po pohlavním 

styku. Výsledky jsou podle mého názoru velmi překvapující až znepokojující.   
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Tabulka 10 Správné a chybné odpovědi na otázky č. 25 až 30 

Otázka Správné odpovědi Špatné odpovědi 

25. Víte, jak by měl vypadat zdravý ženský cyklus? 21 133 

26. Jak dlouhá je životnost vajíčka? 30 124 

27. Jak dlouho dokážou přežít spermie, pokud se 
dostanou do děložního hrdla? 79 75 

28. Jaká je bazální teplota těla v době ovulace? 79 75 

29. Jaká je bazální teplota těla v době menstruace? 26 128 

30. Jak vypadá hlen děložního hrdla v plodném období 
(tedy v době, kdy má žena největší šanci na oplodnění)? 26 128 

Celkem 261 663 

Celkem (v %)  28,2 71,8 

 

 

Doporučení 

Z výsledků vyplynulo, že známost symptotermální metody je i v letech 2019-2020 stále 

nízká. Za více jak 10 let od posledních mně dostupných provedených šetření nebyl prokázán 

nárůst informovanosti žen o STM. To dokazují výzkumy Blanky Matlochové z roku 2006 

a Nadeždy Kissové z roku 2008. Problém spatřuji v nedostatečném informování o metodě 

obecně. Přesto, že o metodě mluvím spíše jako o jedné z forem antikoncepce, tak tím nechci 

upozadit její další funkce, o kterých je také nutné informovat.  Největší informační potenciál 

podle mě mají školy, gynekologové a časopisy, především časopisy pro ženy. V mém 

výzkumu na základě otázek č. 10 a 12 ale bohužel všechny tyto tři zdroje vyplynuly jako 

málo informující, jelikož se díky nim o metodě dozvědělo jen minimum žen. Podle mého 

názoru by pomohly následující kroky.  

Na základě výsledků otázek č. 10 a č. 12 by gynekologové mohli častěji informovat své 

klientky v oblasti symptotermální metody. Určitě by povědomí o STM ocenily nejen ženy, 

které mají potíže s používáním některých druhů antikoncepcí. V gynekologických 

ordinacích by také mohly být letáky k rozebrání nebo vystavené plakáty informující o STM.  

Dalším zásadním zdrojem pro rozšíření informovanosti o STM jsou podle mého názoru 

školy. Mohou to být školy základní, střední i vysoké, ale pro zajištění informovanosti všem 

žákům by to měla být škola základní, konkrétně druhý stupeň základní školy. První důvod 

je takový, že některé dívky nepokračují v dalším vzdělání na střední škole, a druhým 

důvodem je to, že by o metodě měli povědomí i chlapci. Uvědomuji si náročnost používaní 
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metody, která nemusí být pro dospívající ideální, nicméně jde především o zajištění 

prvotního povědomí o STM. Významnou roli v tomto vzdělávání mají učitelé předmětu 

výchova ke zdraví či obsahově blízkých předmětů, a tak by měli být poučeni o důležitosti 

zmiňování symptotermální metody v hodinách. Téma sexuální výchovy a s ním spojených 

forem antikoncepce je pro žáky na druhém stupni základní školy podstatné, jelikož se 

připravují na období prvních sexuálních zkušeností. 

Větší informovanosti by také mohly pomoci časopisy pro ženy, ve kterých se řeší především 

záležitosti týkající se žen, a tak jsou pro zmínění STM ideální. Časopisy jsou i v dnešní době, 

kdy převládají spíše zprávy a články na internetu, stále čtené a pro spoustu žen článek o STM 

může být inspirující. 

Celkově si myslím, že je podstatné, aby ženy a dívky o symptotermální měly povědomí, aby 

věděly, že něco takového existuje, a že mají možnost se chránit i jinými způsoby, než které 

se běžně uvádí. Jestli metodu budou či nebudou používat, záleží už jen na nich samotných, 

tímto bych nechtěla metodu nikomu nutit.  

Pokud ale odhlédneme čistě od STM, tak všechny uvedené nedostatky vzdělávacího systému 

se týkají obecně otázek spjatých s reprodukcí. Z mého pohledu je silně nedostatečná znalost 

žen, a to často žen i vysokoškolsky vzdělaných. Nejen proto, aby nedocházelo k náhodnému 

nežádoucímu otěhotnění, ale zároveň proto, aby ženy měly větší šanci na otěhotnění, bych 

obecně navrhla větší apel vzdělávacího systému i médií na reprodukci. Doplňující otázky 

č. 25–30 prokázaly velkou absenci základních i komplikovanějších otázek týkajících se 

tohoto tématu. Právě tato neznalost může mít fakticky za následek jak neměnné používání 

někdy nevhodných antikoncepčních metod, tak i problémy s oplodněním, neboť ke snahám 

může docházet v naprosto nevhodnou dobu. Obecně vzato tak může být na základě 

provedeného dotazníkového šetření konstatováno, že jak o STM, tak i o otázkách týkajících 

se reprodukce mají respondentky velmi nízké znalosti odhalující to, že nejsou vlastně 

motivovány se jakkoli o dané problematice informovat. Vycházím z otázek č. 7, 9, 20, 21  

a 25–30.  
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Závěr 

Bakalářská práce měla za cíl zjistit informovanost symptotermální metody mezi českými 

ženami v produktivním věku od 18 do 49 let. Při sepisování teoretické části práce mi 

pomohla odborná literatura, a to především u popisovaných pojmů antikoncepce, přirozené 

plánování rodičovství, ovulace a ženský cyklus, které jsou nezbytné pro pochopení 

fungování STM. I přesto, že se jedná o výběr zahraniční i české literatury, jednotlivá díla 

popisují STM shodně z pohledu spolehlivosti, neboť ji považují na základě Pearlova indexu 

za buď stejně bezpečnou jako hormonální antikoncepci, nebo dokonce bezpečnější. 

Ve vysvětlování samotné metody ale mají jednotlivé publikace drobné odchylky. 

Jádrem práce je praktická část, která byla sepsána na základě analýzy provedeného 

dotazníkového šetření ze zimy až jara 2019/2020. Pomocí online dostupného dotazníku se 

mi podařilo získat 154 respondentek a tři respondenty. Vzhledem k tomu, že byl dotazník 

určen pouze pro ženy, byli tito muži z vyhodnocování vyškrtnuti. Relativně vysoký počet 

respondentek napříč věkovým skupinám umožnil značný vhled do problematiky 

informovanosti žen o STM.  

Detailní analýzou získaných odpovědí bylo zjištěno, že ženy v České republice jsou 

nedostatečně informovány o symptotermální metodě. Ze všech 154 respondentek metodu 

znalo pouze 20 žen. Zjištěné údaje jsem v závěrečné diskuzi porovnala s výzkumy z let 2006 

i 2008 a dospěla jsem k závěru, že se od té doby informovanost žen o STM nezvyšuje, 

naopak spíš klesá. Především mladší generace žen o metodě vůbec neví. Z 20 žen, které o 

metodě slyšely, jich pouze 13 dokázalo vysvětlit fungování STM. Velká nevědomost je 

zaviněna nedostatečným informováním o metodě. Ženy se nejčastěji o metodě dozvídají 

z internetu, kde se k metodě musejí nějakým způsobném dopracovat, anebo se o metodě 

dozvídají náhodou. Podle mě velmi podstatný vliv na rozšíření znalosti o STM by měli mít 

gynekologové, školy a časopisy pro ženy. Všechny tři zmíněné zdroje byly ale uvedeny jako 

málo informující, nebo neinformující vůbec. Nejčastěji ženy uvedly, že se o metodě poprvé 

dozvěděly v letech 2017 až 2019. 

Výsledky ukázaly, že ženy dávají přednost jiným antikoncepčním metodám, než je STM. 

Pouze tři ženy mají zkušenost s používáním symptotermální metody, a z toho pouze jedna ji 

aktivně používá, ale kombinuje ji ještě s kondomem. Nejrozšířenější formou antikoncepce 
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jsou hormonální pilulky, následované bariérovým způsobem ochrany, a to kondomy. Velmi 

často je také užíván přerušovaný styk, i přesto, že je poměrně riskantní a hrozí u něj značné 

riziko otěhotnění.  

Při zkoumání odpovědí respondentek na položené otázky č. 25 až 30 jsem prokázala 

nedostatečnou informovanost žen jak o ženském těle, tak i ženském cyklu či o plodnosti. 

Dle získaných údajů ženy často netuší, co se s jejich tělem během cyklu děje, jak má správný 

cyklus vypadat, ani jaké jsou jejich potencionální šance na otěhotnění v určité fázi cyklu.  

Z mého pohledu byl stanovený hlavní cíl práce i jednotlivé dílčí cíle zodpovězeny. Výsledky 

o povědomí STM dopadly dle mého očekávání, i když jsem doufala ve výsledky pozitivnější. 

Různá doporučení pro zlepšení informovanosti nejen žen jsem uvedla v závěru praktické 

části. Do budoucna bych byla velmi ráda, kdyby se informovanost o symptotermální metodě 

zvyšovala.  
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Seznam použitých zkratek 

FSH – folikulo-stimulační hormon 

HCG – lidský choriový gonadotropin 

LH – luteinizační hormon 

PPR – přirozené plánování rodičovství 

STM – symptotermální metoda 
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Příloha 2 – Přepisy jednotlivých vysvětlení fungování STM z otázky č. 13 

  

 

1. „Žena si pravidelně měří teploměrem teplotu, a podle změny teploty si může zjistit 

plodné a neplodné dny.“ 

2. „Každodenním měřením vlastní teploty po jisté době sledování můžu zjišťovat, kdy 

mám ovulaci, kdy dostanu menstruaci atd., teplota se skokově změní.“ 

3. „Spočívá ve sledování tří symptomů – bazální teploty, hlenu a děložního čípku. 

Informace se zapisují do tabulky, a pak se z nich vytváří graf.“ 

4. „Podle měření bazální teploty se stanoví den ovulace.“ 

5. „Plodné a neplodné dny“ 

6. „Měření teploty, a na jejím základě určování plodných dnů“ 

7. „Sledování hlenu a teploty, teplota se měří po probuzení (cca ve stejnou hodinu 

vložením teploměru do úst), na základě odchylek lze zjistit plodné dny.“ 

8. „Měří se bazální teplota.“ 

9. „Myslím – sledovaní teploty, vaginálních výtoků a polohy děložního čípku.  

Na základě toho se dá stanovit ovulace.“ 

10. „Sleduje se děložní hlen, poloha a konzistence čípku, bazální teplota. Měkký čípek, 

ventrálně, vyšší teplota a vazký vodnatý hlen – plodné období“ 

11. „Ano, stručně sledováním svého těla – teplota, hlen“ 

12. „Měření teploty a hlídání plodných x neplodných dní“ 

13. „Měření bazální teploty a sledování hlenu – podle toho se určí plodné a neplodné 

dny.“ 


