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Anotace 

Bakalářská práce na téma „Informovanost žen o zdravotních rizicích spojených 

s užíváním hormonální antikoncepce“ je zaměřena na zjištění míry informovanosti žen 

o zdravotních rizicích, nežádoucích účincích a kontraindikacích hormonální 

antikoncepce. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a empirickou. V části 

teoretické se věnuji problematice hormonální antikoncepce, zejména však jejímu 

rozdělení, mechanismu účinku a zahájení užívání hormonální antikoncepce. Empirická 

část zahrnuje průzkumné šetření a prezentaci výsledků vlastní práce. Prostřednictvím 

průzkumného šetření, které bylo mezi respondentkami prováděno anonymní 

dotazníkovou formou v gynekologicko-porodnických ordinacích v Ostrově a 

v Karlových Varech a v gynekologických ambulancích Nemocnice Ostrov a 

Karlovarské krajské nemocnice, a.s., byla posouzena míra informovanosti žen o 

zdravotních rizicích hormonální antikoncepce. Výsledky vlastního šetření jsou srovnány 

s výsledky dříve realizovaných studií.   

 

Annotation 

This bachelor thesis „Women’s awareness of health hazards associated with usage of 

hormonal contraception“ is focused on the detection of measure of women’s awareness 

of health hazards, undesirable effects and conraindications of hormonal contraception. 

The thesis is divided into two parts, the theoretical and the experiential one. In the 

theoretical part I follow the hormonal contraception problems, especially its division, 

mechanism of effect and start of usage of hormonal contraception. The experiential part 

includes the investigation and the presentation of results. By means of investigation that 

was carried out in an anonymous questionnaire way among respondents in 

gynecological-obstetric medical attendances in Ostrov and Karlovy Vary and in 

gynecological  policlinics in Nemocnice Ostrov and Karlovarská krajská nemocnice, 

a.s., the measure of women‘s awareness of hormonal contraception health hazards was 



 

 

reviewed. The results of investigation itself are compared with the results of papers 

executed earlier.  
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1. ÚVOD 

Bakalářská práce je zaměřena na zjištění míry informovanosti žen o zdravotních 

rizicích spojených s užíváním hormonální antikoncepce. Hormonální kontraceptiva jsou 

nejčastější a nejpoužívanější metodou, jak v moderní době zabránit početí. Užívání 

tohoto typu léčiv s sebou ale nese i řadu zdravotních rizik, která jsou často opomíjená. 

Proto považuji problematiku hormonální antikoncepce za velmi aktuální.  

Téma „Informovanost žen o zdravotních rizicích spojených s užíváním 

hormonální antikoncepce“ jsem si zvolila proto, že se domnívám, že úroveň 

poskytovaných informací o rizicích a negativních účincích tohoto typu léčiv není 

dostatečná. S problémem nízké informovanosti o zdravotních rizicích, která s sebou 

přináší užívání hormonální antikoncepce, se setkávám stále častěji. Jaké jsou tedy 

znalosti žen v této oblasti, se snažím zjistit prostřednictvím své bakalářské práce.  

Ke zjištění a porovnání cílových informací byly vybrány čtyři skupiny 

respondentek. Dvě skupiny žen navštěvujících gynekologicko-porodnickou ordinaci 

v Ostrově a v Karlových Varech a dvě skupiny tvořily ženy, které navštěvují 

gynekologickou ambulanci nemocnice ve stejných městech. V této práci se zabývám 

porovnáním míry informovanosti žen o zdravotních rizicích spojených s užíváním 

hormonální antikoncepce u dvou skupin respondentek v Ostrově a dvou skupin 

dotazovaných žen v Karlových Varech. 

Předkládaná bakalářská práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a 

empirickou. V teoretické části se věnuji především samotné hormonální antikoncepci, 

přes její definici, historii, rozdělení, mechanismus účinku či spolehlivost, až po 

nežádoucí účinky, výhody a kontraindikace užívání hormonální kontracepce. 

Podstatnou kapitolu v této části práce představuje zahájení užívání hormonální 

antikoncepce, jehož nedílnou součástí je i pravidelné sledování uživatelky HA lékařem. 

V empirické části jsou uvedeny cíle a pracovní hypotézy. Je zde rovněž popsána 

metodika práce, organizace šetření, charakteristika a popis zkoumaného vzorku. 

K posouzení míry informovanosti žen v dané problematice jsem zvolila anonymní 

dotazníkovou formu průzkumného šetření. Výsledky vlastního průzkumného šetření 

jsou prezentovány v tabelárních přehledech a výsečových či sloupcových diagramech. 

V závěru empirické části se věnuji diskuzi a srovnání vlastních výsledků průzkumného 

šetření s dříve realizovanými studiemi obdobného tématu, které byly dostupné. 
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1.1 Cíle práce 

Cílem bakalářské práce je zjistit míru informovanosti a úroveň znalostí žen o 

zdravotních rizicích spojených s užíváním hormonální antikoncepce. Pro naplnění 

záměru bakalářské práce byly stanoveny následující cíle: 

 Vymezení pojmu hormonální kontracepce a oblastí s ní souvisejících. 

 Provedení průzkumného šetření pomocí anonymního dotazníku o míře 

informovanosti žen užívajících hormonální antikoncepci. 

 Analýza výsledků šetření. 

 Statistická vyhodnocení získaných dat. 

 Zhodnocení míry informovanosti o zdravotních rizicích hormonální kontracepce 

u žen na Karlovarsku. 
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2.   Teoretická část 

Hormonální antikoncepce vzbuzuje v posledních letech mnoho zájmu. 

Diskutovány jsou zejména otázky její škodlivosti a vlivu na zdraví uživatelky a 

vhodnost výběru správného preparátu. Užívání hormonálních kontraceptiv však s sebou 

přináší i výhody, tím nejdůležitějším pozitivem je zabránění možnému otěhotnění. 

V teoretické části své bakalářské práce se věnuji definici hormonální 

antikoncepce, její historii a vzniku, rozdělení hormonální kontracepce, mechanismu 

účinku, antikoncepční spolehlivosti a selhání spolehlivosti antikoncepce. Dvě velké 

kapitoly jsou zaměřeny na kombinovanou hormonální antikoncepci a gestagenní 

antikoncepci. Oba typy antikoncepce dále rozděluji podle způsobu užívání. Rovněž se 

zabývám příznivými účinky a výhodami, nežádoucími účinky, zdravotními riziky a 

kontraindikacemi užívání hormonální antikoncepce. Samostatná část je věnována 

zahájení užívání hormonální antikoncepce, pojednává o postupu při předpisu 

kontracepce, výběru přípravku a pravidelném sledování uživatelky hormonální 

antikoncepce.  

 

 

2.1 Hormonální antikoncepce 

V dostupné odborné literatuře je uváděno mnoho definic pro antikoncepci. Fait 

(2008, s. 8) ve své publikaci udává, že: „Antikoncepce (kontracepce) je každá metoda 

zabraňující početí. Je primární prevencí nechtěného otěhotnění a tedy i porodu 

nechtěného dítěte, což jsou stavy, které v doslovném pojímání definice zdraví podle 

Světové zdravotnické organizace (WHO) lze hodnotit jako nemoc.“  

Užívání hormonálních kontraceptiv je nejčastější a nejpoužívanější metodou, jak 

v moderní době zabránit početí. Koliba (2007, s. 520) toto tvrzení dokládá: 

„Hormonální antikoncepce, resp. kombinovaná hormonální antikoncepce (COC) nebo 

také hormonální kontracepce je u nás nejpoužívanější antikoncepční metodou. 

V současné době užívá některý z přípravků kombinované hormonální antikoncepce 

v České republice přibližně 34% žen ve fertilním věku a svou každodenní tabletu bere 

téměř 80 milionů žen na celém světě.“  
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2.1.1 Historie hormonální antikoncepce 

Tato část bakalářské práce je věnována vzniku prvních přípravků hormonální 

antikoncepce a vývoji tohoto typu léčiv. 

Historie antikoncepce sahá až do období po první světové válce, kdy „byly 

postupně získávány znalosti o blokování ovulace pomocí estrogenů a gestagenů.“ (Rob, 

et al., 2008, s. 121) Jak dodává Barták (2006, s. 13): „Roku 1921 si Rakušan Dr. 

Haberlandt povšiml, že výtažky z vaječníků těhotných zvířat mohou být použity jako 

antikoncepce, protože blokují uvolnění zárodečných buněk z vaječníků.“ Za zakladatele 

hormonální antikoncepce bývá označován Ludvig Haberlandt, experimentátor 

z Insbrucku. (Čepický, 2002) 

První moderní kontracepce vznikla díky výzkumu profesora E. Markera 

z Kalifornie, ten z rostliny Cabeza de negro, též nazývána mexický jám, extrahoval 

látku diosgenin, která slouží k syntéze steroidů. (Hrušková, 2009) 

V roce 1951 objevili v Mexico City Djerassi novou skupinu látek (19-

norsteroidy), která má vlastnosti podobné přirozeným hormonům vaječníků, jež se 

později v antikoncepci mimořádně uplatnily. (Čepický, 1993) Vědeckými pracovníky, 

kteří měli rozhodující zásluhu na objevu nových syntetických preparátů, byli biologové 

M. C. Chang a G. Pincus z Worchester Foundation for Experimental Biology v USA. 

(Koliba, 2007; Barták, 2006) Gregor Pincus „je považován za otce moderní 

antikoncepční pilulky.“ (Hrušková, 2009, s. 569) 

Roku 1956 došlo v Portoriku k prvnímu velkému testu hormonální antikoncepce 

na skupině plodných žen. Iniciátorem studie byl E. Rice-Wreyr, ředitel Portorické 

společnosti pro plánované rodičovství. Portoriko v té době bojovalo s populační explozí 

a mělo extrémní zájem o zavedení spolehlivé antikoncepční metody. Pilulku užívalo 

celkově 256 žen po dobu 1712 menstruačních cyklů. V roce 1957 byly prezentovány 

výsledky a podle nich došlo pouze k 5 těhotenstvím u žen, které kontracepci zapomínaly 

užívat. (Čepický, 1993) Na základě tohoto průzkumu byla v USA roku 1960 schválena 

a poslána do výroby první antikoncepční pilulka s obchodním názvem Enavid-10. 

(Barták, 2006) 

U prvních kontraceptiv byl mestranol (estrogen) postupně nahrazen svým 

aktivním metabolitem ethinylestradiolem. Levonorgestrel se naopak stal 

nejoblíbenějším gestagenem. Stále byly hledány optimální a zároveň co nejnižší dávky 
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hormonů. Současná moderní hormonální antikoncepce obsahuje 0,015 – 0,05 mg 

ethinylestradiolu. (Rob et al., 2008) 

Vývoj prvních preparátů hormonální antikoncepce na našem území popisuje 

Koliba (2007, s. 522): „V Československu přišel na trh první přípravek kombinované 

hormonální antikoncepce (Antigest) v roce 1965. Až do 80. let daleko převládaly 

tuzemské preparáty (Antigest B, Biogest, Norbiogest, Neogest); změny jejich složení 

vcelku kopírovaly světové trendy. Po roce 1990 se na trhu rychle objevilo široké 

spektrum přípravků, plně srovnatelné s kteroukoli západní zemí.“ 

Hormonální antikoncepce je skutečně mimořádným objevem minulého století, 

což dokazují i mnohé studie. Ženy dokonce označily vynález hormonální antikoncepce 

jako nejvýznamnější objev 20. století. (Fait, 2008) 

 

2.1.2 Dělení hormonální antikoncepce 

Hormonální antikoncepci lze rozdělit podle obsahu účinných látek na dvě 

základní skupiny - „kombinovanou estrogen-gestagenní nebo čistě gestagenní. 

(Hrušková, 2009, s. 569)  

Dominantní antikoncepční metodou je estrogen-gestagenní kontracepce. (Fait, 

2008) 

Podle způsobu aplikace se kombinovaná hormonální antikoncepce dělí na 

perorální přípravky, které z naprosté většiny převažují. (Procházka; Procházková, 2010) 

A na neperorální aplikační formy, kam patří antikoncepční náplast Evra a vaginální 

antikoncepční kroužek NuvaRing. (Fait, 2008) 

 

2.1.3 Mechanismus účinku hormonální antikoncepce 

Na kontracepčním efektu antikoncepčních přípravků má podíl více mechanizmů. 

Nejvýznamnějším mechanismem je inhibice ovulace, uvolnění vajíčka z vaječníku, 

zprostředkovaná estrogenní i gestagenní složkou preparátu. (Cibula, 2002) Využívá tzv. 

princip negativní zpětné vazby na systém hypotalamo-hypofyzární. Produkce 

pohlavních hormonů ve vaječnících (17-beta estradiolu a progesteronu) je přirozená a 

řízená centrálně z hypotalamu. Uvolňování gonadotropinů z hypofýzy – 

folikulostimulačního hormonu (FSH) a luteinizačního hormonu (LH) ovlivňují 

gonadoliberiny (GnRH), které vyvolají zvýšenou produkci estrogenů a gestagenů ve 

vaječnících. Stoupající hladina pohlavních hormonů potlačí uvolňování FSH a LH.  Při 
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podávání i velmi nízkých dávek pohlavních hormonů klesá hladina obou gonadotropinů 

a nedochází proto ke zrání a uvolnění vajíčka z vaječníku a přípravě sliznice dělohy pro 

přijetí zárodku. Negativní ovlivnění transportu oocytu má zřejmě také podíl na 

antikoncepčním účinku. Vliv na výdej gonadotropinů trvá cca 7-10 dní pomocí zpětné 

vazby a je závislý na kontinuální, trvalé hladině hormonů v krvi, kterou ovlivňuje a 

udržuje pravidelné užívání kontracepčních přípravků. (Koliba, 2007) Kombinovaná 

hormonální antikoncepce také mění strukturu sliznice děložního hrdla, má vliv i na 

děložní sliznici a pohyblivost vejcovodů (Burkman, 2001), která je nezbytná pro 

správnou funkci přenosu oplodněného oocytu. (Koliba, 2007) 

 

2.1.4 Spolehlivost hormonální antikoncepce 

„Moderní kontracepce musí přinášet maximální spolehlivost, bezpečnost, 

dobrou snášenlivost, minimální výskyt nežádoucích účinků a příznivé nekontracepční 

účinky.“ (Kořenek, 2004, s. 26) 

K hodnocení účinnosti hormonální antikoncepce se obvykle využívají dvě 

metody. První a nejčastěji používanou je Pearl index (též těhotenské číslo), který 

vyjadřuje počet otěhotnění u sta žen za jeden rok používání určité kontracepce. (Kudela, 

2004) „Při řádném užívání je Pearlův index 0,1 – 0,2.“ (Rob et al., 2008, s. 121) 

Kontracepční spolehlivost se ještě zvyšuje při dlouhodobém užívání, jelikož se 

minimalizuje riziko tzv. efektu selhání nové uživatelky. (Novotná, 2002) 

Druhou metodou k hodnocení kontracepční spolehlivosti je technika nazvaná 

„life-table“, která udává počet antikoncepčního selhání ve sledovaném intervalu. Kromě 

nechtěných otěhotnění vyjadřuje také počet přerušení užívání hormonální antikoncepce. 

(Cibula, 2002) 

„Velmi důležitým faktorem spolehlivosti kontracepce je hmotnost pacientky. 

Vysvětlení se může nabízet jednak jako zvýšení bazálního metabolizmu pacientek s vyšší 

hmotností, kde hmotnost lépe koreluje se zvýšením než body mass index (BMI). 

Zrychlený metabolismus vede k rychlejší eliminaci hladin estrogenů a gestagenů v séru 

s jejich následnou insuficiencí pro blok folikulárního vývoje. Steroidy mohou být 

absorbovány tělesným tukem. U pacientek s větším množstvím tuku může také dojít 

k rychlejšímu poklesu účinných hladin sexuálních steroidů s následným selháním 

hormonální kontracepce. Relativní riziko selhání kontracepce u pacientek s vyšší 
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hmotností nad 70,5 kg užívající velmi nízce dávkované COC je až 4,5.“ (Kořenek, 2004, 

s. 27) 

 

2.1.4.1 Selhání spolehlivosti hormonální antikoncepce 

Příčiny selhání hormonální kontracepce lze obecně rozdělit do dvou hlavních 

kategorií. První z nich tvoří pacientky, které během užívání antikoncepce vykazují 

sníženou komplianci. Kompliance, neboli míra schopnosti dodržovat doporučený režim 

léčby, se odvíjí od několika faktorů. Na prvním místě je věk pacientky, důležitou roli 

hrají psychosociální aspekty, které vycházejí z nízkého vzdělání, malém povědomí o 

vlastním zdraví či nepochopení instrukcí od lékaře. Druhou kategorii, která zahrnuje 

příčiny selhání hormonální antikoncepce, žena svým chováním téměř neovlivní. 

Příkladem mohou být interakce s jinými léky, poruchy resorpce z gastrointestinálního 

traktu (GIT) a tělesná hmotnost pacientky. (Kořenek, 2004) 

Nejčastějším důvodem selhání hormonální antikoncepce je opomenutí užití 

antikoncepční tabletky. (Fait, 2008) „U prvouživatelek nacházíme zapomenutí užití 

tablety až 3krát častěji než u pacientek, které užívají hormonální kontracepci delší 

dobu.“ (Kořenek, 2004, s. 27) 

 

2.1.5 Kombinovaná hormonální antikoncepce (COC) 

Kombinovaná hormonální antikoncepce je nejrozšířenějším a nejspolehlivějším 

typem antikoncepce na celém světě. (Rob et al., 2008)  

V současné době užívá preparáty kombinované hormonální kontracepce v České 

republice přibližně 34% žen ve fertilním věku. Ve srovnání s dalšími rozvinutými 

evropskými zeměmi je frekvence užívání COC v ČR pořád výrazně nižší. (Koliba, 

2007; Cibula, 2001) 

„Současné trendy v moderní COC vedou ke snižování hladin estrogenů, ke 

změně aplikačních cest steroidů a ke změně typu či dávkování gestagenů.“ (Kořenek, 

2004, s. 27)  

Ve všech dostupných COC je jako estrogenní složka použit ethinylestradiol 

(EE), který postupně nahradil dříve užívaný mestranol (3-methylester ethinylestradiolu). 

EE má významné metabolické ztráty ve sliznici střeva a v játrech, dosahuje tak 

biologické dostupnosti 38-48 % při perorálním podání. V plazmě se EE váže na albumin 
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a jen 1 % cirkuluje volně. Podle dávky EE se COC dělí na vysoko dávkované (0,04-0,05 

mg), nízko dávkované (0,03-0,0375 mg), velmi nízko dávkované (0,015-0,02 mg) a 

extrémně nízko dávkované ( 0,02 mg). (Fait, 2008) „Nejvíce užívané jsou 

v současnosti přípravky s nízkou estrogenní dávkou. Tuto denní dávku lze z hlediska 

dnešních znalostí považovat za optimální.“ (Cibula, 2002 et al., s. 173) 

Pearl index je udáván mezi 0,0 a 0,4. Spolehlivost hormonální antikoncepce 

může být ovlivněna narušením střevní flóry či enterohepatálního oběhu, působením 

antibiotik (tetracyklinů, cefalosporinů), nebo indukcí enzymatických systémů jater 

(tuberkulostatika, některá antikonvulziva). (Fait, 2008) 

 

2.1.5.1 Kombinovaná perorální antikoncepce 

Kombinovaná perorální antikoncpce je mimořádně spolehlivou antikoncepční 

metodou, Pearlův index je při řádném užívání 0,1-0,2. (Rob et al., 2008) 

V antikoncepčních pilulkách je pestré spektrum používaných progestinů. 

Nejdéle jsou používány progestiny s reziduálním androgenním účinkem, tj. 

norethisteron acetát a levonorgestrel. Další přípravky obsahují progestiny s minimální, 

klinicky nevýznamnou, androgenní aktivitou (desogestrel, norgestimát a gestoden). 

Dále jsou to preparáty obsahující progestiny s antiandrogenním a 

antimineralokortikoidním účinkem, které kromě antikoncepčního účinku ženě poskytují 

další výhody, např. tabletky s antiandrogenními progestiny (cyproteron acetát, dienogest 

a chlormadinom acetát) zlepšují problematickou pleť, akné, hirsutismus (nadměrné 

ochlupení) a alopecii (vypadávání vlasů). (Rob et al., 2008) 

Kombinovaná perorální kontraceptiva mají, mimo blokády ovulace, vliv i na jiné 

části genitálního ústrojí. Inhibují transformaci endometria a mění viskozitu cervikálního 

hlenu, který je mezi menstruacemi vazký. (Rob et al., 2008) 

Perorální kombinovanou antikoncepci lze rozdělovat podle konstrukce, tedy 

podle dávky estrogenu a progestinu v jednotlivých tabletách, na preparáty monofázické, 

bifázické, trifázické a kombifázické. (Fait, 2008) 

 Monofázické preparáty (jednofázové, konvenční) - dávka estrogenu a 

gestagenu se v pilulce během cyklu nemění. Jednofázové přípravky jsou na 

našem trhu hojně zastoupeny, patří mezi ně např. Minesse, Mirelle, Logest, 

Mercilon, Yasminelle, Yaz, Minulet, Marvelon, Belara, Jeadine, Cilest, 

Chloe, Minerva, Gravistat a další. (Rob et al., 2008; Hrušková, 2009) 
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 Bifázické preparáty (dvoufázové) – v každé pilulce je konstantní dávka 

ethinylestradiolu (EE). V prvních 11 dnech cyklu je obsah progestinu menší 

než v dalších 10 dnech. Tyto preparáty se používají již poměrně málo. (Rob 

et al., 2008) 

 Trifázické preparáty (třístupňové) – možnost několika dávkových 

kombinací. V prvních 6 dnech je dávka EE i progestinu nejnižší, 

následujících 5 dnů se dávka EE i progestinu zvyšuje a posledních 10 dní je 

obsah EE snížený a obsah progestinu zvýšený. Kombinace estrogenů a 

gestagenů se snaží napodobit menstruační cyklus. Cílem je snížit celkovou 

měsíční dávku gestagenu a zároveň zachovat plnou kontracepční účinnost a 

kontrolu cyklu. Všechna třístupňová uspořádání poskytují nízkodávkovaný, 

estrogenně mírně dominantní preparát, jenž kromě všech výhod může 

způsobovat slabá krvácení, která jsou nepravidelná a relativně častá. 

Používanými trifázickými přípravky jsou Tri-Novum, Pramino, Milligest, Ti-

Minulet, Tri-Nordiol, Triquilar a Tri-Regol. (Rob et al., 2008; Hrušková, 

2009) 

 Kombifázické preparáty jsou alternativou bifázických přípravků. Po 7 

dnech užívání se zvyšuje dávka gestagenu a dávka estrogenu se naopak 

snižuje. Jediným dostupným kombifázickým preparátem je Gracial. (Rob et 

al., 2008; Hrušková, 2009) 

 Estrofázické preparáty „obsahují estrogenní složku ve stoupající 

koncentraci v každé třetině cyklu podávání preparátu.“ (Procházka; 

Procházková, 2010, s. 369) 

 

Tablety kombinované hormonální antikoncepce se podávají ve čtyřtýdenních 

cyklech. Tři týdny se užívají, poté následuje týdenní přestávka, kdy žena antikoncepci 

neužívá. (Barták, 2006) „Některé nové přípravky, s extrémně nízkou dávkou estrogenu 

obsahují 24 tablet, které se kombinují pouze se 4denní pauzou.“ (Cibula, 2002, s. 170)  

Kontracepční přípravky by měly být užívány denně, vždy ve stejnou dobu. 

Výrobci uvádějí toleranci chyby až 12 hodin. Pravidelnost v užívání vyžadují zejména 

přípravky s velmi nízkým obsahem estrogenů. Monofázické preparáty se mohou užívat i 

v dlouhých cyklech, tj. déle než 21-24 dní bez přestávky, i zcela kontinuálně. Během 

užívání žena nemenstruuje, jelikož nedojde ke krvácení ze spádu. Může se ovšem 
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objevit slabé krvácení nebo špinění, tzv. krvácení z průniku. Pseudomenstruační 

krvácení se objeví až potom, co uživatelka zahájí sedmidenní pauzu. (Čepický, 2002; 

Cibula et al., 2002) 

„Téměř u každé ženy dochází k chybám v užívání. Vynechání dávky hormonů se 

může projevit špiněním nebo i silnějším krvácením ze spádu. Z hlediska možného snížení 

spolehlivosti metody je nejdůležitější, ve které fázi cyklu byla tableta vynechána.“ 

(Cibula, 2002, s. 172) 

 

2.1.5.2 Transdermální antikoncepce 

Antikoncepční náplast byla poprvé uvedena v roce 2002 v USA. V ČR je 

dostupný transdermální antikoncepční systém Evra. (Rob el. al., 2008; Hrušková, 2009) 

Kontracepční náplast má velikost 4,5 x 4,5 cm a plochu 20 cm
2
 a využívá tzv. 

matrixový systém. Na povrchu má béžově zbarvenou ochrannou vrstvu, pod kterou je 

vrstva obsahující antikoncepční steroidy a lepidlo. Obsahuje 6 mg EE a 0,6 mg 

norelgestrominu, z kterých se denně uvolňuje 0,02 mg EE a 0,15 mg norelgestrominu. 

(Shulman et al., 2003; Fait, 2008) „Norelgestromin (7-deacetylnorgetimát) je primární 

aktivní metabolit norgestimátu, řazený do III. generace gestagenů – gonanů 

s oslabenými androgenními účinky. Použitý gestagen kladně ovlivňuje lipidový 

metabolismus a nezvyšuje riziko tromboembolické nemoci.“ (Kořenek, 2004, s. 27) 

Aplikuje se jednou týdně po dobu třech týdnů. Ve čtvrtém týdnu se náplast 

vynechá a dojde k pseudomenstruačnímu krvácení (tzv. patch free-interval bez náplasti). 

Náplast se lepí na břicho, hýždě, vnější část paže apod. (Rob el. al., 2008) Jak uvádí 

Shulman et al. (2003, s. 17): „doporučuje se vyhnout například pasu, kde by se náplast 

mohla poškodit oděvem nebo páskem. Novou náplast není vhodné lepit na stejné místo, 

ale může být ve stejné oblasti těla.“ U malé části uživatelek se může objevit lokální 

kožní dráždění v místě náplasti. „Co se týká přilnavosti, procento odlepení činí cca 1,8-

2,9.“ (Kořenek, 2004, s. 28) 

Spolehlivost transdermální antikoncepce je srovnatelná s kombinovanou 

perorální kontracepcí a její výhodou je eliminace primárního metabolismu v játrech a 

průchodu trávicím traktem. Rovněž nezatěžuje organismus výkyvy hladin účinných 

látek. (Rob et al., 2008) 

Evra představuje uživatelkami kontrolovanou reverzibilní hormonální 

antikoncepci s prodlouženou dobou účinku, která je spojená s výrazně lepší kompliancí 
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pacientek, na rozdíl od kompliance pacientek, které užívají perorální antikoncepci. 

Bezchybného užití náplasti, bez ohledu na věk, bylo dosaženo téměř u 90% žen. 

Účinnost, indikace, kontraindikace a vedlejší účinky jsou stejné jako u perorální 

kombinované hormonální antikoncepce. U žen s tělesnou hmotností nad 90 kilogramů 

byla zjištěna nižší antikoncepční účinnost, jelikož nízké hladiny steroidů vzhledem 

k většímu distribučnímu objemu nemusí zajistit úplnou inaktivitu folikulárního aparátu. 

(Kořenek, 2004; Fait, 2008) 

Transdermální antikoncepční náplasti mají nepochybnou výhodu v tom, že 

zajišťují trvalou plynulou dodávku hormonů do organismu. Jejich hladina je mnohem 

stálejší a nezávisí na pravidelném každodenním užívání tablet, proto jsou vhodné pro 

ženy, které s tím mají problémy. (Barták, 2006) 

 

2.1.5.3 Vaginální hormonální antikoncepční kroužek NuvaRing 

Vaginální hormonální antikoncepce NuvaRing je flexibilní, měkký, 

transparentní kroužek o tloušťce 4 mm a průměru 54 mm, který po zavedení do pochvy. 

Po dobu 3 týdnů uvolňuje nejnižší dávku hormonů podávaných v COC vůbec. Je 

tvořený 110 µm tlustou membránou z Evatanu (ethynil vinyl acetát), ve které je difúzně 

rozptýleno 2,7 mg EE a 11,7 mg etonogestrelu (ENG). Membrána Evatanu kontroluje 

kontinuální uvolňování denní dávky 15 µg EE a 120 µg ENG. (Fait, 2008; Hrušková, 

2009; Rešlová, 2008) 

Antikoncepční kroužek NuvaRing je určen pro jeden měsíční cyklus, tři týdny je 

zaveden a jeden týden je uživatelka bez antikoncepce. Zavedení i odstranění kroužku z 

horní části pochvy je snadné, tudíž nevyžaduje asistenci zdravotnického personálu. 

(Rešlová, 2008)  

„Vaginální kroužek přináší vyrovnané hladiny účinných látek, vynechání 

jaterního first-pass efektu a vyloučení ovlivnění vstřebávání střevní sliznicí. Snížení 

počtu aplikací má význam v redukci možné chyby uživatelky ve smyslu opomenutí užití 

antikoncepce.“ (Fait, 2008, s. 36) 

Dle Faita (2008) byla antikoncepční spolehlivost testována v rozsáhlé klinické 

studii. Pearl index vaginálního kroužku NuvaRing je 0,65. „Účinnost je zachována při 

opomenutí vyjmutí kroužku po třítýdenním intervalu užívání, a to maximálně o sedm dní, 

i pak je doporučována sedmidenní pauza bez kroužku.“ (Fait, 2008, s. 36)  
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NuvaRing není médiem pro patogeny a také neobtěžuje zápachem. Měsíční 

interval zavádění vaginálního kontracepčního kroužku osvobodí ženy od denního, 

několik let trvajícího užívání antikoncepčních tablet, a proto je antikoncepční metodou 

volby moderní aktivní ženy. (Rešlová, 2008) 

 

2.1.6 Příznivé účinky a výhody kombinované hormonální 

antikoncepce 

Kombinovaná hormonální antikoncepce má nejen antikoncepční účinek, ale i 

množství příznivých zdravotních účinků a neantikoncepčních léčebných indikací. (Fait, 

2008; Čepický, 2002)   

„Pozitivní účinky COC jsou jednak individuální – pro tu ženu a dívku, která 

COC užívá, jednak jde o pozitivní vliv užívání COC na výskyt některých nepříznivých 

diagnóz.“ (Koliba, 2007, s. 523) 

Nejvýznamnějším příznivým účinkem kombinované hormonální antikoncepce je 

vysoce účinná a reverzibilní prevence otěhotnění, jež zároveň ženám umožňuje volnost 

v rozhodování o sexuální aktivitě. (Rob et al., 2008; Cibula et al., 2002) „Jde především 

o významný dopad na snížení počtu nechtěných těhotenství a snížení počtu interrupcí 

(umělé přerušení těhotenství). S tím souvisí i snížení výskytu mimoděložního 

těhotenství.“ (Koliba, 2007, s. 523) Výskyt mimoděložního těhotenství však 

v posledních letech stoupá. Pravděpodobnou příčinou je častější výskyt pánevních 

gynekologických zánětů a léčba neplodnosti. Ve srovnání se ženami, které neužívají 

kontraceptiva, je riziko ektopické (mimoděložní) gravidity u uživatelek COC až 500krát 

nižší. (Cibula et al., 2002)   

Kombinovaná hormonální antikoncepce příznivě ovlivňuje a potlačuje příznaky 

premenstruačního syndromu a dysmenorey (bolestivá porucha menstruace). (Fait, 2008; 

Rob, 2008, Cibula, 2002) Jak dodává Novotná (2002, s. 10): „Pocit menstruačního 

dyskomfortu udává až 50% dívek a žen. Tíže příznaků kolísá od mírných nevolností po 

výrazné projevy vyžadující pracovní neschopnost nebo absenci ve škole a někdy 

dokonce opakovanou hospitalizaci. Užívání COC až v 50% případů vede k vymizení 

nebo alespoň ke zmírnění dysmenorey.“ 

Mezi další příznivé účinky kombinované hormonální antikoncepce patří snížení 

rizika výskytu pánevních gynekologických zánětů, snížení krevních ztrát při menstruaci, 

či regulace nepravidelné menstruace. COC rovněž snižuje riziko tvorby ovariálních cyst 
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až o 78% a folikulárních cyst až o 50%. Jedním z nejvýznamnějších příznivých účinků 

je snížení rizika výskytu karcinomu ovaria, karcinomu endometria, redukce výskytu 

děložních myomů a prokázán byl příznivý vliv i na výskyt benigních mastopatií. COC 

má příznivé účinky na kvalitu pleti a kožní projevy (akné vulgaris, hyperandrogenní 

syndrom). Klinické studie prokázaly, že kombinovaná hormonální antikoncepce má 

ochranný vliv i na riziko vzniku kolorektálního karcinomu. (Fait, 2008; Rob et al., 

2008; Cibula et al., 2002; Novotná, 2002, Hrušková, 2009) 

 

2.1.7 Nežádoucí účinky kombinované hormonální antikoncepce 

„Hormonální antikoncepce stejně jako každá jiná farmakologická léčba má 

nežádoucí účinky, které vyplývají z užívání hormonů a souvisejí s dávkou estrogenů i 

typem progestinu.“ (Hrušková, 2009, s. 570) 

Nežádoucí účinky hormonálních kontraceptiv se dají rozdělit na méně závažné a 

závažné. Za méně závažné nežádoucí účinky jsou považovány bolesti hlavy, napětí 

v prsou, nauzea, zvracení, abnormální děložní krvácení, vzácně i migréna, deprese, 

emoční labilita, změna libida, kožní změny, poruchy vidění, nesnášenlivost kontaktních 

čoček nebo zvýšení tělesné hmotnosti (účinek progestinu). (Katzung, 2004; Rob et al., 

2008) Fait (2008, s. 22) se ve své publikaci zmiňuje, že: „Možný nežádoucí hmotnostní 

přírůstek uvádí jako hlavní nevýhodu COC 73% žen.“ 

Mezi závažné nežádoucí účinky kombinované hormonální kontracepce patří 

riziko tromboembolické nemoci (TEN), hypertenze (vysoký krevní tlak), 

kardiovaskulární onemocnění a infarkt myokardu, cévní mozková příhoda, karcinom 

prsu a děložního hrdla nebo lékové interakce. Užíváním COC je zvýšeno riziko výskytu 

vzácného hepatocelulárního adenomu. Zvýšené riziko tvorby žlučových kamenů nebylo 

nikdy prokázáno, ačkoliv je hojně diskutováno. (Rob, et al. 2008; Cibula et al., 2002; 

Fait, 2008) 

 

Tromboembolická nemoc (TEN) 

Tromboembolická nemoc se řadí k nejzávažnějším komplikacím užívání 

hormonální antikoncepce. Relativní riziko (RR) TEN u moderní antikoncepce je 2 – 4, 

což znamená, že pravděpodobnost je 3 – 4krát vyšší než u žen, které kontracepci 

neužívají. Zásadní význam má především estrogenní složka COC, jež zvyšuje krevní 

srážlivost, venózní dilataci a adhezivitu krevních destiček. Pouze 1 – 2% těchto příhod 
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končí fatálně. Zvýšené riziko TEN se vyskytuje do 4 měsíců od zahájení užívání COC a 

do 3 měsíců ode dne vysazení vymizí. (Kořenek, 2004; Fait, 2008; Koliba, 2007; Rob et 

al., 2008; Drife, 2002) 

„Před první preskripcí hormonální antikoncepce je nutné pečlivě odebrat jak 

rodinnou (RA), tak zejména osobní anamnézu (OA) týkající se jasně prokázané žilní 

trombózy – jak v žilách dolní končetiny, plicní embolie, žilní trombózy v neobvyklé 

lokalizaci, tak opakovaných zánětů povrchových žil.“ (Dulíček et. al, 2002, s. 8) Pokud 

je u žen pozitivní rodinná anamnéza zjištěna, je vhodné vyšetření vrozených trombofilií, 

Za trombofilní stav je označován stav, kdy je rovnováha hemostatických mechanismů 

vychýlena směrem k trombóze vlivem vrozených nebo získaných faktorů. Mezi vrozené 

trombofilními stavy patří Leidenská mutace (mutace faktoru V), mutace protrombinu 

(mutace faktoru II 20210A), deficity inhibitorů koagulační kaskády (protein C, protein 

S, antitrombin III), hyperhomocysteinemie a hyperlipoproteinemie. Tato onemocnění 

jsou absolutní kontraindikaci užívání COC. (Fait, 2008; Dulíček; Košťál, 2002) 

K rizikovým faktorům TEN, jako rodinná anamnéza TEN, obezita, dlouhodobá 

imobilizace, dehydratace, komprese, hereditární trombofilie, antifosfolipidový syndrom 

či rozsáhlé varixy, je nutno přiřadit také kouření uživatelek a věk nad 40 let. (Hrušková, 

2009) 

Screeningové vyšetření před doporučením kombinované hormonální 

antikoncepce na přítomnost trombofilních stavů není vzhledem k 5% prevalenci 

v populaci indikováno. (Cibula et al., 2002; Koliba, 2007) 

 

Infarkt myokardu (IM) 

 Infarkt myokardu je akutní formou ischemické choroby srdeční. Jedná se o 

ischemické ložiskové odumření části srdečního svalu, které vzniká uzávěrem nebo 

zúžením povodí pravé nebo levé věnčité tepny. Nejčastěji je IM způsoben krevní 

sraženinou v místě zúžené věnčité tepny. Velikost odumřelé srdeční svaloviny závisí na 

lokalizaci a velikosti uzavřené věnčité tepny. Nejčastěji se IM projevuje klidovou 

dlouhotrvající bolestí na hrudi, která se může šířit do krku, dolní čelisti, zubů, horních 

končetin, zad či břicha. Infarkt myokardu však může proběhnout i bez jakýchkoliv 

klinických příznaků. (Ikem [online]. 2006, cit. 2012-01-25) 

Relativní riziko infarktu myokardu pro uživatelky COC je 2 – 3,2. Incidence 

akutní ischémie je výrazně zvýšena u žen s přítomností následujících rizikových 

faktorů: kouření, rodinná anamnéza arteriální či venózní příhody, hypertenze, 
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hyperlipidemie, diabetes mellitus, obezita a věk nad 35 let. Kouření, hypertenze a vyšší 

věk jsou nejvýznamnějšími rizikovými faktory, které znatelně zvyšují riziko IM u žen 

užívajících COC. (Fait, 2008; Cibula et al., 2002) Jak dodává Cibula et al. (2002, s. 

183): „Výsledky WHO studie ukazují výrazný nárůst rizika v závislosti na věku a na 

kouření. Kouření u uživatelek mladších 35 let zvyšuje relativní riziko asi 10krát (RR = 

42,7), u žen starších 35 let pak dokonce 100krát (RR = 484,6).“ 

Přítomnost více než dvou rizikových faktorů u jedné uživatelky je považována 

za absolutní kontraindikaci užívání kombinované hormonální antikoncepce. Riziko 

vzniku IM prakticky není zvýšeno u nekuřaček mladších 35 let. (Cibula et al., 2002) 

 

Cévní mozková příhoda (CMP) 

 Cévní mozková příhoda (CMP) neboli iktus je náhle vzniklá mozková porucha, 

především ložisková (méně často i globální), způsobená poruchou cerebrální cirkulace, 

ischémií (z 80%) nebo hemoragií (z 20%). (Ambler, 2006)  

Relativní riziko ischemické cévní mozkové příhody (CMP) je 0,89 – 2,99. 

Riziko hemoragické (krvácivé) CMP se prakticky nezvyšuje. Kouření a arteriální 

hypertenze jsou nejdůležitějšími rizikovými faktory vzniku CMP. U uživatelek COC 

s arteriální hypertenzí je riziko ischemické nebo hemoragické cévní mozkové příhody 

výrazně vyšší (RR = 7, 2 u ischemické a 3,1 u hemoragické CMP). Kuřačky mladší 35 

let, které užívají COC, mají riziko zvýšené 2,4krát, starší 35 let dokonce 3,9krát. (Fait, 

2008; Cibula et al., 2002) 

 

Arteriální hypertenze 

 Za arteriální hypertenzi se označuje opakované zvýšení systolického krevního 

tlaku  140 mm Hg nebo diastolického krevního tlaku  90 mm Hg, prokazované ve 

dvou ze tří měření pořízených minimálně při dvou návštěvách u lékaře. (Sovová, 2004) 

„Arteriální hypertenze indukovaná hormonální antikoncepcí se objevovala asi u 

5% žen užívajících vysokodávkované přípravky. Na mechanizmu vzniku hypertenze se 

podílela především zvýšená produkce angiotenzinogenu v játrech, v menší míře pak 

pravděpodobně vliv steroidu na srdeční výdej. Současné přípravky s nižší dávkou 

steroidu zvyšují minimálně systolický i diastolický krevní tlak (průměrně o 2 až 3 mm 

Hg). Riziko kontracepcí indukované hypertenze je minimální ( 1% uživatelek).“ 

(Cibula et al., 2002, s. 184) 
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 Jak ve své publikaci uvádí Čepický (2002, s. 91): „Změření krevního tlaku před 

předpisem COC a další kontroly předpisujícím lékařem (doporučuje se za 3 měsíce a po 

té jednou za rok) jsou však žádoucí. Důvodem je to, že kombinace COC a hypertenze, 

zvláště pak jde-li o kuřačku, zvyšuje riziko arteriálních příhod.“  

Neléčená hypertenze je považována za absolutní kontraindikaci COC. Pokud se 

hypertenze objeví po nasazení COC, je indikací k vysazení hormonální kontracepce, 

nikoliv k léčbě. (Fait, 2008; Čepický, 2002) 

 

Karcinom prsu 

Hojně diskutovaným tématem v oblasti kancerogeneze je zvýšení rizika 

karcinomu prsu u uživatelek kombinované hormonální antikoncepce. Relativní riziko 

karcinomu prsu u současných uživatelek a u žen, které přestaly COC užívat před méně 

než 10 lety, je RR = 1,24 (1,15 – 1,33). Po vysazení klesá během 10 let na RR = 1,07, a 

je stejné jako u žen, které kontracepci neužívaly. Vyšší riziko se vyskytuje u žen, jež 

začaly kombinovanou hormonální antikoncepci užívat před 20. rokem věku. (Cibula et 

al., 2002;  Fait, 2008) 

Významným protektivním faktorem snižujícím riziko karcinomu prsu je 

těhotenství. U nullipar (nerodiček) COC zvyšuje proliferaci prsní tkáně oproti rodičkám 

a ženám, které kombinovanou hormonální kontracepci neužívají. Souvislost mezi 

stimulací proliferace a kancerogenezí není jasně prokázána. (Cibula et al., 2001; Fait, 

2008) 

Současná kombinovaná hormonální antikoncepce není schopna ovlivnit benigní 

léze prsu ani mastodynie. Žádné klinické studie neprokázaly vliv COC na riziko vzniku 

karcinomu prsu, a tím pádem vyšší mortalitu uživatelek COC na karcinom prsu. 

(Hrušková, 2009; Cibula et al., 2002) 

 

Karcinom endometria (děložního hrdla) a ovarií (vaječníků) 

 Velká pozornost je věnována také vlivu kombinované hormonální antikoncepce 

na karcinom endometria a ovarií. Relativní riziko karcinomu endometria je RR = 0,58 a 

karcinomu ovarií RR = 0,5. Ochranný efekt výrazně narůstá s délkou užívání a 

přetrvává ještě 10 – 20 let po vysazení COC. Hlavními rizikovými faktory vzniku 

karcinomu děložního hrdla a ovarií jsou vyšší počet sexuálních partnerů, časnější věk 

první soulože, kouření a nižší užívání bariérové antikoncepce jako prevence sexuálně 
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přenosných onemocnění a infekce lidskými papilomaviry (HPV - Human  

papillomavirus). (Fait, 2008; Cibula et al., 2002) 

Dle Novotné (2002, s. 12): „Rozsáhlé a dobře postavené studie prokázaly 

redukci rizika karcinomu endometria (až o 70%) a redukci karcinomu ovaria (až o 

50%) u uživatelek COC.“ 

 

Onemocnění jater a hepatocelulární karcinom 

 Hormony COC jsou metabolizovány převážně v játrech, proto se vyskytují 

obavy z poškození jaterních funkcí. Onemocnění jater se zvýšenou hladinou hepatálních 

enzymů je absolutní kontraindikací užívání COC. U hormonálních preparátů s vyšším 

obsahem estrogenu byl zjištěn vyšší výskyt karcinomu jater, adenomu jater a fokální 

modulární hyperplazie. Relativní riziko hepatocelulárního karcinomu bez anamnézy 

hepatitidy B je RR = 0,6 – 14,5. Zvýšení incidence je však prakticky zanedbatelné 

(maximálně o 4 případy na 1 000 000 uživatelek za 1 rok). (Cibula et al., 2002; 

Novotná, 2002; Fait, 2008) 

 

Bolest hlavy a migréna 

 Migréna je charakteristická záchvatovitou pulzující bolestí většinou jedné 

poloviny hlavy, někdy se vyskytuje s aurou (klasická migréna). Migrénou trpí přibližně 

5 – 10% populace a v 70% byl prokázán rodinný výskyt. Průvodními projevy jsou 

zpravidla nauzea, zvracení, otoky v obličeji, světloplachost či hyperakuze. Bolest hlavy 

při migréně trvá 4 až 72 hodin a obvykle se vyskytuje méně než 2krát za týden. (Seidl, 

2008) 

 „Migréna je progresivní chronické multifaktoriální onemocnění. U vnímavé 

pacientky s nízkým migrenózním prahem, daným např. genetickou dispozicí, vznikne při 

souběhu nepříznivých provokačních faktorů, v našem případě periodických vnitřních 

faktorů s kolísáním hladin hormonů zejména estrogenů v určité fázi menstruačního 

cyklu, situace, kdy se aktivuje generátor migrény v mozkovém kmeni.“ (Mastík, 2008, s. 

356) 

Niedermayerová (2010a, s. 494) ve své publikaci uvádí, že: „Migréna je 

typickým onemocněním, kde je patrný vliv ženských pohlavních hormonů, a proto je také 

častější u žen než u mužů.“ 

 Nasazení kombinované hormonální antikoncepce u žen trpících migrénami by 

mělo být vždy konzultováno a doporučováno ve spolupráci gynekologa s neurologem. 
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Správně zvolený přípravek totiž může mít u uživatelek zásadní vliv na výskyt 

migrenózních záchvatů, naopak nevhodně zvolené antikoncepční preparáty mohou vést 

k nárůstu frekvence migrén nebo zvýšit riziko CMP. (Niedermayerová, 2010b) 

 

Deprese a emoční labilita 

 Deprese se řadí mezi poruchy nálady. Pro depresi jsou typické tyto znaky: 

smutná nálada, neschopnost prožívat radost, ztráta zájmů, poruchy myšlení a vnímání, 

ztráta sebevědomí, pocity viny a beznaděje, nerozhodnost či poruchy psychomotoriky. 

Přibližně u dvou třetin osob trpících depresí se objevují suicidiální (sebevražedné) 

myšlenky. (Raboch et al., 2006) 

Deprese a změny nálady jsou druhým nejčastějším důvodem, proč ženy odmítají 

kombinovanou hormonální antikoncepci užívat. (Barták, 2006) 

„Farmakologicky navozená deprese bývala uváděna jako častý nežádoucí účinek 

používání hormonální antikoncepce – až u 1/3 léčených. Týkalo se to prvních generací 

hormonálních antikoncepčních přípravků, které obsahovaly vysoký podíl hormonální 

složky, určující byl poměr estrogenů ke gestagenům. U disponovaných žen však jsou i 

současné preparáty schopny vyvolávat dysforické obtíže, poruchy soustředění či 

úzkostné stavy. Časté je jejich objevení již velmi záhy po nasazení antikoncepce. 

Rozhodně se doporučuje u každé ženy ve fertilním věku s náhle se objevivší depresivní či 

úzkostnou symptomatikou pátrat i po případné změně způsobu antikoncepce či jejím 

nasazení jako možné vyvolávající příčině obtíží. Podobné nežádoucí účinky mohou 

vyvolávat i hormonální substituční přípravky určené pro ženy v menopauze.“ 

(Krombholz, 2008, s. 210)  

 Psychická deprese takové intenzity, že vyžaduje přerušení antikoncepční terapie, 

se vyskytuje přibližně u 6% uživatelek hormonální antikoncepce. (Katzung, 2004)  

 

Metabolismus lipidů a hypercholesterolemie 

Obě hlavní složky kombinované hormonální antikoncepce působí na produkci 

HDL-cholesterolu a LDL-cholesterolu. Vliv estrogenů je příznivý, zvyšují koncentraci 

HDL-cholesterolu, urychlují odbourávání LDL-cholesterolu a jen mírně zvyšují hladinu 

triglyceridů. Gestageny stimulují jaterní lipázu a degradují HDL-cholesterol, čímž se 

snižuje jeho koncentrace v séru. Preparáty obsahující progestiny s vyšší androgenní 

aktivitou, ovlivňují poměr HDL-cholesterolu a LDL-cholesterolu negativně, avšak 

hladinu triglyceridů zvyšují méně než jiné progestiny. (Cibula et al., 2002) 
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COC zvyšuje hladinu triglyceridů. Dosud není jasné, zda zvýšená koncentrace 

triglyceridů nepředstavuje i zvýšené riziko cévních komplikací. Kombinovanou 

hormonální kontracepci mohou užívat i mladé ženy s rodinným výskytem 

hypercholesterolemie s vysokým LDL-cholesterolem bez dalších rizikových faktorů. 

(Čepický, 2002; Cibula et al., 2002) 

 

Metabolismus sacharidů a diabetes mellitus (cukrovka) 

 Současné preparáty ovlivňují metabolismus sacharidů jak svou gestagenní, tak 

estrogenní složkou. U uživatelek COC, ani u rizikových skupin žen, nebylo prokázáno 

zvýšené riziko poruchy glukózové tolerance. Přípravky s progestiny s reziduální 

androgenní aktivitou mají negativní vliv na působení inzulinu a zhoršují periferní 

inzulínovou senzitivitu. (Cibula et al., 2002) 

 COC je bezpečnou a spolehlivou antikoncepční metodou i pro uživatelky 

s diabetem I. typu s nekomplikovaným průběhem onemocnění. Ovšem doporučuje se 

monitorování glykémie a u některých žen je během prvních měsíců užívání nutné zvýšit 

dávky inzulinu. Preparáty kombinované hormonální kontracepce jsou kontraindikovány 

pouze u diabetiček, u kterých se objevují cévní komplikace v souvislosti s diabetem. 

(Čepický, 2002; Cibula et al., 2002) 

 

Kožní změny 

 Kožní změny vyvolané užíváním kombinovaných hormonálních přípravků jsou 

řazeny mezi méně závažné nežádoucí účinky, leč nepříjemné. U uživatelek COC se 

může objevit zvýšená pigmentace v typických lokalizacích na čele, okolo očí, popř. na 

tváři. Takto zvýšená pigmentace se nazývá chloasma. (Cibula et al., 2002) 

 Preparáty, které obsahují progestiny s reziduální androgenní aktivitou, mohou 

zhoršit či dokonce vyvolat akné. Vzácně mohou mít negativní vliv i na další kožní 

onemocnění, např. ekzém. (Čepický, 2002) 

 

Lékové interakce 

„Spolehlivost všech perorálních antikoncepčních přípravků se stává sporná při 

současném podávání takových léčiv, která indukují syntézu jaterních enzymů; také při 

průjmech (např. při cestovních průjmech) se pro zhoršenou resorpci musí počítat 

s možností, že přípravek selže.“ (Lűlmann et al., 2004, s. 464) 
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Mechanismus, kterým farmaka snižují hladinu hormonů, je trojí. Prvním typem 

interakce je výše zmíněná aktivace jaterních enzymů. Druhý typ interakce představují 

antimikrobiální farmaka, nejčastěji peniciliny, tetracykliny a sulfoamidy. Jen jediný lék, 

rifampicin, současně ovlivňuje jaterní enzymy a střevní flóru. Jeho užívání je COC 

kontraindikováno. (Čepický, 2002) 

 

2.1.8 Kontraindikace hormonální antikoncepce 

Mezi absolutní kontraindikace užívání COC patří anamnéza hormonálně 

dependentních nádorů nebo podezření na ně, osobní anamnéza tromboembolické 

nemoci (TEN), vrozená trombofilie, hepatopatie, neléčená hypertenze, primární plicní 

hypertenze, dlouhodobá imobilizace, ischemická choroba srdeční, diabetes mellitus 

s orgánovými změnami, karcinom prsu (5 let po léčbě), benigní i maligní nádor jater, 

těhotenství a kojení. Pokud je u ženy přítomna absolutní kontraindikace hormonální 

antikoncepce, nikdy by ji neměla užívat. (Fait, 2008; Cibula, 2002)  

Za relativní kontraindikace jsou považovány plánované rozsáhlé operace, vysoké 

riziko tromboembolie, dyslipidemie, migréna, komplikovaný diabetes mellitus, prolaps 

mitrální chlopně a kouření více než 15 cigaret za den u žen nad 35 let.  (Fait, 2008) 

Cibula ještě mezi relativní kontraindikace řadí vrozené koagulopatie, léčenou 

hypertenzi, srpkovitou anémii, některá systémová onemocnění (Crohnova choroba, 

systémový lupus), antifosfolipidový syndrom, trofoblastickou nemoc či bolesti hlavy 

s neurologickými symptomy. (Cibula, 2002) 

 

2.1.9 Gestagenní antikoncepce 

Gestagenní kontracepce se od přípravků kombinované hormonální antikoncepce 

liší formou aplikace a především obsahuje pouze jeden hormon - gestagen. Metoda 

gestagenní antikoncepce je založená na kontinuálním udržování nízké stabilní hladiny 

syntetického gestagenu v cirkulaci. Preparáty gestagenní kontracepce se tedy užívají 

kontinuálně bez sedmidenních přestávek, což znamená, že uživatelka buď vůbec 

nemenstruuje, nebo krvácí nepravidelně (krvácení z průniku). (Čepický, 2008; 

Koryntová, 2001; Rob et al., 2008; Fait, 2008) 
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Fanta (2008, s. 150) ve své publikaci uvádí, že: „Gestagenní antikoncepční 

přípravky jsou alternativou pro ženy s kontraindikacemi přípravků kombinované 

hormonální antikoncepce, její intolerancí nebo pro kojící ženy.“  

Hlavní mechanismus účinku gestagenní antikoncepce spočívá ve vlivu gestagenu 

na prostorové uspořádání mukopolysacharidů v hlenu děložního hrdla. Makromolekuly 

mukopolysacharidů vlivem gestagenů vytváří síť a cervikální hlen se tím pádem stává 

vazkým, hustým a pro spermie zcela nepropustným. Dalším účinkem progestinů je 

blokáda ovulace negativní zpětnou vazbou, ovlivňují také strukturu endometria a mění 

peristaltiku vejcovodů. (Čepický, 2008; Rob et al. 2008) 

Gestagenní antikoncepce je dostupná v několika aplikačních formách. Lze ji 

podávat perorálně, injekčně nebo pomocí depotních přípravků (podkožní implantáty). 

Vaginální kroužky, které jsou také formou gestagenní antikoncepce, nejsou v ČR 

dostupné. Zvláštní typ představuje postkoitální antikoncepce, kterou lze užít do 72 

hodin po nechráněném pohlavním styku k zabránění otěhotnění. U žen se zhoršenou 

kompliancí je vhodnou gestagenní kontracepční metodou medikované nitroděložní 

tělísko / intrauterinní systém uvolňující levonorgestrel. (Čepický, 2008; Rob et al., 

2008; Fanta, 2008) 

Hlavním pozitivem gestagenní antikoncepce je absence estrogenních 

nepříznivých vedlejších účinků (nepříznivé účinky COC), je proto vhodná pro ženy se 

zvýšeným rizikem TEN, s hypertenzí, s migrénami, se srdečními vadami, s plicní 

hypertenzí, s rizikem fibrilace síní, s onemocněním jater či s diabetem mellitem 

spojeným s vaskulárními komplikacemi. Doporučována je rovněž u kuřaček starších 35 

let, při intoleranci kombinované hormonální antikoncepce nebo u kojících žen. Další 

výhoda spočívá ve vysoké spolehlivosti u depotních aplikačních forem. Gestagenní 

antikoncepce má i neantikoncepční výhody, využívá se při poruchách menstruačního 

cyklu, hyperplazii endometria, endometrióze, vaskulárních migrénách či u žen 

s klimakterickým syndromem. Snižuje riziko karcinomu endometria až o 80%. Naopak 

největší nevýhodou gestagenní kontracepce je častý výskyt negativních vlivů (postrádá 

příznivé účinky COC). Nejčastějším nežádoucím účinkem je nepravidelné krvácení, 

zejména v prvních měsících užívání. Při užívání gestagenní kontracepce nelze počítat 

ani s příznivým vlivem na problematickou pleť a akné. Nepříjemným nežádoucím 

účinkem je jistě i přírůstek na hmotnosti uživatelky. Relativními kontraindikacemi 

gestagenní kontracepce jsou karcinom prsu (po 5 letech po skončení léčby), ischemická 

choroba srdeční a CMP, akutní TEN, anamnéza ektopického (mimoděložního) 
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těhotenství, recidivující ovariální cysty, nadváha, migréna s aurou, akutní virová 

hepatitida, adenom a karcinom jater, vysoké riziko osteoporózy a hypolipidemie. 

Užívání gestagenní antikoncepce je absolutně kontraindikováno v těhotenství, při 

akutním onemocnění jater a karcinomu prsu (do 5 let). (Fait, 2008; Čepický, 2008, 

Cibula et al., 2002, Rob et al., 2008) 

 

2.1.9.1 Perorální přípravky 

Perorální přípravky (minipilulky) obsahují lynestrenol, desogestrel nebo 

levonorgestrel. Minipilulkami nejsou perorální přípravky nazývány kvůli své malé 

velikosti, ale z důvodu, že obsahují podstatně menší dávky hormonů. Užívají se trvale, 

každodenně, neužívají se tedy v žádných cyklech. Pearlův index je udáván mezi 0,4 - 

0,5. (Rob et al., 2008; Barták, 2006) „Dle výrobce může být kontracepční účinnost 

snížena již pokud je odstup mezi jednotlivými tabletami delší než 27 hodin. Pak je 

vhodné během dalších 48 hodin použít bariérovou antikoncepci.“ (Koryntová, 2001, s. 

152) 

Perorální preparáty jsou vhodné především pro kojící ženy, doporučovány jsou 

ženám po 40. roce věku či pro ženy, které nemohou pro nežádoucí účinky estrogenů 

užívat COC. Hlavním negativem je výskyt nepravidelného krvácení a špinění. Absolutní 

kontraindikací užívání je karcinom prsu, relativní kontraindikaci představuje anamnéza 

mimoděložního těhotenství, recidivující ovariální cysty nebo riziko zhoršení akné. (Rob 

et al., 2008) 

V současné době jsou na našem trhu k dispozici dva preparáty gestagenní 

kontracepce pro perorální užití – Azalia, Cerazette. (Hrušková, 2009) 

Jak publikuje Nouzová (2007, s. 229): „Gestagenní perorální antikoncepce je 

při své aplikaci zcela nezávislá na návštěvě u lékaře a s komfortním 12hodinovým 

rezervním intervalem při zapomenuté tabletce představuje v současné antikoncepční 

paletě velmi jednoduchou a spolehlivou metodu.“  

 

2.1.9.2 Injekční přípravky 

Účinnou látkou injekčních forem gestagenní kontracepce je depotní 

medroxyprogesteron acetát, který je svou strukturou a biologickou aktivitou podobný 

přirozenému progesteronu, avšak je 6 – 10krát účinnější. Účinná látka je obsažena 
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v suspenzi mikrokrystalů, která se aplikuje intramuskulárně (do svalu) během 

menstruace jednou za 3 měsíce. Injekce je nutné aplikovat pravidelně, aby byla 

předvídatelnost menstruace co největší. (Cibula et al., 2002; Koryntová, 2001; Kaunitz, 

2002) 

Injekční gestagenní kontracepce doporučována ženám, pro které je 

problematické užití jiných antikoncepčních metod. Oblíbená je u žen s vysokými nároky 

na antikoncepční spolehlivost. Vhodnou metodou je i pro kojící ženy. (Koryntová, 

2001; Cibula et al., 2002) 

Významným pozitivem a výhodou je extrémní spolehlivost. Pearlův index je asi 

0,01, jedná se dokonce o nejspolehlivější antikoncepční metodu vůbec. Další výhodou 

pro uživatelky je pro ně malá náročnost na užívání či aplikaci. Nevýhodou je častý 

výskyt nepravidelného krvácení a špinění, zejména v prvních měsících užívání. Mezi 

další negativa patří pomalý návrat plodnosti po poslední injekci, váhový přírůstek, 

změny nálady, bolesti hlavy, deprese, nevolnost a riziko úbytku kostní hmoty. (Rob et 

al., 2008; Cibula et al., 2002) 

Dostupnými injekčními preparáty na českém trhu jsou Depo – Provera a Sayana. 

U přípravku Depo – Provera byl zjištěn významný projektivní účinek proti karcinomu 

endometria. (Hrušková, 2009; Cibula et al., 2002) 

 

2.1.9.3 Depotní přípravky 

Etonogestrel (ENG) je účinnou látkou depotních přípravků. Nositelem této 

účinné látky je nevstřebatelná podkožní tyčinka s obchodním názvem Implanon. 

Implanon je flexibilní tyčinka tvořená jedním 2 mm širokým a 40 mm dlouhým 

vláknem, které obsahuje 68 mg ENG. Malé množství ENG se uvolňuje kontinuálně po 

dobu 3 let. Antikoncepční tyčinka se zavádí ambulantně, v lokální anestezii pod kůži, 

obvykle na vnitřní stranu nedominantní paže. (Rob et al., 2008; Creinin; Clark, 2005; 

Zite et al., 2004) 

Metoda je vysoce účinná, Pearlův index je udáván v rozmezí od 0,00 do 0,09. 

Rychlý návrat plodnosti je další výhodou. Po extrakci tyčinky se ovulace u většiny 

uživatelek dostaví do 3 týdnů. Depotní přípravky nemají vliv na denzitu kostí, ani na 

složení mateřského mléka. Nejčastějšími nežádoucími účinky jsou bolesti hlavy, 

nauzea, napětí v prsech a změny nálad. Hlavní nevýhodou je však zvýšený výskyt 
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nepravidelného krvácení a špinění, až 30% uživatelek z těchto důvodů přestane užívat 

přípravky depotní antikoncepce. (Creinin; Clark, 2005; Cibula et al., 2002) 

Tato forma antikoncepce je vhodná pro ženy, které nemohou užívat jiné 

antikoncepční metody, pro ženy s diabetem mellitem, hypertenzí či jiným chronickým 

onemocněním. (Rob et al., 2008) 

„Dalším depotním kontracepčním systémem jsou vaginální kroužky (v ČR nejsou 

v současnosti dostupné). Silastické kroužky uvolňují většinou pouze gestagen, nejčastěji 

levonorgestrel. Kroužky s levonorgestrelem mohou být v pochvě ponechány po dobu 3 

měsíců. Spolehlivost vaginálních systémů je nižší ve srovnání s injekčními či 

subkutánními aplikačními formami. Výhodou je možnost extrakce bez chirurgického 

výkonu. Kromě nežádoucích účinků, typických pro gestagenní kontracepci, může 

zhoršovat snášenlivost metody dyskomfort při pohlavním styku. Další nevýhodou je 

možnost spontánní expulze při defekaci či močení.“ (Cibula et al., 2002, s. 192) 

 

2.1.9.4 Nitroděložní systém uvolňující levonorgestrel 

Antikoncepční metodou využívající gestagen je také intrauterinní systém, jenž 

denně uvolňuje 20 g levonorgestrelu (LNG-IUS). Jedná se o 32 mm dlouhé plastikové 

nitroděložní tělísko ve tvaru T, které zajišťuje až pětiletou antikoncepční účinnost. (Zite, 

2004) 

Jediným dostupným nitroděložním systémem uvolňujícím levonorgestrel na 

českém trhu je Mirena. Vyznačuje se vysokou spolehlivostí, Pearlův index je asi 0,02. 

Obliba Mireny spočívá v absenci denního užívání pilulek, výhodou je současně i rychlé 

obnovení plodnosti po odstranění nitroděložního systému a snížení intenzity 

menstruačního krvácení (až úplné vymizení krvácení). Největším přínosem však je, že ji 

mohou užívat ženy, u nichž je kontraindikováno užívání kombinované hormonální 

antikoncepce. Zejména u žen s trombofilními stavy, s rizikem TEN, dále u žen 

s diabetem mellitem, hypertenzí, kardiovaskulárním onemocněním, jaterními chorobami 

či anamnézou hormonálně závislých nádorů. Intrauterinní systém Mirena je vhodný i 

pro kojící ženy a dosud nerodící ženy. (Čepický, 2008; Pharma News [online]. 2004, cit. 

2012-02-10) 

V prvních měsících po zavedení se mohou objevit bolesti hlavy, napětí v prsech, 

nauzea, změny nálady nebo zhoršení akné a zvýšení ochlupení. (Cibula et al., 2002) 
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Kontraindikací je akutní pánevní zánět, karcinom prsu (do 5 let po léčbě) a 

vrozené vady dělohy (úzké hrdlo bránící zavedení). (Fanta, 2008; Čepický, 2008) 

 

2.1.9.5 Postkoitální antikoncepce (intercepce) 

„Postkoitální antikoncepce je metoda, která zabraňuje otěhotnění po pohlavním 

styku v období ovulace, při selhání bariérové metody, či při zapomenutí jedné či více 

tablet při užívání kombinované antikoncepce. Je to tedy jakási nouzová metoda. Měla by 

se používat výjimečně, moderní žena by měla užívat moderní antikoncepci a nespoléhat 

na pohotovostní.“ (Kuželová, 2006, s. 32) Dle Cibuly et al. (2002) je indikací k užití 

postkoitální kontracepce také selhání nitroděložního tělíska a znásilnění. 

Intercepce, též postkoitální, emergentní či nouzová antikoncepce je čistě 

gestagenní preparát obsahující levonorgestrel (LNG). (Hrušková, 2009)  

„Mechanismus účinku spočívá v inhibici ovulace, zabránění sekreční 

transformace endometria a implantaci a pravděpodobně i v regresi žlutého tělíska. 

Spolehlivost metody postkoitální kontracepce s prodlužujícím se intervalem od koitu 

klesá.“ (Fanta, 2002, s. 19)  

Na českém trhu jsou dostupné dva preparáty postkoitální kontracepce – Postinor 

2 a Escapelle. Přípravek Postinor 2 obsahuje 0,75 mg LNG, používá se ve dvou 

dávkách, první dávka do 72 hodin po koitu a druhá za dalších 12 hodin. Nový 

jednorázový preparát Escapelle obsahuje 1,5 mg LNG a má stejnou účinnost jako 

Postinor 2. Riziko selhání je udáváno jen 1,1 % při podání LNG do 72 hodin po 

pohlavním styku. (Hrušková, 2009) 

Od listopadu roku 2011 se tento typ antikoncepce řadí do skupiny volně 

prodejných léků s omezením, je tedy dostupný i bez lékařského předpisu. Dívkám 

mladším 16 let postkoitální antikoncepce bez předpisu nesmí být vydána. (Medical 

Tribune [online]. 2011, cit. 2012-02-13) 
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2.2 Zahájení užívání hormonální antikoncepce 

Tato kapitola pojednává o postupu, který předchází předepsání hormonální 

antikoncepce každé nové uživatelce. Gynekolog by měl pacientku před zahájením 

užívání hormonální antikoncepce především pečlivě vyšetřit, dostatečně poučit a 

pravidelně preventivně kontrolovat. 

 

2.2.1 Postup při předpisu hormonální antikoncepce 

Jak uvádím výše, postup při preskripci hormonální antikoncepce zahrnuje 

vyšetření a poučení pacientky a následně její pravidelné kontrolování. 

„Před zavedením kombinované antikoncepce má lékař provést především 

cílenou anamnézu, která pátrá po rizikových faktorech zvláště kardiovaskulárních 

onemocnění (včetně hluboké žilní trombózy a hypertenze), nádorů prsu a nemocí jater. 

Po té provede obvyklou preventivní onkologickou prohlídku (pokud nebyla provedena 

v nedávné době) a doporučuje změřit krevní tlak. Další vyšetření nejsou nutná, s dvěma 

výjimkami. U žen s rizikem poruchy funkce jater se doporučuje uvážit tzv. „jaterní 

testy“ (rutinní vyšetřování jaterních testů před předpisem COC je však neodůvodněné a 

zbytečné). U žen s vysokým rizikem hluboké žilní trombózy, které i po poučení žádají 

předpis COC, je na místě provést vyšetření na přítomnost geneticky podmíněných 

hyperkoagulačních stavů.“  (Čepický, 2002, s. 76)  

Cibula (2002) dodává, že z osobní anamnézy potencionální uživatelky je 

důležitá také informace o kouření, tělesné hmotnosti, popř. BMI (body mass index). 

 Dalším krokem je poučení pacientky o příznivých zdravotních účincích, 

zdravotních rizicích a kontraindikacích kombinované hormonální antikoncepce. 

Gynekolog má ženy seznámit i s ostatními moderními metodami antikoncepce, 

nevhodností kouření během užívání COC, a jak mají antikoncepci užívat. Postup při 

předpisu hormonální kontracepce zahrnuje i opatření při chybě v užívání. Ženy by měly 

být informovány o možnosti snížení antikoncepční spolehlivosti při užívání antibiotik a 

o možnosti krvácení z průniku, které může nastat v prvním cyklu či cyklech a je 

dočasné a neškodné. (Čepický et al., 2001) 

  Obsah a časové rozmezí pravidelných preventivních gynekologických prohlídek 

je stanoven vyhláškou MZ ČR č. 3/2010 Sb., o stanovení obsahu a časového rozmezí 

preventivních prohlídek. V oboru gynekologie a porodnictví se preventivní prohlídky 
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provádějí v 15 letech věku a dále jednou ročně. Po uplynutí 11 měsíců od poslední 

preventivní prohlídky je vyhláškou stanovena aktualizace rodinné, osobní a pracovní 

anamnézy, klinické vyšetření prsů v 15 letech a od 25 let při pozitivní rodinné 

anamnéze nebo při výskytu rizikových faktorů, prohlídka kůže a vyšetření pohmatem 

regionálních mízních uzlin v oblasti pohlavních orgánů, vyšetření v zrcadlech a 

kolposkopické vyšetření (u virgo žen se neprovádí), k cytologickému, 

bakteriologickému, ev. k virologickému vyšetření se provádí odběr materiálu 

z děložního čípku (u virgo žen se neprovádí), dále palpační bimanuální vyšetření, 

edukace o významu onkologické prevence a samovyšetřování prsů. U žen starších 45 let 

je ve dvouletých intervalech indikováno provedení screeningového mamografického 

vyšetření. U žen od 50 let do 54 let je součástí preventivní prohlídky stanovení 

okultního krvácení ve stolici, od 55 let věku se doporučuje provedení screeningové 

kolonoskopie ve dvouletých intervalech nebo jednou za 10 let, pokud již žena vyšetření 

absolvovala. (Úplné Znění, 2011) 

 

2.2.2 Výběr přípravku 

Cibula et al. (2002, s. 173) píší, že: „Spektrum registrovaných přípravků 

kombinované hormonální antikoncepce je poměrně široké. Přípravky se liší svou 

konstrukcí, dávkou estrogenu a zvoleným gestagenem.“ 

Neexistuje žádný návod, podle kterého by se určovalo, jaká antikoncepce bude 

dané ženě vyhovovat. Důležitý je především názor ženy, co od užívání pilulek očekává. 

Má-li problémy s akné, je pro ni vhodný preparát, který jej odstraňuje (Diane-35, 

Minerva, Pramino atd.). Pokud ji trápí malá prsa, jsou voleny přípravky s vyšší dávkou 

estrogenu (Anterovin, Non-Ovlon, Gravistat apod.). Vadí-li jí naopak velká prsa, na 

řadě jsou přípravky s nízkou nebo extrémně nízkou dávkou estrogenu (Mirelle, 

Minesse, Logest). Obtěžuje-li ženu bolestivá menstruace nebo trpí premenstruačním 

syndromem, lékař nebude volit třífázové přípravky, které tyto problémy nezmírní. 

Potřebuje-li žena menstruaci často regulovat a posunovat, dostane jednofázové 

preparáty. Pokud ženě záleží na tělesné hmotnosti, vhodným přípravkem je ten, který 

nezadržuje vodu (Yadine). Důležitým kritériem ve výběru antikoncepce jsou 

nepochybně i finanční náklady, které si uživatelka může dovolit. (Barták, 2006) 

Existuje také hormonální antikoncepce pro různé skupiny žen. U žen starších 35 

let jsou voleny přípravky s nízkým či velmi nízkým dávkováním. Pokud jde o velmi 
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mladé ženy, lze předepsat preparáty s nízkým dávkováním, pokud již začaly sexuální 

žít. Plně kojícím ženám a ženám v šestinedělí není užívání antikoncepce doporučována. 

U kuřaček jsou vhodné COC se slabě androgenními progestiny. Pokud však kouří více 

než 15 cigaret denně, užívání COC je relativně kontraindikováno. Ženy, které 

dlouhodobě užívají některé léky (např. antiepileptika), dostanou přípravky s vysokým 

dávkováním. V období perimenopauzy je pro ženy vhodná nízkodávkovaná COC. Pro 

ženy s diabetem mellitem je užívání antikoncepce velmi důležité, neboť mohou 

otěhotnět pouze plánovaně. (Čepický et al., 2001; Hrušková, 2009)     

 

2.2.3 Sledování uživatelky hormonální kontracepce 

Sledování uživatelky hormonální antikoncepce zahrnuje zejména pravidelnou 

preventivní onkologickou prohlídku a kontrolu krevního tlaku. Součástí každé 

preventivní kontroly musí být i zhodnocení rizikových faktorů. Některá rizika, která 

nebyla u uživatelky přítomna při předpisu kontracepce, se mohou objevit až během 

jejího užívání. U žen s rizikem poruchy funkce jater je možné provést krevní vyšetření 

na jaterní testy po uplynutí 3 měsíců od začátku užívání antikoncepce. Pokud je 

výsledek negativní, další opakování vyšetření není nutné. (Cibula et al., 2002; Čepický, 

2002) 
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2.3 Přehled dříve realizovaných studií 

V této kapitole uvádím některé dříve realizované studie související s řešenou 

problematikou. Vzhledem ke zpracovanému tématu považuji za nejvhodnější tyto 

závěrečné práce: 

 

 LAUTERKRANCOVÁ, Hana. Informovanost žen o rizicích spojených 

s užíváním hormonální antikoncepce. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2. 

Lékařská fakulta, Ústav ošetřovatelství, 2011. 88 s. Vedoucí bakalářské práce: 

PhDr. Šárka Tomová. 

Tato bakalářské práce byla zaměřena na zjištění míry informovanosti studentek 

středních škol v dané problematice. Dotazníkový průzkum byl proveden na 

střední zdravotnické škole a dvou gymnáziích v Praze. Autorka u respondentek 

zjišťovala rozsah prováděné preventivní prohlídky gynekologem, 

nejpoužívanější antikoncepční metodu, zajímala se o informovanost žen o 

zdravotních rizicích spojených s užíváním hormonální antikoncepce, kde 

studentky informace získaly a zda se u nich vyskytly nějaké zdravotní 

komplikace. 

 

 MATOUŠOVÁ, Linda. Tromboembolická nemoc a její možná souvislost 

s hormonální antikoncepcí. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 

Přírodovědecká fakulta, 2008. 40 s. Vedoucí bakalářské práce: MUDr. Ivan 

Vonke, MBA. 

Uvedená bakalářská práce je zaměřena na možnost vzniku tromboembolické 

nemoci v souvislosti s užíváním hormonální kontracepce. Autorka v práci 

charakterizuje tromboembolickou nemoc, hemokoagulaci, hormonální 

antikoncepci a její vliv na koagulační faktory. U dvou skupin studentek 

v Českých Budějovicích pomocí dotazníkového šetření zjišťovala informovanost 

o nežádoucích účincích hormonální antikoncepce a způsob, jakým byly ženy 

vyšetřovány před zahájením užívání tohoto typu léčiv. 
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 VÁJOVÁ, Pavlína. Přínosy a rizika plynoucí z užívání hormonální 

antikoncepce. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních 

studií, Ústav porodní asistence, 2009. 77 s. Vedoucí bakalářské práce: MUDr. 

Miloslav Maule. 

Bakalářská práce se zabývá nejčastěji užívanými antikoncepčními metodami u 

dotazovaných žen, informovaností o zdravotních rizicích a pozitivech, která 

přináší užívání hormonální antikoncepce. Zda se u nich nějaký nežádoucí nebo 

příznivý účinek vyskytl. Průzkum byl proveden formou dotazníkového šetření 

mezi náhodně vybranými respondentkami ve Zlíně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bakalářská práce                                                           Informovanost žen o zdravotních rizicích spojených   

                                                                                      s užíváním hormonální antikoncepce 

 

41 

 

3. Empirická část 

V této kapitole jsou uvedeny cíle a pracovní hypotézy bakalářské práce, popis 

metodiky šetření, organizace šetření a charakteristika zkoumaného vzorku. Následuje 

analýza získaných dat a prezentace statisticky vyhodnocených výsledků průzkumného 

šetření. Empirickou část zakončuje diskuze. 

 

3.1 Cíle a pracovní hypotézy 

Cíl č. 1: Zjistit míru informovanosti žen o zdravotních rizicích spojených s užíváním 

hormonální antikoncepce na Karlovarsku. 

 

Cíl č. 2: Získat data o znalostech žen o zdravotních rizicích spojených s užíváním 

hormonální antikoncepce ve vybraných gynekologicko-porodnických ambulancích 

v Ostrově a Karlových Varech. 

 

Cíl č. 3: Provést primární a statistickou analýzu získaných dat. 

 

Cíl č. 4: Porovnat výsledky vlastního průzkumného šetření s dříve realizovanými 

studiemi. 

 

Hypotéza č. 1: Předpokládám, že respondentky budou nejčastěji informovány o 

zdravotních rizicích hormonální antikoncepce od gynekologa než od jiných 

zdravotnických pracovníků. 

 

Hypotéza č. 2: Očekávám, že znalosti o případných zdravotních rizicích spojených 

s užíváním hormonální antikoncepce budou vyšší u žen v Karlových Varech než 

v Ostrově. 

 

Hypotéza č. 3: Domnívám se, že ženy s vysokoškolským vzděláním se budou častěji 

samy zajímat o nežádoucí účinky hormonálních kontraceptiv než ženy se základním 

vzděláním. 
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Hypotéza č. 4: Očekávám, že nejčastěji uváděným důvodem zahájení užívání 

hormonální antikoncepce bude prevence otěhotnění. 

 

Hypotéza č. 5:  Předpokládám, že většina respondentek považuje získané informace o 

užívání hormonální antikoncepce za dostatečné než za nedostatečné. 

 

3.2 Metodika 

Pro získání požadovaných dat o informovanosti žen o zdravotních rizicích 

spojených s užíváním hormonální antikoncepce jsem použila průzkumné šetření formou 

anonymního dotazníku. Dotazník se skládá celkově z 23 otázek, z nichž 22 otázek bylo 

uzavřených, a respondentky pouze označovaly jimi zvolené odpovědi. V závěru 

dotazníku byla položena jedna otevřená otázka, kde mohly dotazované ženy uvést svůj 

vlastní názor k dané problematice.  

Uzavřené otázky v dotazníku byly preferovány a cíleně voleny především z 

důvodu jejich jasné a jednoduché formulace, získání potřebných informací, přesného 

vyhodnocení a grafického zpracování výsledků šetření. Výhodou tohoto typu 

průzkumného šetření je také rychlé a nenáročné vyplnění respondentkami.  

Dotazník je pro přehlednost rozdělen do tří bloků tak, aby jednotlivé otázky na 

sebe navazovaly a měly logickou posloupnost. V I. bloku jsou zařazeny otázky týkající 

se především zdravotních rizik spojených s užíváním hormonální antikoncepce. 

V témže bloku jsou také kladeny otázky na věk a vzdělání respondentek, délku užívání 

hormonální kontracepce, či kouření uživatelek HA. I. blok obsahuje celkem 12 otázek. 

Ve II. bloku je 6 otázek, jež jsou zaměřeny na nežádoucí účinky hormonální 

antikoncepce a informovanost o nich. III. blok je složen ze 4 uzavřených otázek, které 

se týkají kontraindikací hormonální antikoncepce a z 1 otevřené otázky, kde je 

účastnicím šetření poskytnut volný prostor pro jejich odpovědi a vyjádření. 

Respondentky dotazník vyplňovaly v čekárně gynekologicko-porodnické 

ordinace nebo v gynekologické ambulanci nemocničního zařízení. Dotazníky byly 

zadány v gynekologicko-porodnické ordinaci MUDr. Libora Ducháčka v Ostrově, 

v ordinaci praktického lékaře gynekologa a sexuologa MUDr. Ivana Poustky 

v Karlových Varech, v gynekologické ambulanci Karlovarské krajské nemocnice, a.s. a 

v gynekologické ambulanci Nemocnice Ostrov. K provedení průzkumného šetření 
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všech uvedených zařízení byl vyjádřen písemný souhlas prostřednictvím odpovědných 

osob na jednotlivých pracovištích. 

Úplné znění dotazníku uvádím v příloze č. 1. Přílohy č. 2 – 5 obsahují písemné 

souhlasy s provedením dotazníkového šetření na uvedených pracovištích. 

 

3.3 Organizace 

Dotazníkové šetření bylo prováděno od listopadu 2011 do února 2012. 

Průzkumu se celkem účastnilo 80 respondetek navštěvujících gynekologicko-

porodnické ordinace ve městě Ostrov a Karlovy Vary, Nemocnici Ostrov a 

Karlovarskou krajskou nemocnici, a.s. Dotazníky pacientkám rozdávaly sestry na 

příslušném pracovišti, popř. jsem ženy požádala o vyplnění dotazníku osobně. 

Respondentky během aplikace průzkumného šetření ochotně spolupracovaly.  

Před vlastní distribucí dotazníků jsem v listopadu 2011 provedla předvýzkum 

k ověření srozumitelnosti jednotlivých otázek. Z tohoto důvodu jsem požádala 8 žen o 

vyplnění dotazníku. Jelikož respondentky hodnotily dotazník jako srozumitelný a 

nebyly zjištěny žádné zásadní nedostatky, nebylo nutné formulace otázek upravovat. 

 K vyhodnocování získaných dat jsem využila programu Microsoft Excel 2007, 

pomocí něhož jsem vytvořila tabelární přehledy a grafické výstupy vyhodnocující 

výsledky odpovědí na jednotlivé otázky dotazníkového šetření. U vybraných otázek (ot. 

č. 9, ot. č. 13, ot. č. 19) byl vypočítán medián. Medián je prostřední číslo v řadě čísel, 

která jsou seřazena podle velikosti. Rozděluje soubor dat na dvě stejně velké části, 

polovina čísel má nižší hodnotu než medián a polovina čísel vyšší hodnotu než medián. 

Pokud je počet čísel, ze kterého se má medián vypočítat, sudý, medián se určí 

průměrem ze dvou prostředních hodnot. (Chráska, 2007) 

 

3.4 Charakteristika a popis zkoumaného vzorku 

K průzkumnému šetření byly cíleně vybrány ženy užívající hormonální 

antikoncepci ve dvou gynekologicko-porodnických ordinacích obvodních gynekologů a 

ve dvou gynekologických ambulancích nemocničních zařízení. První skupinu žen 

tvořilo 10 pacientek navštěvující gynekologickou ambulanci Nemocnice Ostrov. Ve 

druhé skupině se průzkumu účastnilo 32 respondentek v gynekologicko-porodnické 

ambulanci MUDr. Libora Ducháčka v Ostrově. Ve třetí skupině, v Karlovarské krajské 
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nemocnici, a.s., dotazník vyplnilo 16 žen. Čtvrtou skupinu vytvořilo 22 respondentek 

v ordinaci praktického lékaře gynekologa a sexuologa MUDr. Ivana Poustky. Celkově 

tedy bylo rozdáno 80 dotazníků. 
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3.5 Výsledky vlastní práce 

V této kapitole bakalářské práce uvádím analýzu získaných dat a pomocí 

přehledných tabulek a histogramů četnosti statisticky vyhodnocuji získaná data z 

dotazníkového šetření. 

 

Otázka č. 1: Věk 

 

Obr. 1a: Věk respondentek - celkem 

 

 

 Celkově odpovědělo 80 respondentek, z toho 14 (17,50%) ve věku 15 – 20 let, 

29 (36,25%) ve věkovém rozmezí 21 – 30 let, 27 (33,75%) ve věku od 31 do 40 let a 10 

žen (12,50%) bylo ve věku 41 a více let. 

 

Tab. 1: Věk respondentek 

  Ostrov Karlovy Vary Celkem 

Věk respondentek n % n % n % 

15 - 20 let 5 11,90% 9 23,68% 14 17,50% 

21 - 30 let 15 35,71% 14 36,84% 29 36,25% 

31 - 40 let 16 38,10% 11 28,95% 27 33,75% 

41 a více let 6 14,29% 4 10,53% 10 12,50% 

Celkem respondentek 42 100,00% 38 100,00% 80 100,00% 

 

Analýzou získaných dat bylo zjištěno, že v Ostrově bylo dotázáno celkově 42 

žen a 38 žen v Karlových Varech, z čehož vyplývá, že v Ostrově bylo o 4 respondentky 
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více. Celkově 5 žen (11,90%) z Ostrova a 9 (23,68%) z Karlových Varů bylo věku 15 - 

20 let. Ve věkovém rozmezí od 21 do 30 let se průzkumného šetření účastnilo 15 žen 

(35,71%) z Ostrova a 14 (36,84%) z Karlových Varů. Ve věku 31 – 40 let odpovídalo 

16 respondentek (38,10%) v Ostrově a 11 (28,95%) v Karlových Varech. V Ostrově 

bylo 6 žen (14,29%) a 4 (10,53%) v Karlových Varech ve věku 41 a více let. Rozdíly 

mezi porovnávanými skupinami znázorňuje obr. 1b. 

 

Obr. 1b: Věk respondentek 

 

 

Otázka č. 2: Nejvyšší dosažené vzdělání 

 

Obr. 2a: Nejvyšší dosažené vzdělání - celkem 
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 Z uvedeného grafu vyplývá, že z celkového počtu 80 respondentek dosáhlo 

základního vzdělání 12 z nich (15,00%), 13 žen (16,25%) uvedlo středoškolské vzdělání 

bez maturity, 35 (43,75%) středoškolské s maturitou a 20 respondentek (25,00%) je 

vysokoškolsky vzděláno. 

 

Tab. 2: Nejvyšší dosažené vzdělání 

  Ostrov Karlovy Vary Celkem 

Vzdělání n % n % n % 

Základní 5 11,90% 7 18,42% 12 15,00% 

Středoškolské  

bez maturity 
8 19,05% 5 13,16% 13 16,25% 

Středoškolské  

s maturitou 
17 40,48% 18 47,37% 35 43,75% 

Vysokoškolské 12 28,57% 8 21,05% 20 25,00% 

Celkem respondentek 42 100,00% 38 100,00% 80 100,00% 

 

 Z celkového počtu 42 respondentek z Ostrova má 5 z nich (11,90%) základní 

vzdělání, 8 žen (19,05%) uvádí středoškolské vzdělání bez maturity, 17 (40,48%) 

naopak středoškolské s maturitou a 12 žen (28,57%) je vysokoškolsky vzdělaných.  

V Karlových Varech z celkového 38 respondentek je 7 (18,42%) se základním 

vzděláním, 5 respondentek (13,16%) má středoškolské vzdělání bez maturity, 18 žen 

(47,37%) uvedlo středoškolské vzdělání s maturitou a 8 žen (21,05%) je vzděláno 

vysoškolsky. Obr. 2b znázorňuje rozdíly mezi porovnávanými skupinami. 

Tato otázka se vztahuje k hypotéze č. 3. 
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Obr. 2b: Nejvyšší dosažené vzdělání 

 

 

Otázka č. 3: Kouříte? 

 

Obr. 3a: Kouření respondentek - celkem 

 

 

 Z uvedeného grafu vyplývá, že z celkového počtu 80 respondentek kouří 32 

(40,00%), 48 žen (60,00%) naopak uvedlo, že nekouří. 
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Tab. 3: Kouření respondentek 

  Ostrov Karlovy Vary Celkem 

Kouření n % n % n % 

Ano 17 40,48% 15 39,47% 32 40,00% 

Ne 25 59,52% 23 60,53% 48 60,00% 

Celkem respondentek 42 100,00% 38 100,00% 80 100,00% 

 

 Z výše uvedené tabulky je zřejmé, že respondentky z Ostrova kouří v 17 

případech (40,48%) z celkového počtu 42 a ve 25 případech (59,52%) naopak nekouří. 

V Karlových Varech kouří 15 žen (39,47%) z celkového počtu 38 respondentek a 23 

(60,53%) z nich uvedlo, že jsou nekuřačky. Obr. 3b graficky znázorňuje rozdíly mezi 

porovnávanými skupinami. 

 

Obr. 3b: Kouření respondentek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bakalářská práce                                                           Informovanost žen o zdravotních rizicích spojených   

                                                                                      s užíváním hormonální antikoncepce 

 

50 

 

Otázka č. 4: Jak dlouho užíváte HA? 

 

Obr. 4a: Délka užívání HA - celkem 

 

 

Na otázku, jak dlouho ženy užívají HA odpovědělo celkově 80 respondentek. 

V 54 případech (67,50%) uvedly, že HA užívají 1 – 10 let, v 19 případech (23,75%) 

užívají HA 11 – 20 let a 7 žen (8,75%) užívá HA 21 a více let. 

 

Tab. 4: Délka užívání HA 

  Ostrov Karlovy Vary Celkem 

Délka užívání HA n % n % n % 

1 - 10 let 31 73,81% 23 60,53% 54 67,50% 

11 - 20 let 7 16,67% 12 31,58% 19 23,75% 

21 a více let 4 9,52% 3 7,89% 7 8,75% 

Celkem respondentek 42 100,00% 38 100,00% 80 100,00% 

 

 Z uvedené tabulky je patrné, že v Ostrově na otázku odpovědělo 42 

respondentek. 31 žen (73,81%) uvedlo, že HA užívá 1 – 10 let. 11 – 20 let užívá HA 7 

respondentek (16,67%) a další 4 (9,52%) zvolily variantu 21 a více let. Z celkového 

počtu 38 respondentek v Karlových Varech jich 23 (60,53%) užívá HA 1 – 10 let, 12 

(31,58%) zvolilo odpověď 11 – 20 let a pouhé 3 ženy (7,89%) HA užívají 21 a více let. 

Rozdíly mezi zkoumanými skupinami lze vyčíst z níže uvedeného grafu, resp. obr. 4b. 
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Obr. 4b: Délka užívání HA 

 

 

Otázka č. 5: Jakou formu HA momentálně užíváte? 

 

Tab. 5: Forma HA 

  Ostrov Karlovy Vary Celkem 

Forma HA n % n % n % 

Perorální forma 40 95,24% 36 94,74% 76 95,00% 

Injekční forma 0 0,00% 1 2,63% 1 1,25% 

Antikoncepční náplast 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Vaginální kroužek  

(NuvaRing) 
0 0,00% 1 2,63% 1 1,25% 

Jiná forma 2 4,76% 0 0,00% 2 2,50% 

Celkem respondentek 42 100,00% 38 100,00% 80 100,00% 

 

Analýzou získaných dat bylo zjištěno, že z celkového počtu 42 respondentek 

v Ostrově užívá 40 žen (95,24%) perorální formu HA. Jinou formu uvedly 2 ženy 

(4,76%). V obou případech se jedná o nitroděložní systém Mirena.  

V Karlových Varech jsou tato data obdobná. Z 38 respondentek jich 36 

(94,74%) užívá perorální formu HA, 1 žena (2,63%) naopak užívá injekční formu HA a 

1 respondentka (2,63%) jako formu HA uvedla vaginální kroužek NuvaRing. 

Z celkového počtu 80 respondentek jich 76 (95,00%) užívá perorální formu HA. 

1 žena (1,25%) uvedla injekční formu HA, žádná (0,00%) nepoužívá antikoncepční 

náplast, 1 respondentka (1,25%) užívá vaginální kroužek NuvaRing a 2 ženy (2,50%) 

užívají jinou formu HA. 
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Obr. 5: Forma HA 

 

 

Otázka č. 6: Z jakého důvodu jste začala HA užívat? 

 

Tab. 6: Důvod zahájení užívání HA 

  Ostrov Karlovy Vary Celkem 

Důvod zahájení 

užívání HA 
n % n % n % 

a) Vysoce účinná  

prevence otěhotnění 
32 50,00% 35 60,34% 67 54,92% 

b) Snížení výskytu  

gynekologických 

zánětů 

0 0,00% 2 3,45% 2 1,64% 

c) Snížení krevních 

ztrát při menstruaci 
6 9,38% 4 6,90% 10 8,20% 

d) Regulace 

nepravidelné 

menstruace 

16 25,00% 9 15,52% 25 20,49% 

e) Zlepšení akné 8 12,50% 7 12,07% 15 12,30% 

f) Jiné 2 3,13% 1 1,72% 3 2,46% 

Celkem odpovědí 64 100,00% 58 100,00% 122 100,00% 

 

 Analýzou získaných dat bylo zjištěno, že 42 žen z Ostrova odpovídalo na výše 

uvedenou otázku celkem 64krát. Polovina z nich, 32 žen (50,00%) vybrala možnost 

vysoce účinné prevence otěhotnění, žádná (0,00%) respondentka nezačala užívat HA ke 

snížení výskytu gynekologických zánětů, 6krát (9,38%) byla zvolena odpověď snížení 

krevních ztrát při menstruaci, 16krát (25,00%) uvedly možnost regulace nepravidelné 
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menstruace, 8krát (12,50%) bylo důvodem zahájení užívání HA zlepšení akné a 2krát 

(3,21%) jiné důvody. V obou případech se jednalo o vysilující bolesti a nevolnosti při 

menstruaci. 

 V Karlových Varech odpovědělo na otázku 38 respondentek celkem 58krát. 

35krát (60,34%) ženy uvedly možnost vysoce účinné prevence otéhotnění, odpověď b) 

snížení výskytu gynekologických zánětů byla vybrána 2krát (3,45%), 4krát (6,90%) 

respondentky v dotazníku uvedly variantu snížení krevních ztrát při menstruaci,  9krát 

(15,52%) možnost regulace nepravidelné menstruace, 4krát (12,07%) naopak zlepšení 

akné, 1 žena (1,72%) uvedla jako jiný důvod bolesti při menstruaci. 

 Celkově bylo získáno 122 odpovědí od 80 respondentek. 67krát (54,92%) ženy 

uvedly variantu vysoce účinné prevence otéhotnění, ve 2 případech (1,64%) uvedly 

odpověď snížení výskytu gynekologických zánětů,dalších 10 (8,20%) uvedlo možnost 

c) snížení krevních ztrát při menstruaci, naopak možnost regulace nepravidelné 

menstruace označilo 25 žen (20,49%), 15 respondentek (12,30%) uvedlo zlepšení akné 

a 3 (2,46%) uvedly jinou odpověď (viz výše). 

Z celkového počtu 42 respondentek z Ostrova uvedlo 25 z nich (59,52%) jednu 

odpověď, 12 žen (28,57%) vybralo 2 odpovědi, 4 ženy (9,53%) uvedly 3 odpovědi a 1 

žena (2,38%) uvedla 4 odpovědi. V Karlových Varech odpovídalo celkově 38 žen, 

z nichž jednu odpověď vybralo 25 žen (65,79%), 9 žen (23,68%) uvedlo 2 odpovědi, 3 

ženy (7,90%) vybraly 3 odpovědi a 1 žena (2,63%) uvedlo dokonce 4 odpovědi. Obr. 6 

graficky znázorňuje rozdíly mezi zkoumanými skupinami. 

Otázka se vztahuje k hypotéze č. 4. 
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Obr. 6: Důvod zahájení užívání HA 

 

 

Otázka č. 7: Dal Vám lékař možnost si vybrat formu HA? 

 

Obr. 7a: Možnost výběru HA - celkem 

 

 

 Z výše uvedeného grafu vyplývá, že z celkového počtu 80 respondentek jich 55 

(68,75%) mělo možnost si vybrat formu HA, naopak 25 žen (31,25%) možnost výběru 

nedostalo. 
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Tab. 7: Možnost výběru HA  

  Ostrov Karlovy Vary Celkem 

Možnost výběru HA n % n % n % 

Ano 28 66,67% 27 71,05% 55 68,75% 

Ne 14 33,33% 11 28,95% 25 31,25% 

Celkem respondentek 42 100,00% 38 100,00% 80 100,00% 

 

 Z tabulky č. 7 lze vyčíst, že z celkového počtu 42 žen v Ostrově jich 28 

(66,67%) uvedlo, že měly možnost si vybrat formu HA. Naopak 14 žen (33,33%) 

uvedlo, že tuto možnost nemělo. 

V Karlových Varech z celkového počtu 38 respondentek odpovědělo 27 žen 

(71,05%), že měly možnost výběru formy HA, 11 žen (28,95%) možnost volby 

nedostalo. Obr. 7b graficky znázorňuje rozdíly mezi zkoumanými skupinami  

 

Obr. 7b: Možnost výběru HA 
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Otázka č. 8: Myslíte si, že užívání HA představuje nějaká zdravotní rizika? 

 

Obr. 8a: Představa o zdravotních rizicích HA- celkem 

 
 

 Na otázku, zda užívání HA představuje nějaká zdravotní rizika, odpovědělo 

celkově 80 žen. 61 z nich (76,25%) je přesvědčeno o tom, že zdravotní rizika 

představuje, naopak 19 žen (23,75%) si myslí, že žádná zdravotní rizika nepředstavuje. 

 

Tab. 8: Představa o zdravotních rizicích HA 

  Ostrov Karlovy Vary Celkem 

Představa o 

zdravotních rizicích 

HA 

n % n % n % 

Ano 26 61,90% 35 92,11% 61 76,25% 

Ne 16 38,10% 3 7,89% 19 23,75% 

Celkem respondentek 42 100,00% 38 100,00% 80 100,00% 

 

 Analýzou získaných dat bylo zjištěno, že z celkového počtu 42 respondentek 

v Ostrově, si jich 26 (61,90%) myslí, že užívání hormonální antikoncepce představuje 

zdravotní rizika a 16 žen (38,10%) uvedlo, že užívání HA zdravotní rizika 

nepředstavuje.  

V Karlových Varech je přesvědčeno rovnou 35 žen (92,11%) z celkově 38, že 

HA představuje zdravotní rizika, pouhé 3 respondentky (7,89%) se domnívají, že 

užívání HA žádná zdravotní rizika nepředstavuje. Obr. 8b graficky znázorňuje rozdíly 

mezi zkoumanými skupinami. 
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Obr. 8b: Představa o zdravotních rizicích HA 

 

 

Otázka č. 9: Jaká znáte zdravotní rizika spojená s užíváním HA? 

 

Tab. 9: Zdravotní rizika HA 

  Ostrov Karlovy Vary Celkem 

Zdravotní rizika HA n % n % n % 

a) Tromboembolická 

nemoc 
23 38,98% 25 29,41% 48 33,33% 

b) Karcinom děložního 

hrdla 
3 5,08% 10 11,76% 13 9,03% 

c) Poškození jaterních 

funkcí 
15 25,42% 24 28,24% 39 27,08% 

d) Hypertenze 4 6,78% 7 8,24% 11 7,64% 

e) Katarakta 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

f) Cévní mozková  

příhoda 
10 16,95% 12 14,12% 22 15,28% 

g) Infarkt myokardu 3 5,08% 4 4,71% 7 4,86% 

h) Onemocnění  

žlučníku 
0 0,00% 1 1,18% 1 0,69% 

i) Žádná 0 0,00% 2 2,35% 2 1,39% 

j) Jiná: 1 1,69% 0 0,00% 1 0,69% 

Celkem odpovědí 59 100,00% 85 100,00% 144 100,00% 

 

 Z celkového počtu 42 respondentek z Ostrova na výše uvedenou otázku 

odpovědělo 26 žen. Respondentky, které odpověděly záporně na předchozí otázku, na 

tuto neodpovídaly. Celkově bylo získáno 59 odpovědí. 23krát (38,98%) ženy zvolily 
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možnost a) tromboembolická nemoc, 3krát (5,08%) karcinom děložního hrdla, 15krát 

(25,42%) poškození jaterních funkcí, 4krát (6,78%) se v odpovědích vyskytla 

hypertenze, odpověď e) katarakta nevybrala žádná účastnice šetření (0,00%), 10krát 

(16,95%) respondentky označily cévní mozkovou příhodu, 3krát (5,09%) infarkt 

myokardu, onemocnění žlučníku neuvedla žádná (0,00%) z dotazovaných žen, možnost 

i) žádná nevybral rovněž nikdo (0,00%), jedna žena (1,70%) je přesvědčena, že existují 

i jiná zdravotní rizika. Medián pro tuto skupinu je 3. 

 V Karlových Varech na otázku zdravotních rizik bylo získáno 85 odpovědí od 

35 žen. Možnost a) tromboembolická nemoc byla zvolena ve 25 případech (29,41%), 

karcinom děložního hrdla v 10 případech (11,76%), poškození jaterních funkcí bylo 

uvedeno 24krát (28,24%), 7krát (8,24%) hypertenze, katarakta neoznačila ani jedna 

žena (0,00%), cévní mozková příhoda se v odpovědích vyskytla 12krát (14,12%), 4krát 

(4,70%) infarkt myokardu, 1krát (1,18%) onemocnění žlučníku, 2 ženy (2,35%) neznaly 

žádná zdravotní rizika a ani jedna respondentka (0,00%) neuvedla jiná zdravotní rizika. 

Medián pro skupinu repondentek z Karlových Varů je 5,5. 

 Na uvedenou otázku odpovědělo 61 respondentek celkově 144krát. Ve 48 

případech (33,33%) zvolily možnost tromboembolické nemoci, ve 13 případech 

(9,03%) možnost karcinomu děložního hrdla, variantu poškození jaterních funkcí 

uvedlo 39 žen (27,08%), hypertenzi považuje 11 respondentek (7,64%) za 

kontraindikaci HA, naopak možnost katarakta neoznačila žádná účastnice šetření 

(0,00%), 22krát (15,28%) se v odpovědích vyskytla možnost cévní mozkové příhody, 

infarkt myokardu uvedlo 22 žen (15,28%), onemocnění žlučníku považuje za 

kontraindikaci HA 1 dotazovaná žena (0,69%), další 2 (1,39%) se domnívají, že HA 

nepředstavuje žádná zdravotní rizika a 1 respondentka (0,69%) uvedla jinou odpověď. 

Z celkového počtu 26 respondentek z Ostrova, které odpověděly na danou 

otázku jich 9 (34,62%) uvedlo jednu odpověď, 8 žen (30,77%) vybralo 2 odpovědi, 

další 4 (15,38%) uvedly 3 odpovědi, stejně tak 4 účastnice šetření (15,38%) uvedly 4 

odpovědi a jedna respondentka (3,85%) označila 5 odpovědí. V Karlových Varech 

odpovídalo na otázku dohromady 35 žen. Jednu odpověď uvedlo 10 z nich (28,57%), 

dvě odpovědi označilo také 10 žen (28,57%) a rovněž 10 dotazovaných žen (28,57%) 

uvedlo 3 odpovědi, 4 odpovědi se vyskytly u 2 respondentek (5,71%), 5 odpovědí 

označily také 2 ženy (5,71%) a 1 účastnice šetření (2,87%) uvedla dokonce 7 odpovědí. 

Obr. 9 graficky porovnává rozdíly mezi zkoumanými skupinami. 

Otázka se vztahuje k hypotéze č. 2. 
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Obr. 9: Zdravotní rizika HA 

 

 

Otázka č. 10: Byla jste poučena o případných zdravotních rizicích spojených s HA 

před začátkem jejího užívání? 

 

Obr. 10a: Poučení o zdravotních rizicích HA - celkem 

 

 

 Z celkového počtu 80 respondentek na danou otázku odpovědělo 62 z nich 

(77,50%), že byly poučeny o případných zdravotních rizicích HA před zahájením jejího 

užívání, poučeno naopak nebylo dalších 18 žen (22,50%). 

 



Bakalářská práce                                                           Informovanost žen o zdravotních rizicích spojených   

                                                                                      s užíváním hormonální antikoncepce 

 

60 

 

Tab. 10: Poučení o zdravotních rizicích HA 

  Ostrov Karlovy Vary Celkem 

Poučení o zdravotních 

rizicích HA 
n % n % n % 

Ano 34 80,95% 28 73,68% 62 77,50% 

Ne 8 19,05% 10 26,32% 18 22,50% 

Celkem respondentek 42 100,00% 38 100,00% 80 100,00% 

 

 Na otázku, zda respondentky byly poučeny o zdravotních rizicích před 

zahájením užívání HA, odpovědělo z celkového počtu 42 respondentek v Ostrově 34 

z nich (80,95%), že ano. Naopak 8 žen (19,05%) uvedlo, že poučeny nebyly.  

V Karlových Varech z celkového počtu 38 respondentek odpovědělo 28 žen 

(73,68%), že byly poučeny a 10 účastnic šetření (26,32%) uvedlo, že před zahájením 

užívání HA nebyly poučeny o jejích případných zdravotních rizicích. Níže uvedený 

graf, resp. obr. 10b, graficky znázorňuje rozdíly mezi porovnávanými skupinami. 

 

Obr. 10b: Poučení o zdravotních rizicích HA 
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Otázka č. 11: Kdo Vás informoval o zdravotních rizicích tohoto typu léčiv? 

 

Tab. 11: Informace o zdravotních rizicích HA 

 
Ostrov Karlovy Vary Celkem 

Informace o 

zdravotních rizicích 

HA 

n % n % n % 

Gynekolog 32 86,49% 26 74,29% 58 80,56% 

Všeobecná sestra / 

porodní asistentka 
2 5,40% 3 8,57% 5 6,94% 

Lékárník 0 0,00% 2 5,71% 2 2,78% 

Někdo jiný 3 8,11% 4 11,43% 7 9,72% 

Celkem odpovědí 37 100,00% 35 100,00% 72 100,00% 

 

Ženy, které odpověděly záporně na předchozí otázku, tuto přeskočily. Účastnice 

šetření mohly volit i více odpovědí. Z výše uvedené tabulky vyplývá, že v Ostrově bylo 

získáno celkově 37 odpovědí od 34 respondentek. Ve 32 případech (86,49%) uvedly, že 

je o zdravotních rizicích HA informoval gynekolog, 2krát (5,40%) označily všeobecnou 

sestru / porodní asistentku, ani jednou (0,00%) nebyly informovány lékárníkem a ve 3 

případech (8,11%) uvedly někoho jiného, z toho 1 žena uvedla za jiný zdroj kamarádku 

a 2 respondentky získaly informace o zdravotních rizicích HA na internetu a v literatuře.  

V Karlových Varech bylo získáno celkově 35 odpovědí od 28 respondentek. 

Nejčastěji, 26krát (74,29%), ženy uvedly za zdroj informací o zdravotních rizicích HA 

gynekologa. Ve 3 případech (8,57%) označily všeobecnou sestru / porodní asistentku, 2 

ženy (5,71%) byly informovány od lékárníka a 4 (11,43%) odpověděly, že je 

informoval někdo jiný. Ze 4 jiných odpovědí 2 respondentky uvedly za zdroj informací 

školu, 1 žena příbalový leták a rovněž 1 žena internet. 

Na otázku, kdo respondentky informoval o zdravotních rizicích HA bylo získáno 

celkově 72 odpovědí od 62 žen. 58krát (80,56%) ženy informoval gynekolog, 5krát 

(6,94%) všeobecná sestra / porodní asistentka, 2krát (2,78%) lékarník a v 7 případech 

(9,72%) dotazované ženy informoval někdo jiný. Obr. 11 graficky porovnává rozdíly 

mezi zkoumanými skupinami. 

 Otázka se vztahuje k hypotéze č. 1. 
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Obr. 11: Informace o zdravotních rizicích HA 

 

 

Otázka č. 12: Máte pocit, že jste dostatečně informovaná o zdravotních rizicích 

HA? 

 

Tab. 12: Dostatečné informace o zdravotních rizicích HA 

 
Ostrov Karlovy Vary Celkem 

Dostatečné informace o 

zdravotních rizicích HA 
n % n % n % 

a) Ano, dozvěděla jsem 

se vše, co považuji za 

nezbytně nutné 

38 90,48% 24 63,16% 62 77,50% 

b) Ne, informace pro 

mne nebyly dostatečné 
4 9,52% 7 18,42% 11 13,75% 

c) Nikdo mě o této 

problematice 

neinformoval 

0 0,00% 7 18,42% 7 8,75% 

d) Jiné 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Celkem respondentek 42 100,00% 38 100,00% 80 100,00% 

 

 Analýzou získaných dat bylo zjištěno, že z celkového počtu 42 respondentek 

v Ostrově jich 38 (90,48%) má pocit, že se dozvěděly vše, co je pro ně nezbytně nutné. 

4 ženy (9,52%) uvedly, že poskytnuté informace pro ně nebyly dostatečné. Žádné 

respondentky (0,00%) neoznačily možnost, že je nikdo o této problematice 

neinformoval a jinou odpověď. 
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 Z celkového počtu 38 respondentek v Karlových Varech odpovědělo 24 žen 

(63,16%), že se dozvěděly vše, co je pro ně nezbytně nutné. Naopak informace nebyly 

dostatečné pro 7 účastnice šetření (18,42%). Stejně tak 7 žen (18,42%) uvedlo, že je 

nikdo o dané problematice neinformoval. Možnost „jiné“ nevybrala žádná žena 

(0,00%).  

 Na výše uvedenou otázku odpovědělo celkově 80 žen. 62 žen (77,50%) se 

dozvědělo vše, co považují za nezbytně nutné, 11 žen (13,75%) uvedlo, že informace 

pro ně nebyly dostatečné, 7 dotazovaných žen (8,75%) nikdo neinformoval a žádná 

(0,00%) uvedla jinou odpověď. Obr. 12 představuje grafické znázornení rozdílů mezi 

zkoumanými skupinami.  

 Otázka se vztahuje k hypotéze č. 5. 

 

Obr. 12: Dostatečné informace o zdravotních rizicích HA 
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Otázka č. 13: Jaké jsou podle Vašeho názoru nežádoucí účinky užívání HA? 

 

Tab. 13: Znalost nežádoucích účinků HA 

  Ostrov Karlovy Vary Celkem 

Nežádoucí účinky HA n % n % n % 

a) Nevolnost, zvracení 14 12,96% 17 15,74% 31 14,35% 

b) Zvýšení tělesné 

hmotnosti 
33 30,56% 32 29,63% 65 30,09% 

c) Bolesti hlavy, 

poruchy vidění 
14 12,96% 14 12,96% 28 12,96% 

d) Ileus (střevní 

neprůchodnost) 
0 0,00% 2 1,85% 2 0,93% 

e) Cévní mozková  

příhoda 
3 2,78% 4 3,70% 7 3,24% 

f) Tromboembolická 

nemoc 
18 16,67% 14 12,96% 32 14,81% 

g) Deprese 7 6,48% 8 7,41% 15 6,94% 

h) Kardiovaskulární 

onemocnění a infarkt 

myokardu 

4 3,70% 5 4,63% 9 4,17% 

i) Porucha řeči 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

j) Lékové interakce 9 8,33% 4 3,70% 13 6,02% 

k) Hypertenze 6 5,56% 7 6,48% 13 6,02% 

l) Jiné 0 0,00% 1 0,93% 1 0,46% 

Celkem odpovědí 108 100,00% 108 100,00% 216 100,00% 

 

 Na otázku o nežádoucích účincích HA mohly účastnice šetření zvolit i více 

odpovědí. V Ostrově bylo získáno 108 odpovědí od 42 respondentek. 14krát (12,96%) 

zvolily možnost nevolnosti a zvracení, varianta zvýšení tělesné hmotnosti se 

v odpovědích vyskytla 33krát (30,56%), ve 14 případech (12,96%) ženy vybraly bolesti 

hlavy a poruchy vidění, ani jednou (0,00%) se nevyskyla možnost střevní 

neprůchodnosti (ileu), 3 dotazované ženy (2,78%) uvedly cévní mozkovou příhodu, 

dalších 18 (16,67%) tromboembolickou nemoc, možnost deprese zvolilo 7 respondentek 

(6,48%), kardiovaskulární onemocnění a infarkt myokardu se v odpovědích objevilo 

4krát (3,70%), poruchy řeči neuvedla žádná žena (0,00%), možnost lékových interakcí 

vybralo 9 respondentek (8,33%), dalších 6 (5,56%) považuje hypertenzi za nežádoucí 

účinek HA, a žádná žena (0,00%) neuvedla jinou variantu odpovědi. Medián pro 

skupinu respondentek v Ostrově je 6,5. 
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 V Karlových Varech odpovědělo na danou otázku 38 žen celkově 108krát. 

V obou městech byl tedy získán stejný počet odpovědí. Možnost nevolnosti a zvracení 

zvolilo 17 žen (15,74%), zvýšenou tělesnou hmotnost dalších 32 (29,63%), 14krát 

(12,96%) se v odpovědích vyskytla varianta c) bolest hlavy, poruchy vidění, 2 

respondentky (1,85%) se domnívaly, že mezi nežádoucí účinky HA patří i ileus, 4 

(3,70%) uvedly cévní mozkovou příhodu, možnost tromboembolické nemoci byla 

vybrána ve 14 případech (12,96%), depresi zvolilo celkově 8 respondentek (7,41%), 

odpověď kardiovaskulární onemocnění a infarkt myokardu uvedlo 5 žen (4,63%). 

Stejně jako v Ostrově žádná žena (0,00%) nepovažuje poruchu řeči za nežádoucí účinek 

HA. Možnost lékové interakce se v odpovědích vyskytla 4krát (3,70%), hypertenzi 

uvedlo 7 respondentek (6,48%) a 1 žena (0,93%) uvedla změny nálady jako jinou 

možnost. Pro tuto skupinu respondentek je medián 6. 

 Celkově bylo získáno 216 odpovědí od 80 respondentek. Ve 31 případech 

(14,35%) označily za nežádoucí účinky HA nevolnost a zvracení, v 65 případech 

(30,09%) uvedly zvýšení tělesné hmotnosti, možnost bolest hlavy a poruchy vidění 

uvedlo 28 žen (12,96%), ileus (střevní neprůchodnost) považují 2 respondentky (0,93%) 

za nežádoucí účinek HA, variantu cévní mozkové příhody označilo 7 žen (3,24%), 

druhou nejčastější odpovědí byla tromboembolická nemoc, kterou uvedlo 32 účastnic 

šetření (14,81%), dalších 15 (6,94%) označilo depresi, 9 žen (4,17%) uvedlo možnost h) 

kardiovaskulární onemocnění a infarkt myokardu, poruchu řeči neuvedla žádná 

respondentka (0,00%), možnosti lékové interakce a hypertenze shodně označilo 13 žen 

(6,02%) a 1 dotazovaná žena (0,46%) odpověděla jinak. 

Z celkového počtu 42 respondentek z Ostrova, které odpověděly na danou 

otázku jich 18 (42,86%) uvedlo jednu odpověď, 6 (14,29%) vybralo 2 odpovědi, rovněž 

6 žen (14,29%) uvedlo 3 odpovědi, další 4 (9,52%) uvedly 4 odpovědi, 6 účastnic 

šetření (14,29%) uvedlo 5 odpovědí a 2 ženy (4,76%) odpověděly dokonce 7krát. 

 V Karlových Varech odpovídalo na otázku celkově 38 žen. Jednu odpověď 

uvedlo 9 z nich (23,68%), dvě odpovědi označilo 11 žen (28,95%), další 4 (10,53%) 

odpověděly 3krát, 4 odpovědi se vyskytly u 8 respondentek (21,05%), 5 odpovědí 

označily 2 ženy (5,26%), 6krát odpověděly 3 dotazované ženy (7,89%) a jedna 

účastnice šetření (2,63%) uvedla 7 odpovědí.  

Obr. 13 graficky porovnává rozdíly mezi zkoumanými skupinami. 
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Obr. 13: Znalost nežádoucích účinků HA 

 

 

Otázka č. 14: Byla jste poučena o nežádoucích účincích spojených s užíváním HA? 

 

Obr. 14a: Poučení o nežádoucích účincích HA - celkem 

 

 

 Z celkového počtu 80 respondentek jich 61 (76,25%) uvedlo že byly poučeny o 

nežádoucích účincích HA, 19 žen (23,75%) poučeno naopak nebylo. 
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Tab. 14: Poučení o nežádoucích účincích HA 

 
Ostrov Karlovy Vary Celkem 

Poučení o nežádoucích 

účincích HA 
n % n % n % 

Ano 31 73,81% 30 78,95% 61 76,25% 

Ne 11 26,19% 8 21,05% 19 23,75% 

Celkem respondentek 42 100,00% 38 100,00% 80 100,00% 

 

 Analýzou získaných dat bylo zjištěno, že z celkového počtu 42 respondentek 

v Ostrově jich 31 (73,81%) uvedlo, že byly poučeny o nežádoucích účincích HA, v 11 

případech (26,19%) naopak poučeny nebyly. 

 V Karlových Varech na stejnou otázku odpovědělo 38 respondentek, z nichž 30 

(78,95%) uvedlo, že bylo poučeno o nežádoucích účincích HA a 8 žen (21,05%) 

odpovědělo, že nebylo v dané problematice poučeno. Rozdíly mezi zkoumanými 

skupinami znázorňuje graf č. 14b, resp. obr. 14b. 

 

Obr. 14b: Poučení o nežádoucích účincích HA 
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Otázka č. 15: Kdo Vás informoval o nežádoucích účincích tohoto typu léčiv? 

 

Tab. 15: Informace o nežádoucích účincích HA 

 
Ostrov Karlovy Vary Celkem 

Informace o 

nežádoucích účincích 

HA 

n % n % n % 

Gynekolog 32 84,21% 26 68,42% 58 76,32% 

Všeobecná sestra / 

porodní asistentka 
2 5,26% 5 13,16% 7 9,21% 

Lékárník 2 5,26% 5 13,16% 7 9,21% 

Někdo jiný 2 5,26% 2 5,26% 4 5,26% 

Celkem odpovědí 38 100,00% 38 100,00% 76 100,00% 

 

 Analýzou získaných dat bylo zjištěno, že v Ostrově na výše uvedenou otázku 

odpovídalo 31 žen celkově 38krát. Účastnice šetření, které odpověděly na předchozí 

otázku, že nebyly poučeny o nežádoucích účincích spojených s užíváním HA, na tuto 

neodpovídaly. Gynekolog respondentky poučil o nežádoucích účincích ve 32 případech 

(84,22%), 2 ženy (5,26%) uvedly všeobecnou sestru / porodní asistentku, taktéž 2 

(5,26%) informoval lékárník a další 2 respondentky (5,26%) odpověděly, že je 

informoval někdo jiný. Jedna žena uvedla jako zdroj informací o nežádoucích účincích 

HA internet, druhou informovala kamarádka. 

 V Karlových Varech na otázku odpovědělo 30 žen, od kterých bylo získáno 

celkově 38 odpovědí, tedy stejný počet jako v Ostrově. 26krát (68,42%) dotazované 

ženy informoval gynekolog, 5krát (13,16%) všeobecná sestra / porodní asistentka, 

lékárníka uvedlo rovněž 5 respondentek (13,16%) a 2 účastnice šetření (5,26%) získaly 

informace někde jinde. Jedna z nich uvedla za zdroj informací o nežádoucích účincích 

HA školu, druhá žena odpověděla, že si potřebné informace přečetla v příbalovém 

letáku. 

 Celkově na výše uvedenou otázku bylo získáno 76 odpovědí od 61 

respondentek. 58krát (76,32%) uvedly, že je informoval gynekolog, 7krát (9,21%) 

získaly informace od všeobecné sestry / porodní asistentky, 7 žen (9,21%) informoval 

lékárník a 4 další (5,26%) odpověděly, že je o nežádoucích účincích HA informoval 

někdo jiný. 

 Rozdíly mezi zkoumanými skupinami znázorňuje obr. 15. 
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Obr. 15: Informace o nežádoucích účincích HA 

 

 

Otázka č. 16: Máte pocit, že jste dostatečně informovaná o nežádoucích účincích 

HA? 

 

Tab. 16: Dostatečné informace o nežádoucích účincích HA 

 
Ostrov Karlovy Vary Celkem 

Dostatečné informace o 

nežádoucích účincích 

HA 

n % n % n % 

a) Ano, dozvěděla jsem 

se vše, co považuji za 

nezbytně nutné 

33 78,57% 25 65,79% 58 72,50% 

b) Ne, informace pro 

mne nebyly dostatečné 
5 11,91% 7 18,42% 12 15,00% 

c) Nikdo mě o této 

problematice 

neinformoval 

3 7,14% 6 15,79% 9 11,25% 

d) Jiné 1 2,38% 0 0,00% 1 1,25% 

Celkem respondentek 42 100,00% 38 100,00% 80 100,00% 

 

Z celkového počtu 42 respondentek v Ostrově jich 33 (78,57%) má pocit, že se 

dozvěděly vše, co je pro ně nezbytně nutné. Dalších 5 (11,91%) uvedlo, že poskytnuté 

informace pro ně nebyly dostatečné. 3 ženy (7,14%) odpověděly, že je nikdo o dané 

problematice neinformoval a 1 respondentka (2,38%) uvedla, že se od lékaře 

nedozvěděla potřebné informace, ale získala je sama z knih a médií. 
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V Karlových Varech odpovědělo celkově 38 respondentek, 25 z nich (65,79%) 

uvedlo, že se dozvěděly vše, co je pro ně nezbytně nutné. Informace nebyly dostatečné 

pro 7 žen (18,42%). 6 účastnic šetření (15,79%) odpovědělo, že je nikdo o dané 

problematice neinformoval. Jinou možnost neuvedla žádná respondentka (0,00%).  

Na výše uvedenou otázku celkově odpovědělo 80 respondentek, z nichž 58 

(72,50%) uvedlo, že se dozvěděly vše, co považují za nezbytně nutné. 12 žen (15,00%) 

odpovědělo, že pro ně informace nebyly dostatečné, dalších 9 respondentek (11,25%) 

uvedlo, že je nikdo o dané problematice neinformoval a 1 žena (1,25%) zvolila jinou 

odpověď (viz výše). Rozdíly mezi zkoumanými skupinami graficky znázorňuje obr. 16. 

 

Obr. 16: Dostatečné informace o nežádoucích účincích HA 
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Otázka č. 17: Zajímala jste se sama o nežádoucí účinky HA? 

 

Tab. 17: Zájem o nežádoucí účinky HA 

 
Ostrov Karlovy Vary Celkem 

Zájem o nežádoucí 

účinky 
n % n % n % 

Ano, v příbalovém 

letáku 
33 50,77% 28 43,08% 61 46,92% 

Ano, na internetu 14 21,54% 21 32,31% 35 26,92% 

Ano, v odborné 

literatuře 
6 9,23% 4 6,15% 10 7,69% 

Ano, od známých a 

přátel 
7 10,77% 10 15,38% 17 13,08% 

Ano, jinde 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Ne 5 7,69% 2 3,08% 7 5,38% 

Celkem odpovědí 65 100,00% 65 100,00% 130 100,00% 

 

Na otázku, zda se respondentky samy zajímaly o nežádoucí účinky HA, bylo 

v Ostrově získáno 65 odpovědí od 42 žen. Celkově 33krát (50,77%) uvedly, že se 

informovaly v příbalovém letáku, na internetu se o nežádoucí účinky HA zajímalo 14 

dotazovaných žen (21,54%), informace v odborné literatuře vyhledávalo 6 respondentek 

(9,23%), dalších 7 (10,77%) získalo informace od známých a přátel a 5 účastnic šetření 

(7,69%) se o nežádoucí účinky HA nezajímalo. 

 V Karlových Varech na otázku odpovědělo 38 žen celkově 65krát. V 28 

případech (43,08%) ženy uvedly za zdroj informací příbalový leták, 21 respondentek 

(32,31%) vybralo možnost internetu, 4krát (6,15%) se informovaly v odborné literatuře, 

10 dotazovanýchžen (15,38%) získalo informace od známých a přátel, o nežádoucí 

účinky HA se nezajímaly 2 respondentky (3,08%).  

Celkově bylo získáno 130 odpovědí od 80 respondentek. V 61 případech uvedly, 

že se samy zajímaly o nežádoucí účinky HA v příbalovém letáku, v 35 případech 

(26,92%) na internetu, v odborné literatuře získalo informace 10 účastnic šetření 

(7,69%), od známých a přátel naopak 17 žen (13,08%), někde jinde se o nežádoucích 

účincích HA neinformovala žádná žena (0,00%) a 7 dalších (5,38%) se o danou 

problematiku nezajímalo. Rozdíly mezi zkoumanými skupinami graficky znázorňuje 

obr. 17. 

 Výše uvedená otázka se vztahuje k hypotéze č. 3. 
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Obr. 17: Zájem o nežádoucí účinky HA 

 

 

Otázka č. 18: Objevily se u Vás někdy nějaké zdravotní komplikace v souvislosti 

s užíváním HA? 

 

Tab. 18: Výskyt zdravotních komplikací 

 
Ostrov Karlovy Vary Celkem 

Zdravotní komplikace 

HA 
n % n % n % 

Ano 8 19,05% 8 21,05% 16 20,00% 

Ne 34 80,95% 30 78,95% 64 80,00% 

Celkem respondentek 42 100,00% 38 100,00% 80 100,00% 

 

Analýzou získaných dat bylo zjištěno, že z celkového počtu 42 respondentek 

v Ostrově jich 8 (19,05%) odpovědělo, že se u nich někdy objevily zdravotní 

komplikace spojené s užíváním HA. 2 ženy za zdravotní komplikace uvedly krvácení, 

taktéž 2 účastnice šetření uvedly zvýšení tělesné hmotnosti, 1 žena bolesti hlavy a 

nevolnost, další 1 žena hypertenzi a bolesti lýtek a u jedné ženy se vyskytla trombóza 

v levém bérci. Zdravotní komplikace se naopak neobjevily u 34 žen (80,95%) 

z Ostrova. 

 Z celkového počtu 38 respondentek v Karlových Varech se u 8 respondentek 

(21,05%) objevily nějaké zdravotní komplikace spojené s užíváním HA, 2 z nich uvedly 

pouze zvýšení tělesné hmotnosti, krvácení uvedly rovněž 2 ženy, 1 žena uvedla zvýšení 

tělesné hmotnosti a bolestivou menstruaci, další 1 odpověděla, že se u ní v souvislosti 
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s užíváním HA vyskytly bolesti hlavy, 1 účastnice šetření uvedla nevolnost a u jedné 

ženy se vyskytla plicní embolie. Žádné zdravotní komplikace se neobjevily u 30 

respondentek (78,95%).   

 Celkově na otázku odpovědělo 80 žen, 16 z nich (20,00%) uvedlo, že se u nich 

někdy objevily nějaké zdravotní komplikace v souvislosti s užíváním HA, naopak u 64 

respondentek (80,00%) se žádné zdravotní komplikace nevyskytly. Graf 18, resp. obr. 

18, znázorňuje rozdíly mezi zkoumanými skupinami. 

 

Obr. 18: Výskyt zdravotních komplikací 
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Otázka č. 19: Jaké jsou podle Vašeho názoru nejčastější kontraindikace užívání 

HA? 

 

Tab. 19: Kontraindikace HA 

 
Ostrov Karlovy Vary Celkem 

Kontraindikace HA n % n % n % 

a) Těhotenství či možné 

těhotenství 
27 22,88% 31 31,31% 58 26,73% 

b) Tromboembolická 

nemoc 
26 22,03% 22 22,22% 48 22,12% 

c) Prokázaná 

trombofilní mutace 
14 11,86% 13 13,13% 27 12,44% 

d) Poruchy jaterních 

funkcí 
25 21,19% 20 20,20% 45 20,74% 

e) Chronická 

apendicitida 
0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

f) Herpes gestationis 3 2,54% 0 0,00% 3 1,38% 

g) Hormonální závislé  

karcinomy 
9 7,63% 7 7,07% 16 7,37% 

h) Cerebrální ischémie 

a těžká migréna 
12 10,17% 6 6,06% 18 8,29% 

i) Bolesti zubů 1 0,85% 0 0,00% 1 0,46% 

j) Jiné 1 0,85% 0 0,00% 1 0,46% 

Celkem odpovědí 118 100,00% 99 100,00% 217 100,00% 

 

Na výše uvedenou otázku mohly dotazované ženy zvolit více možností 

odpovědí. V Ostrově bylo získáno celkově 118 odpovědí od 42 respondentek. Ve 27 

případech (22,88%) zvolily možnost a) těhotenství či možné těhotenství, 26 žen 

(22,03%) uvedlo tromboembolickou nemoc, dalších 14 (11,86%) prokázanou 

trombofilní mutaci, 25krát (21,19%) účastnice šetření zvolily odpověď d) poruchy 

jaterních funkcí, chronickou apendicitidu (zánět slepého střeva) nepovažuje žádná žena 

(0,00%) za kontraindikaci HA, ve 3 případech (2,54%) dotazované ženy uvedly herpes 

gestationis v anamnéze (svědivá vyrážka s puchýřky), 9 respondentek (7,63%) zvolilo 

za odpověď hormonálně závislé karcinomy, dalších 12 (10,17%) cerebrální ischémii a 

těžkou migrénu, bolesti zubů označila 1 žena (0,85%) a další 1 (0,85%) uvedla, v jiné 

možnosti, kouření jako kontraindikaci HA. Medián pro tuto zkoumanou skupinu je 10,5. 

 V Karlových Varech na otázku odpovědělo 38 žen celkově 99krát. Možnost 

těhotenství či možného těhotenství uvedlo 31 respondentek (31,31%), 22 dalších 

(22,22%) zvolilo variantu b) tromboembolická nemoc, 13krát (13,13%) se v odpovědích 
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vyskytla možnost prokázané trombofilní mutace, 20krát (20,20%) poruchy jaterních 

funkcí, žádná respondentka (0,00%) nezvolila jak odpověď e) chronická apendicitida, 

tak odpověď f) herpes gestationis, 7 dotazovaných žen (7,07%) uvedlo za kontraindikaci 

HA hormonálně závislé karcinomy, dalších 6 (6,06%) cerebrální ischémii a těžkou 

migrénu, možnosti bolesti zubů a jinou odpověď opět neuvedla žádná účastnice šetření 

(0,00%). Medián pro skupinu respondentek v Karlových Varech je 6,5. 

 Celkově bylo získáno 217 odpovědí od 80 respondentek. Možnost těhotenství či 

možného těhotenství uvedlo 58 žen (26,73%), 48krát (22,12%) uvedly variantu b) 

tromboembolická nemoc, 27krát (12,44%) zvolily odpověď prokázané trombofilní 

mutace, možnost poruchy jaterních funkcí uvedlo dalších 45 dotazovaných žen 

(20,74%), chronickou apendicitidu nezvolila žádná respondentka (0,00%), naopak 

herpes gestationis uvedly 3 účastnice šetření (1,38%), možnost hormonálně závislých 

karcinomů zvolilo 16 žen (7,37%), cerebrální ischémii a těžkou migrénu uvedlo 18 

respondentek (8,29%), bolesti zubů označila 1 žena (0,46%) a taktéž 1 (0,46%) uvedla 

jinou odpověď. 

Z celkového počtu 42 respondentek z Ostrova uvedlo jednu odpověď 12 z nich 

(28,57%), 9 žen (21,43%) vybralo 2 odpovědi, dalších 10 (23,81%) odpovědělo 3krát, 3 

ženy (7,14%) uvedly 4 odpovědi, 5 účastnic šetření (11,91%) uvedlo 5 variant odpovědí 

a 3 respondentky (7,14%) odpověděly 7krát. 

 V Karlových Varech odpovědělo na otázku celkově 38 žen. Jednu odpověď 

uvedlo 10 respondentek (26,32%), dvě odpovědi označilo dalších 12 (31,58%), 4 ženy 

(10,53%) odpověděly 3krát, 4 odpovědi zvolilo 8 účastnic šetření (21,05%), 5 možností 

uvedly 3 ženy (7,89%) a 6krát odpověděla 1 respondentka (2,63%).  

 Rozdíly mezi zkoumanými skupinami graficky znázorňuje obr. 19. 
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Obr. 19: Kontraindikace HA 

 

 

Otázka č. 20: Kdo Vás informoval o kontraindikacích užívání HA? 

 

Tab. 20: Informace o kontraindikacích HA 

 
Ostrov Karlovy Vary Celkem 

Informace o 

kontraindikacích HA 
n % n % n % 

Gynekolog 28 59,57% 26 55,32% 54 57,45% 

Všeobecná sestra /  

porodní asistentka 
4 8,51% 5 10,64% 9 9,57% 

Lékárník 2 4,26% 4 8,51% 6 6,38% 

Nikdo mě neinformoval 9 19,15% 10 21,28% 19 20,21% 

Někdo jiný 4 8,51% 2 4,26% 6 6,38% 

Celkem odpovědí 47 100% 47 100% 94 100,00% 

 

V Ostrově na otázku informovanosti o kontraindikacích užívání HA bylo 

získáno 47 odpovědí od 42 respondentek. 28krát (59,57%) ženy odpověděly, že je 

informoval gynekolog, 4krát (8,51%) informace respondentkám poskytla všeobecná 

sestra / porodní asistentka, 2krát (4,26%) lékárník, v 9 případech (19,15%) ženy 

neinformoval nikdo a 4 respondentky (8,51%) uvedly jiný zdroj informací. 2 ženy 

získaly informace od kamarádky, 1 ženu informoval profesor na vysoké škole a 1 ženu 

kamarádka.  

 V Karlových Varech bylo získáno rovněž 47 odpovědí od 38 respondentek, 26 

z nich (55,32%) bylo informováno od gynekologa, 5 žen (10,64%) informovala 
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všeobecná sestra / porodní asistentka, lékárníka za zdroj informací  kontraindikacích 

HA uvedly 4 respondentky (8,51%), nikým nebylo informováno 10 žen (21,28%) a 2 

respondentky (4,26%) uvedly jiný zdroj, v jednom případě přítelkyni a ve druhém 

případě školu. 

 Na uvedenou otázku odpovědělo 80 žen celkově 94krát. 54 žen (57,45%) 

informoval o kontraindikacích HA gynekolog, v 9 případech (9,57%) ženy uvedly, že 

jim informace poskytla všeobecná sestra / porodní asistentka, 6 žen (6,38%) označilo za 

zdroj informací lékárníka, 19 respondentek (20,21%) nikdo neinformoval a 6 žen 

(6,38%) uvedlo, že je informoval někdo jiný. Níže uvedený graf (obr. 20) znázorňuje 

rozdíly mezi zkoumanými skupinami. 

 

Obr. 20: Informace o kontraindikacích HA 
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Otázka č. 21: Které faktory mohou podle Vašeho názoru zvýšit rizikovost při 

užívání HA? 

 

Tab. 21: Faktory zvyšující rizikovost HA 

 
Ostrov Karlovy Vary Celkem 

Faktory ovlivňující 

rizikovost HA 
n % n % n % 

Kouření 38 38,00% 32 37,65% 70 37,84% 

Hypertenze 13 13,00% 14 16,47% 27 14,59% 

Obezita 19 19,00% 16 18,82% 35 18,92% 

Alkohol 18 18,00% 14 16,47% 32 17,30% 

Věk nad 35 let 11 11,00% 9 10,59% 20 10,81% 

Jiné 1 1,00% 0 0,00% 1 0,54% 

Celkem odpovědí 100 100,00% 85 100,00% 185 100,00% 

 

Na výše uvedenou otázku mohly respondentky volit odpovědí. V Ostrově bylo 

od celkového počtu 42 respondentek získáno 100 odpovědí. 38 žen (38,00%) označilo 

za kontraindikaci HA kouření, dalších 13 (13,00%) hypertenzi, možnost obezity zvolilo 

19 účastnic šetření (19,00%), v 18 případech (18,00%) uvedly alkohol, 11krát (11,00%) 

věk nad 35 let a 1 dotazovaná žena (1,00%) uvedla jinou odpověď (časté úrazy a krevní 

podkožní sraženiny). 

 V Karlových Varech odpovědělo 38 žen celkově 85krát. Variantu kouření 

označilo 32 z nich (37,65%), odpověď hypertenze zvolilo 14 respondentek (16,47%), 

obezitu uvedlo 16 žen (18,82%), ve 14 případech (16,47%) účastnice šetření označily 

alkohol, 9krát (10,59%) uvedly věk nad 35 let. Jinou odpověď nezvolila žádná 

respondentka (0,00%).  

 Celkově získáno 185 odpovědí od 80 respondentek, z nichž 70 (37,84%) 

označilo kouření, 27krát (14,59%) uvedly hypertenzi, variantu obezity označilo 35 žen 

(18,92%), ve 32 případech (17,30%) respondentky označily alkohol, dalších 20 

(10,81%) uvedlo věk nad 35 let a 1 žena (0,54%) uvedla jinou odpověď.  

 V Ostrově z celkového počtu 42 respondentek jich 11 (26,19%) uvedlo 1 

odpověď, 2 odpovědi označilo dalších 14 (33,33%), 10 žen (23,81%) odpovědělo 3krát, 

4 dotazované ženy (9,52%) uvedly 4 odpovědi a 5 možností označily 3 účastnice šetření 

(7,14%). 

 Z celkového počtu 38 respondentek v Karlových Varech označilo 1 odpověď 14 

žen (36,84%), 9 (23,68%) uvedlo 2 odpovědi, taktéž 9 žen (23,68%) odpovědělo 3krát, 
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stejně jako v Ostrově 4 odpovědi uvedly 4 účastnice šetření (10,53%) a jen 2 

respondentky (5,26%) uvedly 5 variant odpovědí na danou otázku. 

Graficky znázorněné rozdíly mezi zkoumanými skupinami lze vyčíst z obr. 21. 

 

Obr. 21: Faktory zvyšující rizikovost HA 

 

 

Otázka č. 22: Cítíte se dostatečně informovaná o zdravotních rizicích spojených 

s užíváním HA? 

 

Obr. 22a: Dostatečné informace o HA - celkem 
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 Z celkového počtu 80 respondentek jich 66 (82,50%) uvedlo, že se cítí 

dostatečně informované o zdravotních rizicích spojených s užíváním HA a 14 žen 

(17,50%) se naopak necítí dostatečně informované. 

 

Tab. 22: Dostatečné informace o HA 

 
Ostrov Karlovy Vary Celkem 

Dostatečné informace o 

HA 
n % n % n % 

Ano 38 90,48% 28 73,68% 66 82,50% 

Ne 4 9,52% 10 26,32% 14 17,50% 

Celkem respondentek 42 100,00% 38 100,00% 80 100,00% 

 

Analýzou získaných dat bylo zjištěno, že z celkového počtu 42 respondentek 

v Ostrově jich 38 (90,48%) uvedlo, že se cítí být dostatečně informovány o zdravotních 

rizicích spojených s užíváním HA, 4 ženy (9,52%) se naopak necítí být dostatečně 

informované.  

V Karlových Varech z celkového počtu 38 respondentek se cítí být dobře 

informováno 28 žen (73,68%) a 10 žen (26,32%) má opačný pocit. Rozdíly mezi 

zkoumanými skupinami znázorňuje. obr. 22b. 

 

Obr. 22b: Dostatečné informace o HA 
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Otázka č. 23: Jak by se podle Vašeho názoru dala zlepšit informovanost o 

zdravotních rizicích, nežádoucích účincích, popř. kontraindikacích užívání HA? 

 

Tab. 23: Zlepšení informovanosti 

 
Ostrov Karlovy Vary Celkem 

Zlepšení 

informovanosti 
n % n % n % 

a) Konzultace s 

gynekologem, podrobné 

a pravidelné vyšetření, 

osvěta v raném věku 

2 8,00% 1 5,56% 3 6,98% 

b) Provedení jaterních 

testů, rozborů krve a 

vyloučení nebo 

potvrzení genetické 

predispozice jako 

případné nebezpečí 

1 4,00% 1 5,56% 2 4,65% 

c) Informovanost je 

dostatečná 
6 24,00% 2 11,11% 8 18,60% 

d) Osobní rozhovor 

lékaře s pacientkou 
1 4,00% 0 0,00% 1 2,33% 

e) Pečlivost lékařů 1 4,00% 0 0,00% 1 2,33% 

f) Více informačního 

materiálu dostupného u 

lékaře, vyšší edukace ze 

strany lékaře i sester 

2 8,00% 0 0,00% 2 4,65% 

g) Internet 2 8,00% 2 11,11% 4 9,30% 

h) Informační letáky a 

výuka na školách 
2 8,00% 0 0,00% 2 4,65% 

i) Reklama, dokumenty 

nebo filmy 
1 4,00% 0 0,00% 1 2,33% 

j) Informace v 

příbalovém letáku jsou 

dostatečné 

1 4,00% 0 0,00% 1 2,33% 

k) Televize,  

informační letáky a 

plakáty 

3 12,00% 2 11,11% 5 11,63% 

l) Pravdomluvnost 

lékařů, někteří 

upřednostňují jeden 

druh, málo informují o 

rizicích nebo je 

dokonce popírají 

0 0,00% 1 5,56% 1 2,33% 

m) Informace jsem si 

musela shánět sama 
0 0,00% 1 5,56% 1 2,33% 
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n) Zájem ze strany 

lékařů 
0 0,00% 4 22,22% 4 9,30% 

o) Nevím 3 12,00% 4 22,22% 7 16,28% 

Celkem odpovědí 25 100,00% 18 100,00% 43 100,00% 

 

Uvedená tabulka znázorňuje všechny uvedené odpovědi respondentek v Ostrově 

a v Karlových Varech na danou otázku. V Ostrově odpovědělo na otázku 25 žen 

z celkového počtu 42 respondentek. Ve 2 případech (8,00%) uvedly možnost a), 1 žena 

(4,00%) navrhla variantu b), 6 účastnic šetření (24,00%) je přesvědčeno, že je 

informovanost dostatečná, možnost d) označila 1 dotazovaná žena (4,00%), taktéž 1 

(4,00%) uvedla variantu e), více informačního materiálu dostupného u lékaře a vyšší 

edukaci ze strany lékaře i sester postrádají 2 respondentky (8,00%), pro další 2 (8,00%) 

je vhodným informačním zdrojem internet, informační letáky a výuku na školách 

navrhly 2 ženy (8,00%), variantu i) uvedla 1 účastnice šetření (4,00%), informace 

v příbalovém letáku jsou dostatečné pro 1 respondentku (4,00%), 3krát (12,00%) by 

dotazované ženy uvítaly informace v televizi, informačních letácích a plakátech a 3 

respondentky (12,00%) odpověděly, že neví, jak by se dala zlepšit informovanost o 

zdravotních rizicích, nežádoucích účincích, popř. kontraindikacích užívání HA. 

 V Karlových Varech odpovědělo na otázku zlepšení informovanosti o HA 18 

žen z celkového počtu 38 respondentek. Konzultaci s gynekologem, podrobné a 

pravidelné komplexní vyšetření a osvětu v raném věku by uvítala 1 respondentka 

(5,56%), možnost b) označila také 1 žena (5,56%), pro 2 účastnice šetření (11,11%) je 

informovanost dostatečná, další 2 (11,11%) navrhly internet jako zdroj informací o HA, 

ve 2 případech (11,11%) uvedly televizi, informační letáky a plakáty, variantu l) zvolila 

1 žena (5,56%), další 1 (5,56%) si musela informace shánět sama, 4 dotazované ženy 

(22,22%) by zvýšily zájem ze strany lékaře a další 4 respondentky (22,22%) uvedly 

odpověď „nevím“. 

 Grafické znázornění u této otázky neuvádím záměrně, nepovažuji ho za nutné a 

dostatečně vypovídající, jelikož se jedná o otázku otevřenou, kde byl respondentkám 

poskytnut volný prostor pro jejich odpovědi a vyjádření. 
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3.6 Diskuze 

Tato kapitola bakalářské práce je věnována diskuzi a porovnání vlastních 

výsledků průzkumného šetření s dříve realizovanými studiemi obdobného typu. Některé 

otázky vlastního průzkumu jsou porovnány s výsledky šetření Hany Lauterkrancové, 

která v roce 2011 vypracovala bakalářskou práci na téma „Informovanost žen o rizicích 

spojených s užíváním hormonální antikoncepce“. Výsledky některých odpovědí lze 

porovnat také s průzkumným šetřením Lindy Matoušové z roku 2008, které prezentuje v 

bakalářské práci na téma „Tromboembolická nemoc a její možná souvislost 

s hormonální antikoncepcí“.  

Kromě srovnání vlastních výsledků šetření s pracemi obdobného tématu se v této 

části bakalářské práce zabývám některými výsledky průzkumného šetření, které jsou 

z mého pohledu buď překvapivé, či jinak zajímavé. 

V jedné z otázek dotazníkového šetření mě zajímalo, zda respondentky kouří. Na 

tuto otázku odpovědělo celkově 80 respondentek, z toho 42 v Ostrově a 38 v Karlových 

Varech. Přesně dvě pětiny dotazovaných žen (40,00%) kouří a tři pětiny žen (60,00%) 

nekouří. Výsledky nejsou příliš překvapivé, ale považuji je za relativně neuspokojivé. 

Zajímavé je však srovnání množství kuřaček v souvislosti s jejich věkem. Z výsledků 

průzkumného šetření vyplývá, že nejvíce kuřaček je ve věku 21 – 30 let (n=13, 

40,63%), nejméně naopak kouří ženy ve věkové kategorii 41 a více let (n=3, 9,38%). 

V otázce č. 5 jsem zjišťovala, jakou formu hormonální antikoncepce 

respondentky užívají. Celkově odpovědělo 42 žen v Ostrově a 38 žen v Karlových 

Varech. V naprosté většině respondentky užívají perorální formu antikoncepce, uvedlo 

ji 76 žen (95,00%), 1 žena (1,25%) užívá injekční formu HA, antikoncepční náplast 

neuvedla žádná žena (0,00%), 1 žena (1,25%) odpověděla, že používá vaginální 

kroužek NuvaRing a 2 respondentky (2,50%) uvedly jinou formu HA (nitroděložní 

systém Mirena). Lauterkrancová (2011) ve své bakalářské práci uvedla, že z celkového 

počtu 86 respondentek jich 83 (96,51%) užívalo HA v perorální formě, injekční formu a 

vaginální kroužek NuvaRing v jejím průzkumném šetření neuvedla žádná respondentka 

(0,00%) a 3 ženy (3,49%) používaly transdermální antikoncepční náplast. Výsledky 

studie, které prezentovala ve své bakalářské práci Vájová (2009), jsou velmi srovnatelné 

s předchozí prací i s výsledky vlastního průzkumného šetření. Ze 44 respondentek 

perorální formu HA užívalo 40 žen (91,00%), vaginální kroužek NuvaRing uvedla 1 

žena (2,20%) a antikoncepční náplasti používaly 3 respondentky (6,80%). 
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Otázka č. 8 je zaměřena na názor respondentek, zda užívání hormonální 

antikoncepce představuje nějaká zdravotní rizika. V Ostrově na tuto otázku odpovědělo 

celkově 42 žen a v Karlových Varech 38 žen. Více než tři čtvrtiny respondentek (n=61, 

76,25%) se domnívaly, že zdravotní rizika představuje a jedna čtvrtina žen (n=19, 

23,75%) předpokládala, že žádná zdravotní rizika nepředstavuje. Za pozornost stojí 

velký rozdíl v počtu účastnic šetření v Ostrově (n=16, 38,10%) a v Karlových Varech 

(n=3, 7,89%), které odpověděly, že podle jejich názoru hormonální antikoncepce 

nepředstavuje žádná zdravotní rizika. Z výsledků průzkumného šetření, které uvedla ve 

své bakalářské práci Lauterkrancová (2011), lze vyčíst, že z celkového počtu 122 

respondentek, odpovídajících na tuto otázku, jich 114 (93,44%) odpovědělo, že užívání 

HA představuje zdravotní rizika a 8 dotazovaných žen (6,56%) uvedlo odpověď ne. 

Výsledky, které prezentovala ve své bakalářské práci Lauterkrancová jsou tedy mnohem 

uspokojivější. 

V následující otázce č. 9 mě zajímalo, jaká zdravotní rizika spojená s užíváním 

HA respondentky znají. Z celkového počtu 80 žen odpovědělo 61, zbylých 19 žen 

otázku přeskočilo, jelikož záporně odpověděly na tu předchozí. V Ostrově bylo získáno 

59 odpovědí od 26 žen a v Karlových Varech odpovědělo 35 respondentek 85krát, 

celkově tedy bylo na otázku získáno 144 odpovědí. Nejčastěji uvedenou odpovědí, 

48krát (33,33%), byla tromboembolická nemoc. Možnost poškození jaterních funkcí 

označilo 39 žen (27,08%), 22 respondentek (15,28%) uvedlo cévní mozkovou příhodu, 

dalších 13 (9,03%) karcinom děložního hrdla, 11 (7,64%) považuje hypertenzi za 

zdravotní riziko HA, 7 žen (4,86%) označilo infarkt myokardu, žádná zdravotní rizika 

neznaly 2 ženy (1,39%), shodně 1krát (0,69%) respondentky uvedly onemocnění 

žlučníku a jinou možnost, nikdo (0,00%) neodpověděl, že je šedý zákal (katarakta) 

zdravotním rizikem užívání HA. Do variant odpovědí k této otázce jsem záměrně 

zahrnula dvě zcela klamné možnosti proto, aby se respondentky nad otázkou více 

zamyslely. Jednu odpověď, poškození jaterních funkcí, považuji za poněkud zavádějící, 

jelikož byla celkově druhou nejčastěji volenou, jedná se ovšem také o chybnou variantu. 

Ve mně dostupné literatuře bylo uvedeno, že je riziko poškození jaterních funkcí vlivem 

HA klinicky nevýznamné.  Lauterkrancová (2011) ve své bakalářské práci došla k 

výsledku, že na obdobnou otázku odpovědělo 114 respondentek celkově 300krát. 78 

z nich (26,00%) zaškrtlo tromboembolickou nemoc, ekzém zvolilo za odpověď 21 

respondentek (7,00%), karcinom kostí považovaly 4 ženy (1,33%) za zdravotní riziko, 

karcinom děložního hrdla uvedlo 21 žen (7,00%), dalších 16 (5,33%) uvedlo infarkt 
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myokardu, poškození jaterních funkcí zvolilo 67 žen (22,33%), ve 49 případech 

(16,33%) respondentky označily hypertenzi, v 31 případech (10,33%) uvedly cévní 

mozkovou příhodu, 7 žen (2,33%) odpovědělo, že nezná žádná zdravotní rizika, naopak 

6 (2,00%) zná ještě nějaká další. Autorka též nabídla respondentkám možnost dvou 

odpovědí, které nesouvisí se zdravotními riziky hormonální antikoncepce. I přesto, že 

Lauterkrancová (2011) získala od svého souboru respondentek více než dvojnásobek 

odpovědí, jsou výsledky velmi podobné. Největší rozdíl byl zaznamenán v možnostech 

hypertenze a tromboembolické nemoci. 

V další otázce č. 10 zjišťuji, zda byly dotazované ženy poučeny o případných 

zdravotních rizicích HA před začátkem jejího užívání. Na tuto otázku odpovědělo 42 

účastnic šetření v Ostrově a 38 v Karlových Varech. Z celkového počtu 80 respondentek 

odpovědělo 62 z nich (77,50%), že byly poučeny o případných zdravotních rizicích HA, 

dalších 18 (22,50%) naopak poučeno nebylo. Z 18 nepoučených žen jich bylo 8 

(19,05%) v Ostrově a 10 (26,32%) v Karlových Varech. Tento výsledek je velmi 

zarážející. Nepředpokládala jsem, že téměř čtvrtina žen nebude od gynekologů poučena 

o případných zdravotních rizicích spojených s užíváním hormonální kontracepce. 

V následující otázce č. 11 jsem se respondentek dotazovala, kdo je informoval o 

zdravotních rizicích spojených s užíváním hormonální antikoncepce. 62 dotazovaných 

žen odpovědělo celkově 73krát. 18 dalších účastnic šetření otázku vynechalo, jelikož 

záporně odpověděly na tu předchozí. V 58 případech (80,56%) ženy informoval 

gynekolog, v 5 případech (6,94%) všeobecná sestra / porodní asistentka, další 2 

respondentky (2,78%) získaly informace od lékárníka. 7 žen (9,72%) odpovědělo, že je 

informoval někdo jiný, z toho 1 žena uvedla za jiný zdroj kamarádku a 3 respondentky 

získaly informace o zdravotních rizicích HA na internetu a v literatuře, další 2 uvedly za 

zdroj informací školu a 1 žena příbalový leták. Tento výsledek je pro mě překvapivý. 

Velmi pozitivně vnímám zjištění, že dívky získávají informace o zdravotních rizicích 

HA ve škole. Naopak mě neudivila odpověď dotazovaných žen, že je pro ně zdrojem 

informací o této problematice internet.  

V otázce č. 12 mě zajímaly odpovědi účastnic šetření, jestli se subjektivně cítí 

být dostatečně informované o zdravotních rizicích hormonální antikoncepce. V Ostrově 

odpovědělo 42 žen a 38 v Karlových Varech. Z celkového počtu 80 respondentek se 62 

(77,50%) dozvědělo vše, co považují za nezbytně nutné. Dalších 11 žen (13,75%) 

odpovědělo, že pro ně informace nebyly dostatečné a 7 (8,75%) nikdo neinformoval. 
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Četnost posledních dvou odpovědí je velmi překvapivá. Zajímavé je, že všech 7 

neinformovaných žen bylo v Karlových Varech. 

Poučení o nežádoucích účincích spojených s užíváním HA jsem u respondentek 

zjišťovala v otázce č. 14. Z celkového počtu 80 dotazovaných žen jich 61 (76,25%) 

uvedlo, že byly poučeny o této problematice. 19 účastnic šetření (23,75%) naopak 

poučeno nebylo, z toho 11 v Ostrově a 8 v Karlových Varech. Skutečnost, že téměř 

čtvrtina respondentek nebyla poučena o nežádoucích účincích spojených s užíváním 

hormonální kontracepce, je znepokojivá. 

Otázka č. 16 je zaměřena na názor respondentek, zda se cítí být dostatečně 

informované o nežádoucích účincích HA. Celkově odpovědělo 80 žen, z toho 42 

v Ostrově a 38 v Karlových Varech. 58 účastnic šetření (72,50%) odpovědělo, že se 

dozvěděly vše, co považují za nezbytně nutné. Pro 12 žen (15,00%) informace nebyly 

dostatečné, 9 respondentek (11,25%) nikdo neinformoval a 1 (1,25%) uvedla jinou 

odpověď. Zarážející je především odpověď 9 žen, že je nikdo o dané problematice 

neinformoval. Matoušová (2008) ve své bakalářské práci došla k výsledku, že 

z celkového počtu 97 účastnic šetření si jich 72 (74,23%) myslí, že je dostatečně 

informováno o nežádoucích účincích HA a 25 žen (25,77%) je přesvědčeno o opaku. 

Výsledky v obou pracích jsou srovnatelné. 

V další otázce č. 17 jsem zjišťovala, jestli se účastnice šetření samy zajímaly o 

nežádoucí účinky hormonální antikoncepce. Na tuto otázku mohly dotazované ženy 

volit více odpovědí. V Ostrově bylo získáno 65 odpovědí od 42 žen a v Karlových 

Varech odpovědělo 38 respondentek celkově 65krát. V příbalovém letáku se zajímalo o 

nežádoucí účinky HA 61 účastnic šetření (46,92%), na internetu dalších 35 (26,92%), 

odbornou literaturu uvedly respondentky 10krát, od známých a přátel se informovalo 17 

žen (13,08%), variantu odpovědi „ano, jinde“ neoznačila žádná dotazovaná žena 

(0,00%) a 7 (5,38%) se o nežádoucí účinky tohoto typu léčiv nezajímalo. Považuji za 

velmi prospěšné, že uživatelky hormonální antikoncepce vyhledávají informace o 

nežádoucích účincích tohoto typu léčiv od známých a přátel, popř. se informují 

navzájem. 

V otázce č. 18 mě zajímalo, zda se u respondentek někdy objevily nějaké 

zdravotní komplikace v souvislosti s užíváním hormonální antikoncepce. V Ostrově na 

otázku odpovědělo 42 žen a v Karlových Varech o čtyři méně, tedy 38 žen. Celkově 16 

účastnic šetření (20,00%) uvedlo, že se u nich vyskytly nějaké zdravotní komplikace 

spojené s užíváním HA, u 64 žen (80,00%) se naopak žádné komplikace tohoto typu 
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neobjevily. Očekávala jsem, že počet respondentek, u kterých se někdy objevily nějaké 

zdravotní komplikace HA, bude přibližně 25%. Výsledky mě tedy prakticky 

nepřekvapily. Při srovnávání výsledků vlastního šetření s výsledky průzkumu, které 

prezentovala Lauterkrancová (2011) ve své bakalářské práci, jsem dospěla k závěru, že 

jsou analogické. Lauterkrancová (2011) uvedla, že z celkového počtu 122 respondentek 

jich 34 (27,87%) zaznamenalo nějaký zdravotní problém, u 88 žen (72,13%) se 

zdravotní komplikace nevyskytly. 

Kdo informoval dotazované ženy o kontraindikacích užívání HA, jsem 

zjišťovala v otázce č. 20. V Ostrově odpovědělo 42 respondentek celkově 47krát, stejný 

počet odpovědí uvedlo i 38 žen v Karlových Varech. V 54 případech (57,45%) 

informace poskytl lékař, 9 účastnic šetření (9,57%) odpovědělo, že je informovala 

všeobecná sestra / porodní asistentka, dalších 6 (6,38%) uvedlo lékárníka, naopak 19 

žen (20,21%) neinformoval nikdo a 6krát (6,38%) respondentky informoval někdo jiný. 

Neočekávala jsem, že tak vysoký počet žen nebude informováno o kontraindikacích 

užívání hormonální antikoncepce. 

Faktorům, které mohou zvýšit rizikovost při užívání HA, jsem se věnovala 

v otázce č. 21. Celkově bylo získáno 100 odpovědí od 42 respondentek v Ostrově a 85 

odpovědí od 38 žen v Karlových Varech. V obou městech bylo kouření nejčastěji 

uvedeným faktorem, celkově tuto možnost zvolilo 70 žen (37,84%). Ve 35 případech 

(18,92%) respondentky uvedly obezitu, ve 32 (17,30%) naopak alkohol, dalších 27 

účastnic šetření (14,59%) uvedlo hypertenzi jako rizikový faktor, věk nad 35 let 

označilo 20 žen (10,81%) a 1 respondentka (0,54%) uvedla jinou odpověď. 

Lauterkrancová (2011) ve své bakalářské práci získala celkově 399 odpovědí od 122 

žen. 102 z nich (25,56%) uvedlo kouření, variantu obezity zvolilo 57 respondentek 

(14,29%), výskyt tromboembolické nemoci v anamnéze uvedlo 75 žen (18,79%), 

dalších 63 (15,79%) označilo kardiovaskulární onemocnění, věk nad 35 let uvedlo 31 

respodentek (7,77%) a 34krát (8,52%) byla zvolena deprese. Onemocnění žlučníku 

uvedlo 8 respondentek (2,01%) a poruchy menstruačního cyklu zvolilo 29 žen (7,27%), 

obě tyto možnosti nepatřily mezi faktory zvyšující rizikovost při užívání HA. 

Předpokládala jsem, že nejčastěji volenou odpovědí bude kouření, naopak jsem ani 

nedoufala, že respondentky zvolí v tak hojném počtu variantu věku nad 35 let. Celkově 

jsou s prací Lauterkrancové (2011) porovnatelné 3 odpovědi na položenou otázku, z 

toho 2 (obezita a věk nad 35 let) jsou velmi podobné. V případě možnosti kouření byl 

rozdíl mezi oběma průzkumy přibližně 12,00%. 
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V předposlední 22. otázce jsem se respondentek dotazovala, zda se cítí být 

dostatečně informované o zdravotních rizicích spojených s užíváním HA. Tato otázka 

byla myšlena jako kontrolní, měla ověřit validitu odpovědí dotazovaných žen na otázku 

č. 12. Z celkového počtu 80 respondentek jich odpovědělo 42 v Ostrově a 38 

v Karlových Varech. 66 žen (82,50%) se cítí být informováno dostatečně, 14 účastnic 

šetření (17,50%) uvedlo opak. Na otázku č. 12 odpovědělo z 80 žen 62 (77,50%), že má 

dostatečné informace o zdravotních rizicích HA, pro 11 respondentek (13,75%) 

informace nebyly dostatečné a dalších 7 (8,75%) nikdo neinformoval. Výsledky obou 

odpovědí nevykazují velké rozdíly, proto mohu konstatovat, že kontrolní otázka splnila 

svůj účel. 

 

Pomocí anonymního dotazníkového šetření jsem se snažila ověřit platnost 5 

hypotéz, které jsem si stanovila před začátkem vlastního průzkumu. 

 

Informovanost o zdravotních rizicích 

Hypotéza č. 1: Předpokládám, že respondentky budou nejčastěji informovány o 

zdravotních rizicích hormonální antikoncepce od gynekologa než od jiných 

zdravotnických pracovníků. 

K ověření této hypotézy se vztahuje otázka č. 11, ve které jsem zjišťovala, kdo 

respondentky informoval o zdravotních rizicích spojených s užíváním hormonální 

antikoncepce. Více než čtyři pětiny účastnic šetření (80,56%) informoval gynekolog, 

6,94% žen informovala všeobecná sestra / porodní asistentka, 2,78% respondentek 

získalo informace od lékárníka, 9,72% dotazovaných žen odpovědělo, že je informoval 

někdo jiný.  

Na základě provedeného průzkumného šetření s odkazem na výsledky vlastní 

práce lze hypotézu přijmout.  

 

Zdravotní rizika HA 

Hypotéza č. 2: Očekávám, že znalosti o případných zdravotních rizicích 

spojených s užívání hormonální antikoncepce budou vyšší u žen v Karlových Varech 

než v Ostrově. 

Ověření hypotézy se vztahuje k otázce č. 9, ve které jsem se zaměřila na znalosti 

dotazovaných žen o případných zdravotních rizicích spojených s užíváním HA. 

Z celkového počtu 42 respondentek z Ostrova na otázku zdravotních rizik odpovědělo 
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26 žen, od kterých bylo získáno 59 odpovědí. 23krát (38,98%) dotazované ženy zvolily 

možnost tromboembolické nemoci, 3krát (5,08%) karcinom děložního hrdla, 15krát 

(25,42%) poškození jaterních funkcí, 4krát (6,78%) se v odpovědích vyskytla 

hypertenze, katarakta nevybrala žádná účastnice šetření (0,00%), 10krát (16,95%) 

respondentky označily cévní mozkovou příhodu, 3krát (5,09%) infarkt myokardu, 

onemocnění žlučníku neuvedla žádná (0,00%) z dotazovaných žen, možnost „žádná“ 

nevybral nikdo (0,00%), jedna žena (1,70%) je přesvědčena, že existují i jiná zdravotní 

rizika.  

 V Karlových Varech bylo získáno 85 odpovědí od 35 žen. Ve 25 případech 

(29,41%) byla zvolena varianta tromboembolické nemoci, karcinom děložního hrdla v 

10 případech (11,76%), 24krát (28,24%) respondentky označily poškození jaterních 

funkcí, 7krát (8,24%) hypertenzi, možnost šedého zákala (katarakta) neoznačila ani 

jedna žena (0,00%), cévní mozková příhoda se v odpovědích vyskytla 12krát (14,12%), 

4krát (4,70%) infarkt myokardu, 1krát (1,18%) onemocnění žlučníku, 2 ženy (2,35%) 

neznaly žádná zdravotní rizika a ani jedna respondentka (0,00%) neuvedla jiná 

zdravotní rizika. 

S odkazem na výsledky vlastního šetření lze výše uvedenou hypotézu s platností 

na uvedený soubor přijmout. 

 

Nejvyšší dosažené vzdělání a zájem o nežádoucí účinky HA 

Hypotéza č. 3: Domnívám se, že ženy s vysokoškolským vzděláním se budou 

častěji samy zajímat o nežádoucí účinky hormonálních kontraceptiv než ženy se 

základním vzděláním. 

K ověření platnosti hypotézy směřují otázky č. 2 a 17. V otázce č. 2 jsem 

zjišťovala nejvyšší dosažené vzdělání účastnic šetření. Celkově odpovědělo 80 

respondentek, 42 v Ostrově a 38 v Karlových Varech. Nejvíce žen (n=35, 43,75%) 

uvedlo, že mají středoškolské vzdělání s maturitou. 12 respondentek (15,00%) má 

základní vzdělání, 13 (16,25%) středoškolské bez maturity a 20 účastnic šetření 

(25,00%) je vzděláno vysokoškolsky.  

Otázka č. 17 je zaměřena na zájem respondentek o nežádoucí účinky HA. 

V Ostrově bylo získáno 65 odpovědí od 42 žen, v Karlových Varech odpovědělo 38 

účastnic šetření 65 krát. Nejčastější odpovědí byla možnost příbalového letáku, kterou 

zvolilo 61 respondentek (46,92%), druhým nejčastějším zdrojem informací byl internet, 

dotazované ženy jej označily 35krát (26,92%), v 17 případech (13,08%) se informovaly 
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od známých a přátel, 10krát (7,69%) uvedly odbornou literaturu, 7 žen (5,38%) se o 

nežádoucí účinky HA nezajímalo, respondentkám byla nabídnuta i varianta jiné 

odpovědi, kterou nevybrala žádná žena (0,00%). 

Od 12 dotazovaných žen se základním vzděláním bylo získáno celkově 21 

odpovědí, naopak 20 vysokoškolsky vzdělaných respondentek uvedlo 31 odpovědí na 

výše uvedenou otázku. Možnost příbalového letáku zvolilo 8 žen (13,11%) se 

základním vzděláním a 15 (24,59%) vysokoškolaček. 7 (20,00%) účastnic šetření se 

základním stupněm vzdělání a 9 (25,71%) vysokoškolsky vzdělaných uvedlo jako 

informační zdroj internet, 1 žena (10,00%) se základním vzděláním a 3 vysokoškolačky 

(30,00%) odpověděly, že vyhledávaly informace v odborné literatuře. Známí a přátelé 

byly zdrojem informací pro 4 dotazované ženy (22,22%) se základním stupněm 

vzděláním a 3 (16,67%) vysokoškolsky vzdělané, neinformovala se 1 žena (14,29%) se 

základním vzděláním a 1 vysokoškolačka (14,29%). Obě skupiny respondentek 

neuvedly možnost odpovědi „ano, jinde“. 

Na základě provedeného průzkumného šetření s odkazem na výsledky vlastní 

práce lze hypotézu přijmout.  

 

Důvod zahájení užívání HA 

Hypotéza č. 4: Očekávám, že nejčastěji uváděným důvodem zahájení užívání 

hormonální antikoncepce bude prevence otěhotnění. 

K ověření hypotézy se vztahuje otázka č. 6, ve které se účastnic šetření dotazuji, 

z jakého důvodu začaly užívat hormonální kontracepci. Celkově bylo získáno 64 

odpovědí od 42 respondentek v Ostrově a 58 odpovědí od 38 žen v Karlových Varech. 

V 67 případech (54,92%) dotazované ženy uvedly možnost vysoce účinné prevence 

otěhotnění, další 2 (1,64%) označily snížení výskytu gynekologických zánětů, 10krát 

(8,20%) respondentky zvolily variantu snížení krevních ztrát při menstruaci, 25krát 

(20,49%) regulaci nepravidelné menstruace, 15 účastnic šetření (12,30%) odpovědělo, 

že zlepšení akné bylo důvodem zahájení užívání HA a 3 (2,46%) uvedly jiné důvody.  

S odkazem na výsledky vlastního šetření lze výše uvedenou hypotézu s platností 

na uvedený soubor přijmout. 

 

Dostatečné informace o užívání HA 

Hypotéza č. 5:  Předpokládám, že většina respondentek považuje získané 

informace o užívání hormonální antikoncepce za dostatečné než za nedostatečné. 
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K ověření platnosti hypotézy směřují otázky č. 12, 16 a 22. V otázce č. 12 mě 

zajímal názor respondentek, zda se cítí být dostatečně informované o zdravotních 

rizicích hormonální antikoncepce. V Ostrově na otázku odpovědělo 42 respondentek a 

38 v Karlových Varech. Z celkového počtu 80 účastnic šetření jich 62 (77,50%) 

odpovědělo, že se dozvěděly vše, co považují za nezbytně nutné. Informace nebyly 

dostatečné pro 11 žen (13,75%) a dalších 7 (8,75%) nikdo neinformoval.  

V otázce č. 16 jsem se účastnic šetření dotazovala, jestli se cítí být dostatečně 

informované o nežádoucích účincích HA. V Ostrově odpovědělo 42 žen a 38 

v Karlových Varech. 58 respondentek (72,50%) z celkově 80 označilo, že se dozvěděly 

vše, co považují za nezbytně nutné. Pro 12 žen (15,00%) informace nebyly dostatečné, 

dalších 9 (11,25%) nikdo neinformoval a 1 účastnice šetření (1,25%) uvedla jinou 

možnost odpovědi.  

Názor respondentek, zda byly dostatečně informované o zdravotních rizicích 

spojených s užíváním HA, jsem zjišťovala i v otázce č. 22. V Ostrově odpověď uvedlo 

42 účastnic šetření, v Karlových Varech odpovědělo 38 žen. Z celkového počtu 80 

dotazovaných žen jich 66 (82,50%) odpovědělo, že se cítí být dostatečně informované, 

14 respondentek (17,50%) mělo opačný pocit.  

Hypotézu č. 5 lze na základě provedeného průzkumného šetření s odkazem na 

výsledky vlastní práce přijmout. 
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4. ZÁVĚR 

Ve své bakalářské práci jsem se zabývala mírou informovanosti žen o 

zdravotních rizicích spojených s užíváním hormonální antikoncepce. Pro naplnění 

záměru bakalářské práce, jsem si na začátku průzkumného šetření stanovila tyto cíle: 

1. Vymezit pojem hormonální kontracepce a oblasti s ní související. 

2. Provést průzkumné šetření pomocí anonymního dotazníku o míře 

informovanosti uživatelek hormonální antikoncepce. 

3. Analyzovat výsledky šetření. 

4. Statisticky vyhodnotit získaná data. 

5. Zhodnotit míru informovanosti o zdravotních rizicích hormonální kontracepce u 

žen na Karlovarsku. 

Hormonální antikoncepci jsem charakterizovala v teoretické části práce. V 

úvodní kapitole jsem se zabývala její historií, mechanismem účinku, spolehlivostí, 

dělením, nežádoucími a příznivými účinky a kontraindikacemi užívání. Druhá kapitola 

je zaměřena na zahájení užívání hormonální antikoncepce, postup při předpisu tohoto 

typu léčiv, výběr vhodného preparátu a nezbytné sledování uživatelky hormonální 

kontracepce lékařem. Druhým cílem bylo provést průzkumné šetření. Pomocí 

anonymního strukturovaného dotazníku byla zjištěna míra informovanosti žen o 

zdravotních rizicích spojených s užíváním hormonální antikoncepce. Dotazník jsem 

sestavila na základě poznatků z dostupné odborné literatury. Jednotlivé otázky jsem 

koncipovala tak, aby jim dotazované ženy neměly problém porozumět. Na konec 

dotazníku jsem záměrně vložila jednu otevřenou otázku, ve které jsem očekávala názory 

a náměty respondentek, jak by se dala zlepšit informovanost o užívání hormonální 

antikoncepce. Obávala jsem se, že účastnice šetření tuto otázku nebudou chtít 

vyplňovat, resp. se nad ní nebudou chtít zamyslet. Nicméně na otázku odpověděla téměř 

polovina z nich, takže byla četnost odpovědí relativně uspokojivá. Mile mě překvapila 

vysoká návratnost dotazníků a také skutečnost, že pouze 6 žen odmítlo dotazník vyplnit. 

V čekárně gynekologické ambulance v Karlovarské krajské nemocnici, a.s. odmítlo 

celkově 5 žen, které se mi omluvily s tím, že čekají na příjem k hospitalizaci a necítí se 

na vyplňování otázek. V Nemocnici Ostrov nebyla 1 žena ochotná dotazník vyplnit. 

V gynekologicko-porodnických ordinacích jsem se nesetkala s odmítnutím 

respondentek. Myslím si, že hlavním důvodem byla především autorita a váženost 

oslovených lékařů, příjemné a vstřícné vystupování sester nebo také fakt, že si 
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vyplňováním dotazníku pacientky zkrátily čekací dobu na vyšetření. Původním 

záměrem bylo získat alespoň 25 dotazníků na každém pracovišti, ovšem vzhledem 

k malému počtu registrovaných žen v ostrovské nemocnici se podařilo získat pouze 10 

dotazníků a v Karlovarské krajské nemocnici, a.s. o 6 více. Cílem uvedené bakalářské 

práce mělo být porovnání míry informovanosti uživatelek HA v nemocnicích a 

gynekologicko-porodnických ambulancích na Karlovarsku. S ohledem na nečekaně 

menší vzorek respondentek z nemocnic jsem musela cíl přehodnotit a zaměřit se na 

porovnání míry informovanosti dotazovaných žen v jednotlivých městech. 

Dalšími stanovenými cíli bylo analyzovat výsledky šetření a statisticky zhodnotit 

získaná data, která jsou uvedena v kapitole 3.5 Výsledky vlastní práce a v kapitole 3.6 

Diskuze. V diskuzi se rovněž věnuji porovnání vlastních výsledků průzkumného šetření 

s dříve realizovanými studiemi obdobného tématu. Výsledky vlastního průzkumného 

šetření jsou zpracovány a interpretovány v přehledných tabulkách a grafech. 

Zhodnocení míry informovanosti o zdravotních rizicích hormonální kontracepce u žen 

na Karlovarsku se věnuji v části bakalářské práce 3.6 Diskuze. Všechny stanovené cíle 

bakalářské práce byly splněny. 

Ve své bakalářské práci jsem se zaměřila na to, jaké mají ženy znalosti o 

nežádoucích účincích a negativních vlivech hormonální antikoncepce. Výsledek 

průzkumného šetření by bylo možné interpretovat tak, že uživatelky HA jsou 

nedostatečně informované, ačkoliv jsou mnohdy přesvědčeny o opaku. Soudím tak na 

základě nízké četnosti správných odpovědí na otázky týkající se znalostí nežádoucích 

účinků, zdravotních rizik a kontraindikací HA. Překvapilo mě, že jen přibližně tři 

čtvrtiny respondentek uvedly, že byly poučeny o zdravotních rizicích a nežádoucích 

účincích hormonální antikoncepce před zahájením jejího užívání a takřka shodný počet 

žen odpověděl, že se dozvěděl vše, co je pro ně nezbytně nutné.  

Uvědomuji si, že výsledky průzkumného šetření charakterizují pouze dané 

vzorky respondentek, a proto je není možné globalizovat. Přesto jsem přesvědčena o 

tom, že by míra informovanosti a znalostí uživatelek o negativních vlivech HA měla být 

na vyšší úrovni, a ženy by se měly o tuto problematiku samy více zajímat. 

Závěrem lze říci, že zpracování daného tématu mě obohatilo nejen o cenné 

teoretické znalosti v této problematice, ale především se mi prostřednictvím 

průzkumného šetření podařilo získat vyjádření a názory respondentek, které potvrdily 

mé předpoklady, o nedostatečné míře informovanosti o zdravotních rizicích spojených 

s užíváním hormonální antikoncepce. 
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PŘÍLOHY 

Příloha č. 1: Dotazník 

 

Vážené slečny a paní, 

 

jmenuji se Barbora Veselá a jsem studentkou 3. ročníku 2. lékařské fakulty Univerzity 

Karlovy v Praze, oboru Všeobecná sestra s rozšířenou výukou v pediatrickém 

ošetřovatelství. Ve své bakalářské práci se zaměřuji na informovanost žen o zdravotních 

rizicích spojených s užíváním hormonální antikoncepce (dále jen HA). Prostřednictvím 

tohoto dotazníku bych chtěla zjistit míru informovanosti žen o zdravotních rizicích, 

která souvisejí s užíváním hormonálních kontraceptiv.  

 Žádám Vás o pravdivé a pečlivé vyplnění tohoto dotazníku, který je 

anonymní, zabere Vám jen pár minut a slouží pouze pro účely mé bakalářské práce.  

 

 

 

Velmi Vám děkuji za Vaši ochotu a Váš čas!    Barbora Veselá 

 

 

 

Vámi zvolené odpovědi, prosím, křížkujte. U některých otázek můžete volit i více 

odpovědí. 

 

 

 

I. BLOK 

 

1) Věk: 

 15 – 20 let 

 21 – 30 let 

 31 – 40 let 

 41 a více let 

 

2) Nejvyšší dosažené vzdělání: 

 Základní 

 Středoškolské bez maturity 

 Středoškolské s maturitou 

 Vysokoškolské 

 

3) Kouříte? 

 Ano       Ne 

 

4) Jak dlouho užíváte HA? 

 1 – 10 let 

 11 – 20 let 

 21 a více let 
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5) Jakou formu HA momentálně užíváte? 

 Perorální forma (pilulky) 

 Injekční forma 

 Antikoncepční náplast 

 Vaginální kroužek (NuvaRing®) 

 Jiný (jaký?): 

 

6) Z jakého důvodu jste začala HA užívat? 

 Vysoce účinná prevence 

otěhotnění 

 Snížení výskytu gynekologických 

zánětů 

 Snížení krevních ztrát při 

menstruaci 

 Regulace nepravidelné 

menstruace 

 Zlepšení akné 

 Jiné (jaké?): 

 

7) Dal Vám lékař možnost si vybrat formu HA? 

 Ano  Ne 

 

8) Myslíte si, že užívání HA představuje nějaká zdravotní rizika? 

 Ano  Ne (V případě, že zvolíte tuto 

variantu, pokračujte otázkou č. 10)

 

9) Jaká znáte zdravotní rizika spojená s užíváním HA? 

 Tromboembolická nemoc 

 Karcinom děložního hrdla 

 Poškození jaterních funkcí 

 Hypertenze (vysoký krevní tlak) 

 Katarakta (šedý zákal) 

 Cévní mozková příhoda 

(„mrtvice“) 

 Infarkt myokardu 

 Onemocnění žlučníku 

 Žádná 

 Jiná (jaká?): 

 

10) Byla jste poučena o případných zdravotních rizicích spojených s HA před 

začátkem jejího užívání? 

 Ano  Ne (V případě, že zvolíte tuto 

variantu, pokračujte otázkou č. 12) 

 

11) Kdo Vás informoval o zdravotních rizicích tohoto typu léčiv? (Můžete zvolit více 

odpovědí) 

 Gynekolog 

 Všeobecná sestra / porodní 

asistentka v gynekologické 

ambulanci 

 

 Lékárník 

 Někdo jiný (kdo?): 

12) Máte pocit, že jste dostatečně informovaná o zdravotních rizicích HA? 

 Ano, dozvěděla jsem se vše, co 

považuji za nezbytné a důležité 

 Ne, informace pro mne nebyly 

dostatečné 

 

 

 Nikdo mě o této problematice 

neinformoval 

 Jiné:  
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II. BLOK 

 

13) Jaké jsou podle Vašeho názoru nežádoucí účinky užívání HA? (Můžete zvolit 

více odpovědí) 

(Nežádoucí účinky = škodlivé nebo jinak nevhodné účinky léčiva.) 

 Nevolnost, zvracení 

 Zvýšení tělesné hmotnosti 

 Bolesti hlavy, poruchy vidění 

 Ileus (střevní neprůchodnost) 

 Cévní mozková příhoda 

(„mrtvice“) 

 Tromboembolická nemoc 

 Deprese 

 Kardiovaskulární onemocnění a 

infarkt myokardu 

 Porucha řeči 

 Lékové interakce (HA snižuje 

účinky některých léků) 

 Hypertenze (vysoký krevní tlak) 

 Jiné (jaké?): 

 

14) Byla jste poučena o nežádoucích účincích spojených s užíváním HA? 

 Ano  Ne (V případě, že zvolíte tuto 

variantu, pokračujte otázkou č.16) 

 

15) Kdo Vás informoval o nežádoucích účincích tohoto typu léčiv? (Můžete zvolit 

více odpovědí) 

 Gynekolog 

 Všeobecná sestra / porodní 

asistentka v gynekologické 

ambulanci 

 

 Lékárník 

 Někdo jiný (kdo?): 

16) Máte pocit, že jste dostatečně informovaná o nežádoucích účincích HA? 

 Ano, dozvěděla jsem se vše, co 

považuji za nezbytné a důležité 

 Ne, informace pro mne nebyly 

dostatečné 

 Nikdo mě o této problematice 

neinformoval 

 Jiné: 

 

17) Zajímala jste se sama o nežádoucí účinky HA? (Můžete zvolit více odpovědí) 

 Ano, vyhledávala jsem 

v příbalovém letáku 

 Ano, vyhledávala jsem na 

internetu 

 Ano, vyhledávala jsem v odborné 

literatuře 

 Ano, informovala jsem se u 

známých či přátel 

 Ano, jinde (kde?): 

 Ne 

 

18) Objevily se u Vás někdy nějaké zdravotní komplikace v souvislosti s užíváním 

HA? 

 Ano (jaké?): 

 Ne 
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III. BLOK 

 

19) Jaké jsou podle Vašeho názoru nejčastější kontraindikace užívání HA? (Můžete 

zvolit více odpovědí) 

 (Kontraindikace = důvod, proč nelze některý typ léčiv užívat.) 

 Těhotenství či možné těhotenství 

 Tromboembolická nemoc  

 Prokázaná trombofilní mutace 

(např. Leidenská mutace = 

predispozice k trombóze) 

 Poruchy jaterních funkcí, 

žloutenka 

 Chronická apendicitida (zánět 

slepého střeva) 

 Herpes gestationis v anamnéze 

(svědivá vyrážka s puchýřky) 

 Hormonálně závislé karcinomy 

 Cerebrální ischémie a těžká 

migréna 

 Bolesti zubů 

 Jiné (jaké?): 

 

20) Kdo Vás informoval o kontraindikacích užívání HA?  

 Gynekolog 

 Všeobecná sestra / porodní 

asistentka v gynekologické 

ambulanci 

 

 Lékárník 

 Nikdo mě neinformoval 

 Někdo jiný (kdo?) 

21) Které faktory mohou podle Vašeho názoru zvýšit rizikovost při užívání HA? 

 Kouření 

 Hypertenze (vysoký krevní tlak) 

 Obezita 

 Alkohol 

 Věk nad 35 let 

 Jiné (jaké?): 

 

22) Cítíte se dostatečně informovaná o zdravotních rizicích spojených s užíváním 

HA? 

 Ano  Ne 

 

23) Jak by se podle Vašeho názoru dala zlepšit informovanost o zdravotních 

rizicích, nežádoucích účincích, popř. kontraindikacích užívání HA? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bakalářská práce                                                           Informovanost žen o zdravotních rizicích spojených   

                                                                                      s užíváním hormonální antikoncepce 

 

    

Příloha č. 2: Vyjádření souhlasu Etické komise Karlovarské krajské nemocnice a.s. 
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Příloha č. 3: Vyjádření souhlasu náměstkyně ošetřovatelské péče Nemocnice Ostrov 
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Příloha č. 4: Vyjádření souhlasu MUDr. Libora Ducháčka 
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Příloha č. 5: Vyjádření souhlasu MUDr. Ivana Poustky 

 

 
 

 

 

 

 


