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Pouţité zkratky: 

 

AIDS – syndrom získaného selhání imunity (Acquired Immune Deficiency Syndrome) 

CDC – centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (Centers for Disease Control and 

Prevetntion) 

DNA – deoxyribonukleová kyselina 

HIV – virus lidské imunodeficience (Human Immunodeficiency Virus)  

HPV - lidský papilomavirus (Human papillomavirus) 

HSV – Herpes Simplex Virus  

MFF UK – Matematicko – fyzikální fakulta Univerzity Karlovy 

RNA – ribonukleová kyselina 

SOŠ – střední odborná škola  

SOU – střední odborné učiliště 

SŠ – střední škola 

STI – pohlavně přenosné infekce (Sexually Transmitted Infection) 

USA – Spojené státy americké (United States of America) 
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Abstrakt 

 

Tato diplomová práce se zaměřuje na analýzu výuky sexuální výchovy na 

středních školách v Libereckém kraji. Značnou část této práce tvoří dotazníkové šetření, 

které bylo provedeno na dvou gymnáziích, dvou středních odborných školách a na dvou 

středních odborných učilištích. Výzkumu se účastnili vţdy ţáci třetích ročníků  

(18-19 let). Dotazníkem byly mapovány znalosti a postoje ţáků týkající se sexuální 

výchovy. Na základě výzkumu jsem stanovila 9 hypotéz, které jsem následně statisticky 

analyzovala. Ukázalo se, ţe ţáci gymnázií mají lepší znalosti, neţ ţáci středních 

odborných škol a učilišť, dále se liší znalosti mezi dívkami a chlapci. Znalosti v oblasti 

sexuální výchovy se ukázaly jako dobré. Učitelé věnují tomuto tématu ve výuce prostor 

a pokládají ho za důleţité, stejně jako jejich ţáci. Na druhou stranu průzkum ukázal, ţe 

ţáci se v rámci této výuky nedozvědí nic nového a informace čerpají spíše z internetu. To 

ukazuje na důleţitost zařazení sexuální výchovy spíše na základní školy. 

 

Klíčová slova: sexuální výchova, antikoncepce, sexuálně přenosné nemoci, dotazníkové 

šetření.  
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Abstract 

 

This diploma thesis is focused to the analysis of sexual education on high schools 

in Liberec region. The most part of the diploma thesis is composed by the questionnaire 

survey which was perfomed on two comprehensive schools, two secondary schools and 

two vocational schools. The research attended the students of the third school classes 

only (18-19 years old). The questionnaire survey was focused to the students knowledge 

and attitude towards the sexual education. I have defined 9 hypothesis based on the 

research which were statistically analyzed after that.  It appears that the students of 

comprehensive schools have better knowledges than the students from other 

secondary/vocational schools and that the knowledges are different among the boys and 

girls. The congizance of sexual education generally appear as good. The teachers paying 

attention to this topic during the lessons because they consider the theme  important as 

well as the students. On the other hand the survey revealed that the students did not learn 

any news during the school lessons in this respect which they know more likely from the 

Internet. It shows importance to integrate the sexual lessons to the primary schools rather 

that. 

 

Key words: sexual education, contraception, sexually transmitted infection, questionnaire 

survey. 
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Motto: 

„Proto je také podstatou sexuální výchovy v době dětství a dospívání výchova 

k odpovědnosti za sebe a za jiné. Kaţdá sexuální výchova, která by nevedla dítě 

zároveň k odpovědnosti, by byla pouze instrukcí, nikoli skutečnou výchovou. 

Sexuální výchova je i výchovou k respektování stanovených morálních norem. 

Zahrnuje tedy i formování svědomí člověka k tomu, aby dovedl všecky sexuální 

záţitky a pocity správně hodnotit. Mladého člověka po skončení puberty bychom uţ 

měli nechat, aby iniciativu při výběru sexuálních informací převzal sám. Musí se 

přitom řídit současnou situací a svými současnými potřebami.“ 

(Józef Augustin: Sexualita v našem ţivotě, Karmelitánské nakl., Kostelní Vydří 1995) 

 

 

1. Úvod 

Problematika sexuální výchovy, například sexuálně přenosné choroby, jak 

zabránit otěhotnění, co dělat s nechtěným těhotenstvím, tím se zaobírá člověk uţ od 

pradávna. V mnohých případech sexuálně přenosných chorob docházelo k úmrtí, lidé 

často nevěděli příčinu smrti a jak se chovat, aby se nenakazili stejnou nemocí. Postupem 

času, s rozvojem vědy a techniky, lidé začali objevovat původce daných onemocnění, jak 

se proti nim chránit, co dělat, aby daná nemoc nebyla dále šířena. Ačkoli by se zdálo, ţe 

tato osvěta proběhla jiţ dávno a v dnešní době by se problematika sexuálně přenosných 

nemocí měla minimalizovat či by se neměla ani vyskytovat, je tomu bohuţel jinak. A to 

nejen v méně rozvinutých zemích, jak by mnohé z nás napadlo. Stále existují nemoci, 

které nejsme schopni léčit a ročně na ně umírá několik milionů lidí, takovým příkladem je 

infekce virem HIV (Human Immudeficiency Virus = virus lidské imunodeficience). To je 

několik důvodů, proč je zapotřebí, aby se mladí lidé, ţáci, dozvídali pravdivé, dostatečné 

a uţitečné informace v problematice sexuální výchovy.  

 V dnešní době by se dalo předpokládat, ţe tématika sexuální výchovy je pro 

minimum lidí tabu. Znalosti lze získat nejen ve škole, ale v mnoha odborných 

publikacích, či na mnoha internetových stránkách. Tudíţ by se dalo očekávat, ţe 

vzhledem k vyspělosti naší mládeţe a schopnosti pracovat s moderní technikou, mají 

dostatečné znalosti a informace v této problematice. Ţijeme v 21. století, různá témata, 

která lze zařadit do předmětu sexuální výchovy můţeme potkat prakticky kdekoli. Hodně 

diskutovaným tématem je homosexualita, postoj lidí k potratům, jakou si vybrat 
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nejvhodnější antikoncepci a jak se nenakazit ţádnou sexuální chorobou. Proto jsem si 

dala za cíl prozkoumat znalosti ţáků v těchto tématech. Účastníky mého výzkumu byli 

ţáci třetích ročníků různých typů středních škol v Libereckém kraji.   

 

Hlavními cíli mé diplomové práce tedy bylo: 

 Realizovat výzkum znalostí a postojů ţáků středních škol k problematice 

jednotlivých témat sexuální výchovy. 

 Stanovit a statisticky vyšetřit jednotlivé hypotézy. 

o H1: Dívky znají více druhů antikoncepce. 

o H2: Dívky se během sexuálního styku chrání před nechtěným otěhotněním 

nejčastěji uţíváním hormonální antikoncepce, chlapci zase preferují 

kondom.  

o H3: Ţáci SOŠ a gymnázií vědí, ţe existuje i ţenský kondom.  

o H4: Obě pohlaví získávají informace nejčastěji na internetu. 

o H5: Obě pohlaví jsou proti zrušení sexuální výchovy na školách. 

o H6: Více neţ 95% všech ţáků ví, ţe HIV patří mezi sexuálně přenosné 

nemoci (STI). 

o H7: Více neţ 50% všech ţáků nezná rozdíl mezi HIV a AIDS. 

o H8: Ţáci SOU a SOŠ mají dřívější první pohlavní styk neţ ţáci gymnázií.  

o H9: Většina ţáků SOU povaţuje výuku sexuální výchovy na své škole za 

nepřínosnou.  

 Porovnat výsledky výzkumu s podobnými výzkumy vedenými v zahraničí.  

 Blíţe charakterizovat jednotlivé sexuálně přenosné choroby a vybrané 

antikoncepční metody.  
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2. Literární přehled 

O výuce sexuální výchovy na středních školách na různých kontinentech 

pojednává celá řada prací. V celosvětovém srovnání se ukazuje, ţe v méně rozvinutých 

zemích je informovanost na nízké úrovni. Bohuţel je to velký problém, neboť v těchto 

zemích je i velké procento lidí nakaţených HIV. Očividně se jedná o jakýsi začarovaný 

kruh, neboť z nedostatečné informovanosti (Magnussen et al., 2004) vyplývá vysoké 

procento lidí s rizikovým sexuálním chováním a následně i nakaţených sexuálně 

přenosnými chorobami.  

 

2.1. Afrika 

I přes to, ţe ţáci a jejich rodiče mají o výuku sexuální výchovy zájem, tak 

v některých státech Afriky sexuální výchova nebyla ještě do nedávna zavedena, takovým 

příkladem je království Lesotho. Vědci, kteří se touto problematikou zabývali, zjistili, ţe 

učitelé se sexuální výchově budou rádi věnovat, ale poţadují, aby byli dostatečně 

proškoleni a získali nové informace (Mturi  Hennink, 2005). Podobná situace je 

i v Nigérii. Sexuální výchova není součástí školních osnov. Učitelé na tamějších školách 

vyţadují dostatečný výcvik, aby získali potřebné mnoţství informaci a aby se naučili, jak 

tyto informace prezentovat tak, aby měly pozitivní vliv na ţáky (Aniebue, 2007). Jiná 

studie zahrnovala pouze dívky, ţijící ve venkovských oblastech Tanzanie. Byla zaměřena 

na znalosti v oblasti bezpečného mateřství a problematiky HIV/AIDS (AIDS – Acquired 

Immune Deficiency Syndrome = syndrom získaného selhání imunity). Výsledky jsou 

neuspokojivé. Dívky nemají dostatečné informace týkající se poporodní péče, rizikového 

porodu a preventivních opatření týkajících se problematiky HIV/AIDS. Mnoho rodin 

uctívá různé tradice, dívky z těchto rodin poté přisuzují různé komplikace během porodu 

právě tomu, ţe tyto tradice během těhotenství nedodrţovaly (Mushi et al., 2007).  

Proškolení vysokoškolští studenti vedli v Tanzanii speciální preventivní program, jehoţ 

cílem bylo propagovat pouţívání kondomů, oddálení prvního sexuálního styku a sníţení 

přenosu infekce HIV. Tento program byl úspěšný a usnadnil pohled na problematiku 

sexuální výchovy. Aby byl vhodný pro tamější střední školy, je potřeba ho přizpůsobit 

podmínkám subsaharské Afriky (Mkumbo et al., 2009). Pro kvalitní výuku je potřeba 

dobrých učitelů. Je třeba, aby si učitelé v daných tématech věřili a byli si jistí. Týká se to 

i sexuální výchovy. Toto potvrzuje i studie, která byla provedena v  jiţní Africe 

a Tanzanii. Mimo jiné učitelé uvedli, ţe je třeba, aby se v této problematice dále 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Magnussen%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15712969
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Aniebue%20PN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18293640
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Mushi%20DL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17456230
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Mkumbo%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19493979
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vzdělávali a získávali tak nové informace (Helleve et al., 2009). Jiná studie, provedená 

téţ v Tanzanii, poukázala na to, ţe postoje učitelů k výuce sexuální výchovy jsou 

pozitivní. Sexuální výchovu začleňují do školních osnov, ale je jim nepříjemné, kdyţ ji 

musí vyučovat. Je tudíţ třeba, aby učitelům byla výuka sexuální výchovy usnadňována 

a to tak, ţe je jim dodávám dostatek informaci (Mkumbo, 2012). Studie provedená v roce 

2010 se zaměřila na to, co chtějí dívky od výuky sexuální výchovy na střeních školách. 

Tato studie byla společná pro Ugandu a Skotsko. Výsledky nejsou moc překvapivé. 

Dívky z obou zemí chtějí, aby se probíraná témata přizpůsobila jejich věku, aby třídy 

byly rozděleny na základě pohlaví, aby je tuto problematiku vyučovala učitelka a ne 

učitel a také by byly rády, kdyby probíraná témata mohly diskutovat v malých skupinách 

se svými spoluţačkami. Ugandské dívky navíc poţadují, aby vyučující byla rodilá mluvčí 

a aby měly k dispozici tištěné materiály týkající se této problematiky (Cook, 2010). 

V Ugandě proběhl komplexní preventivní program s názvem The World Strats With Me, 

který byl zaměřen na komplexní sexuální výchovu na středních školách. Jeho účinky byly 

velice pozitivní. Přesvědčil ţáky o tom, aby oddálili svůj první sexuální styk a aby během 

sexu pouţívali kondom (Rijsdijk et al., 2011). Také výzkum provedený v jiţní Africe, 

dokázal důleţitost preventivních programů. Byla zde porovnána skupina, která tento 

program absolvovala s kontrolní skupinou. Informovaná skupina prokázala vyšší 

vědomosti o HIV/AIDS. Dále se zvýšilo povědomí o pouţití kondomu (James et al., 

2006). Jiná studie provedená taktéţ v jiţní Africe, ukázala, ţe je důleţité, jak ţáci vnímají 

učitelův přístup. Pokud mají pocit, ţe se učitelé skutečně zajímají o jejich pohodu 

a zdraví, ukazuje se, ţe tito ţáci začínají svůj sexuální ţivot později (Helleve et al., 2011). 

Nejen učitelé, ale i rodiče mají významnou roli ve výuce sexuální výchovy. Výzkum 

provedený v Namibii ukázal, ţe je velice důleţité, aby rodiče mluvili se svými dětmi 

o tématech patřící do sexuální výchovy, jako např. menstruace, těhotenství, problematika 

HIV/AIDS (Nambambi  Mufune, 2011).  

 

2.2. Asie 

V Asii se sexuální výchova na středních školách vyučuje. Avšak sami učitelé 

uvádějí, ţe jejich znalosti jsou nedostatečné a nemají k dispozici materiál, ze kterého by 

mohly informace dostávat. Někteří z pedagogů mají strach z toho, co by jejich kolegové 

řekli, kdyţ budou sexuální výchovu učit. Některá témata jsou pro samotné ţáky velice 

citlivá a nechtějí o nich mluvit, protoţe si při tom cítí trapně (Pokharel et al., 2006). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Helleve%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19493982
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Mkumbo%20KA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22980351
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Rijsdijk%20LE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21592369
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Helleve%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21576283
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Pokharel%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17101434
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V Číně byly prokázány pozitivní účinky sexuální výchovy u ţáků, kteří navštěvovali 

školu, kde její výuka probíhala. U těchto ţáků došlo ke sníţení počtu nechráněných 

pohlavních styků. Coţ mělo za následek sníţení počtu nechtěných těhotenství a téţ 

sníţení výskytu STI (Sexually Transmitted Infection = pohlavně přenosné infekce) 

(Wong et al., 2006). U čínských ţáků byly prokázány patrné rozdíly ve znalosti 

problematiky HIV/AIDS mezi pohlavími (Huang et al., 2008). Jiná studie se soustředila 

na znalosti tureckých středoškolaček. Její výsledky jsou neuspokojivé. Jejich vědomosti 

jsou na velice nízké úrovni. I přes to autoři propagují výuku sexuální výchovy, neboť se 

ukázalo, ţe dívky mají dobrou schopnost učit se novým věcem (GolbasiTaskin, 2009). 

Podobná studie, zahrnující jen dívky, proběhla ve východní Indii. Její výsledky jsou 

taktéţ neuspokojivé. Dívky mají velice špatné informace týkající se sexuální výchovy 

a přenosu STI (Ray et al., 2011). Výzkum, který byl proveden v  Bombaji, hlavním městě 

indického státu Maharaštra, poukazuje na to, ţe ţáci tamějších středních škol nemají 

dostatečný přístup k přesným a úplným informacím týkající se sexuální výchovy. Velkým 

problémem je i to, ţe v Indii jsou často otázky týkající se sexu tabu. V roce 2007 byly 

sexuálně výchovné programy zakázány v 6 státech, včetně 2 států, kde je výskyt HIV 

nejvyšší. Informace ohledně antikoncepce a sexuálního zdraví získávají ţáci nejčastěji ve 

škole (72,2% dívek, 48,5% chlapců). Dalšími zdroji jsou přátelé (50%) a za nimi 

následují média. Pouze 27,1% dívek získává informace od rodiny, u chlapců je to pouze 

8,3%. Celých 61,6% ţáků mělo jiţ dříve sexuální výchovu, v té době jim bylo mezi  

14 – 15 lety. Většina (86,7%) respondentů si myslí, ţe je důleţité, aby sexuální výchova 

byla součástí školní výuky. Nicméně jen 45% ţáků je spokojených s dostupností 

poradenství ohledně antikoncepce a sexuálního zdraví. Ačkoli jsou sexuálně výchovné 

programy mocným nástrojem v boji s STI, jsou zaměřeny pouze na středoškolské ţáky. 

Tímto se vynořuje další problém, protoţe pouze 40% mladistvých navštěvuje střední 

školu. Tudíţ je nutné, aby k informacím týkajících se problematiky sexuální výchovy 

měli přístup i ti ţáci, co střední školu nenavštěvují (Benzaken et al., 2011).  Na středních 

školách na Filipínách byl realizován preventivní AIDS program. Jeho účelem bylo podat 

ţákům přesné informace ohledně HIV/AIDS, objasnit některé mylné teorie a zlepšit 

postoj ţáků k HIV pozitivním lidem. V průběhu tohoto programu byl ţákům rozdán 

dotazník. Některé jeho výsledky jsou zajímavé a stojí za uvedení: 11% ţáků (z celkového 

počtu 845) uvedlo, ţe jiţ mělo první pohlavní styk (průměrný věk prvního styku byl 14 

let), pouze 24% ţáků během svého poprvé pouţilo kondom. Důvody, proč kondom 

nepouţili, byly nejčastěji tyto: 26% se chránilo jinými antikoncepčními metodami, 25% 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Huang%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18482967
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ray%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22434998
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Benzaken%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21999485
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uvedlo, ţe při pouţití kondomu ztrácí citlivost. Program byl velice úspěšný a zvyšoval 

povědomí a postoje ţáků k HIV/AIDS. Ukázalo se, ţe je vhodné program doplnit ještě 

o další preventivní činnosti. Doplněným programem by mohlo být docíleno změny 

chování u daných ţáků (Aplasca et al., 1995).  

 

2.3. Austrálie 

Článků, které se zabývají sexuální výukou na středních školách v Austrálii, jsem 

moc nenašla. Výjimkou je studie, která uvádí, ţe v minulých letech došlo k obrovskému 

vzrůstu nových případů nákazy STI mezi mladistvými. To byl jakýsi podnět pro to, ţe se 

autoři zaměřili na to, jaký je názor rodičů na sexuální výchovu. Ukázalo se, ţe rodiče jsou 

pro výuku sexuální výchovy, dokonce by byli rádi, kdyby výuka probíhala jiţ od základní 

školy (Macbeth et al., 2009). Ţáci v Queenslandu mají nízké povědomí o HIV a ostatních 

STI (Fagan  McDonell, 2010). 

 

2.4. Amerika 

USA (United States of America = Spojené státy americké) je řazena mezi vyspělé 

země (http://listverse.com). Výsledky výzkumu z dřívějších let uvádí, ţe asi 75% muţů 

a ţen ţijících v metropolitních oblastech USA měli sexuální výchovu ve škole. Přitom 

8 z 10 lidí, kteří se se sexuální výchovou setkali, uvedlo, ţe obdrţeli informace o různých 

typech antikoncepce, kde se dají pořídit a jaké jsou moţné neţádoucí účinky (Zelnik  

Kim, 1982). Následující studie se soustředily na postoje rodičů k výuce sexuální 

výchovy. Výzkum, který proběhl na školách v Kalifornii, ukázal, ţe rodiče jsou pro 

výuku sexuální výchovy. Názory rodičů se nelišily bez ohledu na to, kolik roků je 

rodičům, jakého jsou náboţenství, etnického původu či jakého dosáhli vzdělání 

(Constantine et al., 2007). Rodiče z Minnesoty jsou rovněţ pro výuku sexuální výchovy 

(Eisenberg et al., 2008). Jiná studie zkoumala, odkud ţáci získávají informace týkající se 

sexuální výchovy. Zahrnovala celkem 459 ţáků. Mezi nejčastějšími odpověďmi se 

vyskytovali přátelé (74,9%), učitelé (62,2%), matky (60,9%), média (57,0%) a lékaři 

(41,5%). Mezi nejvíce zmiňovanými médii byla uvedena televize, filmy, hudba, internet, 

časopisy a videohry (Bleakley et al., 2009). Všeobecnou domněnku, ţe výuka této 

problematiky má na ţáky pozitivní vliv, potvrdila studie provedená v roce 2006. Došlo 

k výraznému sníţení rizikového chování – sníţil se počet nechráněných sexuálních styků, 

klesl věk prvního sexuálního aktu, došlo ke sníţení počtu sexuálních partnerů (Kirby et 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Aplasca%20MR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8562004
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Macbeth%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19917202
http://listverse.com/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Constantine%20NA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17845528
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Eisenberg%20ME%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18346660
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kirby%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16921919
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al, 2006). Ve státě Massachusetts bylo dokázáno, ţe dostupnost kondomů na středních 

školách sniţuje výskyt STI (kapavka, chlamydie) u chlapců ve věku 15 – 19 let, u dívek 

nebyla podobná korelace dokázána (Wretzel et al., 2011). Na některých středních školách 

v Coloradu proběhly preventivní programy zaměřené na HIV/AIDS. Během programu 

bylo poukázáno na to, ţe chlapci jsou náchylnější k rizikovému chování – mají v průměru 

niţší věk, kdy zahajují svůj sexuální ţivot, hlásí více nechráněných styků s více partnery 

a uţívají alkohol před sexuálním stykem (Nkansah-Amankra et al., 2011).  

Některé studie byly provedeny i v jiţní Americe. Uvedu zde dva výzkumy, které 

byly oba uskutečněny v Brazílii. První výzkum se zabýval problematikou HIV/AIDS 

u neslyšících dětí. Ukázalo se, ţe znalosti neslyšících dětí jsou niţší a proto je potřeba se 

více soustředit na to, aby jim byl dodáván dostatek informací (Bisol et al., 2008). Druhá 

studie se zaměřila na pouţití nouzové antikoncepce (tzv. „prášku po“). Ve výsledcích 

jsou porovnávány dívky s chlapci a obyvatelé měst s obyvateli vesnic. Bylo poukázáno 

na to, ţe dívky mají v porovnání s chlapci, niţší pravděpodobnost, ţe tento druh 

antikoncepce špatně pouţijí. Také obyvatelé měst z této studie vycházejí jako ti, kteří 

budou chybovat méně (Araújo  Costa, 2009). 

 

2.5. Evropa 

Několik studií bylo provedeno i v Evropě. V roce 2011 byla provedena celková 

studie, která byla zaměřena na problematiku STI. Ukázala, ţe znalosti ţáků jsou vázány 

na pohlaví. Vysoké povědomí mají všichni ţáci o problematice HIV/AIDS (nad 90%), 

naopak velice nízké povědomí mají o HPV (Human papillomavirus = Lidský 

papilomavirus) (v rozmezí od 5,4% do 66%). Znalosti ohledně syfilidy, kapavky 

a chlamydií jsou velice okrajové. Ačkoli ţáci vědí, ţe kondom je spolehlivá ochrana před 

STI, málokdo ho pouţívá za tímto účelem, většina ţáků pouţívá kondom jako 

antikoncepční prostředek. Je důleţité dát při výuce větší prostor ostatním STI (jako 

chlamydie, kapavka a syfilis) (Samkange-Zeeb et al., 2011). Sexuální výchova zlepšuje 

znalosti a povědomí italských adolescentů. Ale i přes to mají italští mladiství niţší 

průměrný věk prvního sexuálního styku, a to 15,4 let. Mezi nejčastějšími druhy 

antikoncepce, které uváděli, se vyskytl kondom, přerušovaná souloţ a metody 

přirozeného plánování rodičovství (plodné a neplodné dny) (Capuano et al., 2009). 

Průzkum provedený na středních školách v městské části Anglie ukázal, ţe se vědomosti 

značně liší v závislosti na socioekonomické vrstvě. Celých 21% ţáků z nízké vrstvy 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wretzel%20SR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21856527
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Nkansah-Amankra%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20635195
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bisol%20CA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19146071
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Samkange-Zeeb%20FN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21943100
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Capuano%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19382006
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uvedlo, ţe nemá dostatečné znalosti ohledně antikoncepce, 45% jiţ mělo první sexuální 

styk (průměrný věk 12 – 15 let), 67% při prvním aktu nepouţilo ţádnou antikoncepci, 

37% ţáků je stále sexuálně aktivních. Všichni (100%) ţáci z nejvyšší vrstvy a 63% ze 

střední pouţilo antikoncepci jiţ při svém prvním sexuálním styku. Jako zdroj informací 

uvádí všichni dotazovaní ţáci, bez ohledu na socioekonomický status, rodiče, přátelé 

a členy své komunity. Mezi nejznámější druhy antikoncepce patří kondom a hormonální 

antikoncepce (Reina et al., 2010). Jiná studie, pořízená ve Velké Británii, poukázala na 

to, ţe sexuální výchova stojí za sníţením nového výskytu STI a počtu nechráněných 

pohlavních styků v časné dospělosti. V dalších období ţivota se větší vliv přisuzuje 

přátelům (Vivancos et al., 2012). V Chorvatsku souviselo zavedení sexuální výchovy do 

škol se zvýšením počtu nově nakaţených STI, tudíţ se hovoří o epidemiologickém 

významu sexuální výchovy (Landripet et al., 2011). V Estonsku byla sexuální výchova 

zavedena roku 1996. Vedlo to ke zvýšení průměrného věku prvního sexuálního styku, 

vyššímu pouţívání kondomů, sníţení počtu potratů o 61%, vysoký pokles nově hlášených 

případů HIV, syfilis a kapavky (Haldre et al., 2012). Studie provedená ve dvou 

německých městech zahrnovala 1148 ţáků ve věku 12 – 20 let. Tento výzkum byl 

zaměřen na znalosti ţáků týkající se problematiky STI. Téměř všichni slyšeli 

o HIV/AIDS, ale pouze 23% o chlamydiích a 13% o HPV. Co se týče HPV, povědomí 

o této nákaze má výrazně více dívek (18%) neţ chlapců (8%). Třetina (31%) dívek 

slyšelo o chlamydiích, kdeţto z chlapců pouze 16%. Celkově byly pozorovány nízké 

hladiny znalostí a povědomí o STI. HIV/AIDS zůstává jedinou STI, kterou ţáci znají. 

Sexuální výchovu ve školách je třeba rozšířit, aby zahrnovala pohlavní choroby jiné neţ 

HIV/AIDS (Samkange-Zeeb et al., 2012). 

 

2.6. Shrnutí situace ve světě 

Obecně se ukazuje takový trend, ţe ţáci, jejich rodiče i učitelé jsou pro výuku 

sexuální výchovy. Sexuální výchova má mnoho dokazatelných přínosů. Mezi ně patří 

sníţení průměrného věku prvního pohlavního styku, častější pouţívání kondomů, které 

jde ruku v ruce se sníţením počtu nově hlášených STI, či nechtěných těhotenství. Tudíţ 

se dá říci, ţe sexuální výchova má přínos pro zdraví (Sabia, 2006).  

Jak tomu uţ bývá, kvalita předmětu je dána učitelem, který ho vyučuje. Některé 

vlastnosti pedagoga mohou ovlivnit výuku. Mezi nejčastěji zmiňovanými se objevuje 

nasazení učitele, jeho osobnost, jak je angaţovaný a jak je informovaný o problematice 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Reina%20MF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20236027
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Vivancos%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23127519
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Landripet%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21853540
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Haldre%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22839367
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Samkange-Zeeb%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23001541
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sabia%20JJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16989033
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(Woo et al., 2011). Ukazuje se jako bezpodmínečně nutné, aby učitelům byl umoţněn 

přístup k různým publikacím, aby mohli navštěvovat různorodé kurzy či jinak získávat 

nové či rozšiřující informace.  

 

2.7. Česká republika 

Jak jiţ bylo řečeno, sexuální výchova je přínosem pro sniţování počtu STI a jejím 

vlivem se sniţuje počet nechtěných otěhotnění. Abych zmapovala situaci v ČR, chtěla 

jsem zjistit jak to zde vypadá s uţíváním antikoncepce a jaká je morbidita STI. Ústav 

zdravotnických informací a statistiky ČR kaţdoročně vydává několik zdravotnických 

statistik. Pro účely této práce jsem pracovala s publikací, která se jmenuje Činnost 

zdravotnických zařízení ve vybraných oborech, volně dostupná na http://www.uzis.cz/. 

K dispozici jsou data z let 1994 – 2011. Pracovala jsem s publikací z roku 2011. Blíţe 

jsem se podívala na dvě kapitoly, a to konkrétně na Činnost praktických lékařů 

gynekologů a Činnost oboru dermatovenerologie.  

 

2.7.1. Činnost praktických lékařů gynekologů 

Tato kapitola uvádí přesná čísla celkových počtů gynekologických ošetření, počet 

těhotných, počet pacientek, u kterých byla nově zjištěna prekanceróza děloţního hrdla 

a počet i podíl ţen fertilního věku (15 aţ 49 let) uţívajících lékařem řízenou hormonální 

antikoncepci. 

 Současné statistiky ukazují, ţe se sniţuje počet i podíl ţen fertilního věku, které 

uţívají hormonální antikoncepci na předpis, dále se sniţuje počet i podíl ţen 

s nitroděloţní antikoncepcí. V roce 2011 uţívalo lékařem předepsanou antikoncepci 

1 240 987 ţen, coţ je asi polovina všech ţen fertilního věku (viz Tabulka 1). V 87% byl 

předpis vypsán na hormonální antikoncepci, zbytek připadá na jiné druhy antikoncepce. 

Pro lepší názornost dále uvádím jednotlivé druhy antikoncepce, které se řadí mezi 

hormonální a mezi nitroděloţní antikoncepci. Uvedené ceny u jednotlivých druhů jsou 

pouze orientační.  

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Woo%20GW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21269849
http://www.uzis.cz/
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Tabulka 1 - Počet ţen uţívajících antikoncepci. Tato tabulka uvádí celkový počet ţen 

uţívající antikoncepci na lékařský předpis. Jednotlivá čísla jsou jak pro celou ČR, tak pro 

jednotlivé kraje. Údaje jsou za rok 2011. Převzato z http://www.uzis.cz/. 

 

Hormonální antikoncepce 

 

PILULKY 

Pilulky jsou snad nejznámější formou hormonální antikoncepce. Jsou uţívány 

perorálně, aby byly účinné, je potřeba je uţívat kaţdý den ve stejnou dobu. Pilulky 

mohou obsahovat buď oba hormony, estrogen a progestin, v tom případě se jedná 

o kombinovanou hormonální antikoncepci. Pokud obsahuje jen hormon progestin, 

mluvíme o progestinové antikoncepci, někdy označované jako minipilulka.  

Uvolněné hormony tlumí ovulaci, popřípadě ovlivňují mnoţství a charakter hlenu, 

který je tvořen ţlázkami děloţního čípku či děloţní sliznice 

(http://www.plannedparenthood.org).  

Nechrání proti STI. Některé léky mohou účinnost antikoncepce ovlivnit. Účinnost 

se sniţuje, pokud ţena trpí dlouhodobým průjmem, či zvracením.  

 

INJEKCE 

Tento druh hormonální antikoncepce obsahuje pouze hormon progesteron. 

Progestin způsobuje nehostinnost děloţní sliznice. Takţe k ovulaci dochází, ale vajíčku je 

http://www.uzis.cz/
http://www.plannedparenthood.org/
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znemoţněno se uhnízdit (http://www.plannedparenthood.org/
1
). U některých ţen můţe 

být ovulace zastavena.  

V ČR je dostupná hormonální injekce Depo-Provera. Injekce je aplikována 

gynekologem jednou za 3 měsíce do hýţďového (případně do deltového) svalu. Jedná se 

o cenově dostupnou antikoncepci, cena za jednu injekci je kolem 300,- Kč.  

Zpravidla dochází k tomu, ţe menstruační krvácení zeslábne, mnohdy aţ vymizí 

(amenorea). Některým ţenám tento typ antikoncepce nemusí vyhovovat, ty poté krvácí 

i mimo menstruaci. Při dlouhodobém uţívání můţe dojít k odvápňování kostí 

(osteoporóze), nebo k úbytku kostní hmoty (http://www.nhs.uk/
1
). Po vysazení 

antikoncepce trvá delší dobu, neţ je ţena schopna otěhotnět, tudíţ tato metoda není 

vhodná pro ty, které si chtějí v blízké budoucnosti pořídit potomka. 

 

Obr. 1 – Hormonální injekce Depo-Provera. Tento typ antikoncepce je vhodný pro ţeny, 

které nechtějí kaţdý den myslet na to, ţe si mají vzít pilulku a také pro ty, které nemohou uţívat 

antikoncepci, která obsahuje estrogen. Obrázek převzat z http://www.wlu.edu/x56162.xml. 

 

IMPLANTÁTY 

Implantát je asi 40 mm dlouhá tyčinka, která obsahuje hormon progesteron. 

Progesteron zpomaluje uvolňování vajíčka, zahušťuje hlen děloţního hrdla, coţ ztěţuje 

pohyb spermií (http://www.nhs.uk/
2
). 

Vkládá do svalu na vnitřní straně paţe. Tento zákrok je proveden vyškoleným 

odborníkem pod lokální anestezií. Pod kůţí se ponechá po dobu 3 let. Pokud se ţena 

během této doby rozhodne, ţe by chtěla otěhotnět, implantát se vyndá a plodnost ţeny se 

velice rychle vrátí. Tato antikoncepce nechrání před STI.  

Na trhu v ČR je k dostání výrobek Implanon, cena se pohybuje okolo 4.800,- Kč 

za dávku na 3 roky, coţ je něco přes 130,- Kč za měsíc. Starší přípravek Norplant je 

o něco draţší, skládá se z 6 tyčinek a vydrţí po dobu 5 let 

(http://www.birthcontrolimplant.org/). 

http://www.plannedparenthood.org/
http://www.nhs.uk/
http://www.wlu.edu/x56162.xml
http://www.nhs.uk/
http://www.birthcontrolimplant.org/
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Obr. 2 – Podkoţní implantát Implanon. Tato malá tyčinka se vkládá do svalu, kde vydrţí 

aţ po dobu 3 let. Jeho výhodou je to, ţe ţena nemusí myslet na kaţdodenní braní pilulek a ţe po 

odstranění implantátu se ţeně rychle vrací schopnost otěhotnět. Obrázek převzat 

z http://michiganobgyn.com/?page_id=887.  

 

NÁPLASTI 

Antikoncepční náplast je malých rozměrů a obsahuje hormony estrogen 

a progesteron. Lepí se na kůţi, na předem určená místa 

(http://www.plannedparenthood.org/
2
). Účinky hormonů jsou stejné jako 

u kombinovaných pilulek či u vaginálního krouţku. 

Lepí se na týden, po týdnu se vymění a dá se nová. V balení jsou celkem tři. Po 

třech týdnech se vysadí a dostaví se menstruace. Náplast je voděodolná. Její spolehlivost 

je vysoká, nechrání ale před STI.  

V ČR je dostupný výrobek značky Evra, 3 náplasti se prodávají za cca 400,- Kč.  

 

Obr. 3 – Náplast Evra. Tato náplast je tělové barvy, je voděodolná a lepí se na předem určená 

místa. Hormony, které obsahuje, se dostávají do krve přes pokoţku. Jednou za týden se musí 

vyměnit. Obrázek převzat z http://www.antikoncepce-druhy.cz/evra.html.  

 

 

 

http://michiganobgyn.com/?page_id=887
http://www.plannedparenthood.org/
http://www.antikoncepce-druhy.cz/evra.html
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VAGINÁLNÍ KROUŢEK 

Krouţek je dostupný pouze v jedné velikosti, jeho průměr je 5,5 cm a je 4 mm 

tenký. Jak uţ název napovídá, tak se vkládá pochvy. V pochvě je po dobu 21 dní, po tu 

dobu se z krouţku uvolňují hormony estrogen a progesteron, které jsou přes poševní 

sliznici absorbovány do krevního řečiště. Po jeho vyndání se dostaví menstruace. Nový 

krouţek se zavede týden po vyndání toho starého (http://www.planovanirodiny.cz/).   

Princip účinku vaginálního krouţku je zaloţen na podobném principu, jako 

kombinované pilulky. Uvolňované hormony sniţují ovulaci, zahušťují hlen, který poté 

ztěţuje průnik spermií, ztenčují výstelku dělohy, vajíčko má poté horší pravděpodobnost, 

ţe se uchytí.  

Jeho pouţití kombinuje vysokou účinnost kombinovaných pilulek a také fakt, ţe 

není třeba myslet na to, jestli si ţena vzala ten den pilulku nebo ne. Vaginální krouţek 

nechrání před nákazou STI. Spolehlivost vaginálního krouţku se nesniţuje s průjmem či 

zvracením.   

 

 
Obr. 4 – Vaginální krouţek. Tento typ antikoncepce se řadí mezi hormonální, neboť 

z krouţku jsou po dobu 21 dní uvolňovány hormony estrogen a progesteron. V ČR je dostupný 

přípravek NuvaRing, jeho cena se pohybuje kolem 400,- Kč. Obrázek převzat 

z http://www.webmd.com/sex/birth-control/hormonal-methods-of-birth-control.  

 

NITRODĚLOŢNÍ TĚLÍSKO 

Nitroděloţní tělíska jsou drobné předměty, nejčastěji mají podobu písmene T. 

Obsahují hormon progesteron a zavádí se do dělohy (http://www.vitalia.cz/). Jejich 

antikoncepční účinek je podobný jako u podkoţních implantátů. 

V děloze setrvá po dobu 5 let (http://www.plannedparenthood.org/
3
). Tento typ 

antikoncepce je tudíţ vhodný pro ţeny, které chtějí být dlouhodobě chráněny a nechtějí 

se vzdát moţnosti mít dítě. Nechrání před STI.  

http://www.planovanirodiny.cz/
http://www.webmd.com/sex/birth-control/hormonal-methods-of-birth-control
http://www.vitalia.cz/
http://www.plannedparenthood.org/
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V ČR je k dispozici tělísko Mirena, jeho cena je v rozmezí 5.500,- aţ 6.000,- Kč, 

důleţité je ještě počítat s poplatkem za aplikaci.  

 

 
Obr. 5 a 6 – Nitroděloţní tělísko Mirena. Toto tělísko je odborníkem vpraveno do dělohy, 

kde můţe zůstat aţ po dobu 5 let. Po celý čas uvolňuje hormon progesteron. Obrázky převzaty 

z http://www.babinet.cz/clanek-3521-b-antikoncepce-pro-zeny-21-stoleti-b-nitrodelozni-

telisko.html a http://en.wikipedia.org/wiki/File:Mirena_IntraUterine_System.jpg. 

 

Chemické metody 

 

NITRODĚLOŢNÍ TĚLÍSKO 

Nitroděloţní tělísko má tvar písmene T a je vyrobeno z plastu a mědi. Opět je 

zaváděno do dělohy a zde můţe být po dobu 3-5 let, záleţí to na typu tělíska.  

Princip ochrany je takový, ţe z měděných částí se uvolňují ionty, které zabíjejí 

spermie, co se dostaly do dělohy (http://www.nhs.uk/ 
3
).   

Jako příklad uvedu tělísko Multiload Cu375, jehoţ cena bez aplikace se pohybuje 

kolem 400,- Kč, nebo tělísko Mona Lisa ST Cu300, které bez aplikace stojí okolo 650,- 

Kč (http://www.gynekologicke-potreby.cz/).  

 

  
Obr. 7 a 8 – Nitroděloţní tělísko nehormonální. Levý obrázek je nitroděloţní tělísko 

Multiload Cu375, pravý obrázek nitroděloţní tělísko Mona Lisa ST Cu300. Obě tyto tělíska 

http://www.babinet.cz/clanek-3521-b-antikoncepce-pro-zeny-21-stoleti-b-nitrodelozni-telisko.html
http://www.babinet.cz/clanek-3521-b-antikoncepce-pro-zeny-21-stoleti-b-nitrodelozni-telisko.html
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Mirena_IntraUterine_System.jpg
http://www.nhs.uk/
http://www.gynekologicke-potreby.cz/
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uvolňují ionty mědi, která má spermicidní účinky. Obrázky převzaty z 

http://www.gynekologicke-potreby.cz/multiload-cu-375-p-27.html a http://www.gynekologicke-

potreby.cz/mona-lisa-st-cu300-p-25.html.  

 

Pro kompletní přehled chemických metod uvedu ještě spermicidy.  

SPERMICIDY 

Spermicidní látky jsou takové látky, které znemoţňují pohyb spermií nebo je 

přímo hubí. Jsou dostupné v několika formách, jako např. krémy, gely, pěny, čípky, 

globule… Aplikují se co nejhlouběji do pochvy, zhruba 5 minut před pohlavním stykem 

(http://www.plannedparenthood.org/
4
). Jsou snadno dostupné, k jejich pořízení není 

potřeba návštěva lékaře a dají se koupit i v drogérii.  

Jejich účinnou látkou, které je nejčastěji pouţívána je nonoxynol-9, který kromě 

hubení spermií sniţuje i riziko nákazy STI. Jejich spolehlivost je relativně vysoká, ale 

doporučuje se pouţívat je společně s bariérovou antikoncepcí.  

Tento druh antikoncepce je vhodný pro ty ţeny, které nesnesou hormonální 

antikoncepci. Mnohdy je pouţívám jako doplňující antikoncepce k bariérové, takovým 

příkladem můţe být vyuţití spermicidních gelů při pouţití pesaru.  

Příkladem je přípravek Pharmatex, ve formě krému stojí kolem 250,- Kč za 72g.  

 

 

Obr. 9 – Spermicid Pharmatex. Tento krém je volně prodejný v lékárně. Balení obsahuje 

kromě tuby s krémem i speciální aplikátor pro dostatečně hluboké zavedení do pochvy. Obrázek 

převzat z http://www.proholky.eu/page/2/. 

 

2.7.2. Činnost oboru dermatovenerologie 

 Tato kapitola se podrobně věnuje koţnímu lékařství, počtu lékařů a sester v tomto 

oboru, podrobně mapuje počty různých přístrojů a mimo jiné se zaobírá i sexuálně 

přenosnými nemocemi.   

http://www.gynekologicke-potreby.cz/multiload-cu-375-p-27.html
http://www.gynekologicke-potreby.cz/mona-lisa-st-cu300-p-25.html
http://www.gynekologicke-potreby.cz/mona-lisa-st-cu300-p-25.html
http://www.plannedparenthood.org/
http://www.proholky.eu/page/2/


24 

 

 

Tabulka 2 - Léčení pacienti s vybranou diagnózou. V roce 2011 bylo 25 000 pacientů 

léčeno s STI, z toho byly necelé 4 000 chlamydiové infekce a 218 pacientů bylo léčeno 

s HIV/AIDS. Převzato z http://www.uzis.cz/. 

 

 Další tabulka uvádí nově léčené STI rozepsané na jednotlivé kraje (viz Tabulka 

3). 

 

Tabulka 3 - Léčení pacienti s vybranou diagnózou. V této tabulce jsou uvedené počty 

léčených pacientů vztaţené na jednotlivé kraje. Převzato z http://www.uzis.cz/. 

http://www.uzis.cz/
http://www.uzis.cz/
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Sexuálně přenosné nemoci, téţ pohlavně přenosné choroby, zkráceně STI, jsou 

choroby, které jsou přenosné převáţně nebo výhradně pohlavním stykem. Je moţné je 

třídit podle několika způsobů. Osobně jsem se nechala inspirovat tříděním, které rozlišuje 

STI bakteriální, virové a parazitární (viz Tabulka 4) (http://www.nlm.nih.gov
1
).  

 

Pohlavně přenosné choroby 

Parazitární Trichomoniáza, veš muňka (filcky) 

Bakteriální Chlamýdie, kapavka, syfilis 

Virové Genitální opar, genitální bradavice, HIV/AIDS 

 

Tabulka 4 – Přehled pohlavně přenosných chorob. V tabulce jsou uvedeny STI, kterými 

se budu blíţe zabývat v této práci. 

 

Parazitární STI 

 

TRICHOMONIÁZA 

Trichomoniáza je pohlavně přenosná choroba způsobena prvokem bičenkou 

poševní (Trichomonas vaginalis) (viz Obr. 10). K jejímu přenosu dochází výhradně 

pohlavním stykem (http://www.cdc.gov/
1
). Postihuje muţe i ţeny. Bičenka poševní ţije 

v pochově a v močové trubici.  

 Tato STI má mnoho příznaků, ale je obtíţné ji diagnostikovat, protoţe ne 

u kaţdého se musí objevit všechny příznaky a u mnoha nemocných se ţádný ze 

symptomů nevyskytuje. Mezi nejčastější projevy patří:  

 Nepříjemné pálení a svědění v oblasti genitálu, jejich zarudnutí 

 Pálení při močení, u muţů pálení i při ejakulaci 

 Poševní výtok, který je většinou zeleno – ţlutý, doprovázený zápachem 

 Bolestivý pohlavní styk 

Diagnostiku trichomoniázy nelze provést pouze na základě symptomů, je potřeba 

udělat speciální laboratorní vyšetření. Toto onemocnění je léčitelné antibiotiky 

(metronidazol či  tinidazol) (Nanda et al., 2006). Při léčbě je třeba, aby byli léčeni 

současně oba partneři, jinak není moţné toto onemocnění zcela vyléčit. Reinfekce je 

běţná (Van Der Pol B et al., 2005). U HIV pozitivních ţen je riziko opětovného nakaţení 

rovno přibliţně 1/3 (Niccolai LM et al., 2000).  

http://www.nlm.nih.gov/
http://www.cdc.gov/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Nanda%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16441214
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Van%20Der%20Pol%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16288365
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Niccolai%20LM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10821602
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Nakaţení trichomoniázou můţe zvýšit riziko infekce jinými STI, např. 

trichomoniáza zvyšuje riziko nakaţení virem HIV–1 (McClelland  et al., 2007). Pokud je 

nakaţená ţena těhotná, hrozí jí předčasný porod, či porození mrtvého plodu. Také je 

vysoká pravděpodobnost, ţe novorozenec bude mít nízkou porodní váhu (Cotch et al., 

1997).  

Nákaze lze zabránit správným a důsledným pouţíváním kondomu, dodrţování 

základních hygienických pravidel, dodrţování monogamie. Samozřejmě, ţe 

nejspolehlivější metodou, jak se vyhnout nákaze, je sexuální abstinence. 

 

Obr. 10 – Bičenka poševní (Trichomonas vaginalis). Jedná se o anaerobního parazitického 

prvoka, který patří do říše Excavata. Způsobuje onemocnění zvané trichomoniáza. Obrázek 

převzat z: http://www.gymkh.cz/student/Biologie/nemecek/Prvoci/. 

 

PEDIKULÓZA (pediculosis pubis) 

Tato onemocnění je způsobeno vši ohanbí, tzv. muňkou (Pthirus pubis), která se 

vyskytuje na ochlupených místech (genitálie, řitní oblast, podpadţí, vousy, obočí). Jedná 

se o jednu ze tří vší, které napadají člověka (Brouqui et Raoult, 2006). Přenáší se 

pohlavním stykem, vyjímečně loţním prádlem. Veš se ţiví sáním krve. Mimo svého 

hostitele během několika hodin hyne.  

Příznaky: 

 Svědivá vyráţka v místě napadení 

 Kůţe lehce krvácí, objevují se strupy 

 V místě přeţívání a sání vši se mohou vyskytnout namodralé skvrny maculae 

coerulae, které jsou způsobeny enzymem, který má parazit ve slinách a který takto 

působí na krevní barvivo hemoglibin (http://www.pohlavni-nemoci-a-jejich-

priznaky.cz) 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=McClelland%20RS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17262712
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Cotch%20MF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9243743
http://www.gymkh.cz/student/Biologie/nemecek/Prvoci/
http://www.pohlavni-nemoci-a-jejich-priznaky.cz/
http://www.pohlavni-nemoci-a-jejich-priznaky.cz/
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Muňky jsou viditelné pouhým okem, lze rozeznat tmavou tečku, která se nachází 

u základu chlupu. Její identifikace pod mikroskopem je lehká, vypadají jako krab (viz 

Obr. 11).   

Léčba pedikulózy je relativně snadná. Doporučuje se návštěva koţního lékaře, 

popřípadě stačí jen navštívit lékarnu. Na trhu je několik volně prodejných přípravků, 

které se pouţívají k léčbě. Jedná se na příklad o Jacutin gel, Difusil H 92-P, Orthosan H 

(http://www.004.cz). Odvšivovací přípravek by měl vyuţít i druhý partner. Rovněţ je 

dobré vyprat loţní prádlo a oblečení na vyšší teplotu, abychom zahubili vši i jejich 

vajíčka (hnidy). Na věci, které nelze vyprat je nutné aplikovat insekticidní přípravek 

(http://www.nlm.nih.gov
2
).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 11 – Veš ohanbí (Pthirus pubis). Veš muňka je bezkřídlý druh hmyzu charakteristický 

krátkým širokým oválným tělem, malou hlavou a 6 končetinami. Způsobuje onemocnění, které se 

nazývá pedikulóza. Obrázek převzat z http://www.dicts.info/img/ud/crab_louse.jpg. 

 

Bakteriální STI 

CHLAMÝDIE  

Chlamýdie je onemocnění způsobené bakterií Chlamydia trachomatis (viz Obr. 

12). Přenáší se pohlavním stykem (vaginální, orální i anální), nebo během porodu 

z matky na dítě. Jiné druhy chlamýdií se mohou přenášet kapénkovou infekcí.  

Co se týče symptomů, je pro chlamýdie charakteristické jejich úplná absence, 

nebo jen mírný projev. U ţen tato bakterie napadá děloţní čípek a močovou trubici, 

pokud infekce propukne, mohou být napadeny i vaječníky či konečník. U muţů je 

nejčastěji poškozena močová trubice a varlata. Mezi symptomy patří: 

http://www.004.cz/
http://www.nlm.nih.gov/
http://www.dicts.info/img/ud/crab_louse.jpg
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 U ţen – abnormální poševní výtok, pocit pálení při močení. Pokud se infekce 

rozšířila z pochvy do vejcovodu některé ţeny mohou pociťovat bolest 

v podbříšku, bolest zad, bolest při pohlavním styku, nechutenství, horečky či 

krvácení mimo menstruaci. 

 U muţů – výtok z penisu, pálení při močení. Také se můţe vyskytnout pálení 

a škrábení okolo zevního ústí penisu. 

Chlamýdie jsou diagnostikovány laboratorními testy. CDC (Centers for Disease 

Control and Prevetntion = Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí) doporučuje, aby 

ţeny toto vyšetření podstupovaly kaţdý rok, protoţe u některých se nemusí vyskytnout 

ţádné ze symptomů a neléčená infekce má váţné následky (http://www.cdc.gov/ 
2
).  

Neléčené chlamýdie mohou vést k závaţným reprodukčním a jiným zdravotním 

obtíţím. U ţen se můţe onemocnění rozšířit do dělohy nebo vejcovodů a způsobit 

hluboký pánevní zánět, dále můţe docházet k trvalému poškození dělohy, vejcovodů, 

neplodnosti, zvyšuje se riziko mimoděloţního těhotenství (Stock et Henrichfreise, 2012). 

Muţi jen zřídka trpí dlouhodobými zdravotními problémy, často slouţí jen jako nositelé 

nákazy. Dále nákaza chlamýdiemi zvyšuje riziko infekce virem HIV (Schust et al., 2012). 

U děti, které přišly na svět vaginální cestou a jejich matky  trpěly touto infekcí, jsou 

občas přítomny chlamýdiové oční infekce (Zuppa et al., 2011).  

Léčba této STI probíhá pomocí antibiotik, nejčastěji se jedná o azithromycin či 

doxycycline (Lea et Lamb, 1997). Opět je důleţité, aby léčba probíhala u obou (všech) 

sexuálních partnerů.  

 

Obr. 12 – Bakterie Chlamydia trachomatis. Chlamydia trachomatis je gramnegativní 

bakterie, která parazituje uvnitř buněk. Způsobuje onemocnění chlamýdie. Zvětšeno 200x. 

Obrázek převzat z http://phil.cdc.gov/phil/details.asp.  

 

 

http://www.cdc.gov/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Schust%20DJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22384841
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Zuppa%20AA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21534852
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lea%20AP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10174326
http://phil.cdc.gov/phil/details.asp
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KAPAVKA (Gonorrhoea) 

Kapavka je způsobená bakterií Neisseria gonorrhoeae (viz Obr. 13). K jejímu 

přenosu dochází během pohlavního styku (vaginální, orální, anální) s nakaţenou osobou. 

Pokud je infikovaná ţena těhotná, během porodu můţe dojít k nakaţení dítěte.  

U ţen jsou první příznaky často mírné. Mezi ně patří: 

 Ţlutý nebo krvavý výtok 

 Bolest nebo pálení při močení 

 Krvácení během vaginální pohlavního styku. 

Mezi pokročilejší symptomy patří: bolest a křeče v podbříšku, krvácení mimo 

menstruaci, horečka či zvracení.  

U muţů se příznaky objevují častěji a náleţí mezi ně: 

 Bílý, zelený či ţlutý hnisavý výtok z penisu 

 Pálení při močení 

 Oteklá nebo bolestivá varlata 

Kapavku lze diagnostikovat laboratorními testy, ale častěji se pouţívá 

k diagnostice moč či poševní stěr. Tato metoda je přesnější neţ kultivace bakterií 

(http://www.niaid.nih.gov
1
).  

Gonorrhoea je léčitelná antibiotiky. V současně době se tato léčba stává 

obtíţnější, neboť je stále více kmenů kapavky, které jsou rezistentní na jednotlívá 

antibiotika (Tapsall, 2005). Léčba se týká obou sexuálních partnerů, aby se zamezilo tzv. 

ping-pong efektu (opětovnému nakaţení jiţ vyléčeného jedince od stále nemocného 

partnera). 

Neléčená kapavka můţe vést k mnoha závaţným komplikacím. U ţen můţe 

způsobit hluboký pánevní zánět, který způsobuje zjizvení vejcovodů. To následně 

zabraňuje průchodu vajíčka do dělohy, coţ můţe zbůsobit mimoděloţní těhotenství. 

U muţů můţe způsobit komplikace s prostatou či epididymitidu (zánět nadvarlat), 

v krajním případě můţe vést aţ k neplodnosti. Vzácně můţe docházet k šíření bakterií 

prostřednictvím krve do kloubů a způsobit tak zánět kloubů. Riziko infekce virem HIV je 

při infekci kapavkou vyšší (Ding et al., 2010). 

Jako nejspolehlivější preventivní metoda se uvádí sexuální abstinence, dále 

pouţívání kondomu během kaţdého pohlavního styku a také mít dlouhodobý 

monogamnní vztah.  

http://www.niaid.nih.gov/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Tapsall%20JW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16032562
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ding%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20147631
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Obr. 13 – Bakterie Neisseria gonorrhoeae. Neisseria gonorrhoeae je gramnegativní 

bakterie. Vyskytuje se ve formě diplokoků. Jednotlivé koky mají tvar kávového zrna. Je to 

původnce kapavky. Obrázek převzat z http://blog.advocatesaz.org/2011/04/11/sti-awareness-

gonorrhea/gonorrhea/ 

 

SYFILIS 

Syfilis, lues či příjice je onemocnění, které je způsobeno bakterií Treponema 

pallidum (viz Obr. 14). K jejímu přenosu dochází během pohlavního styku (vaginální, 

orální, analní). K přenosu můţe dojít i během těhotenství z matky na dítě, vzniká tak 

onemocnění, které je označováno jako vrozený syfilis.  

Onemocnění probíhá ve třech fázích. Primární fáze začíná nebolestivým tvrdým 

vředem, označovaný jako „shanker“, který se objeví na místě, kde bakterie vstoupila do 

těla, nejčastěji na pohlavních orgánech, ale také můţe vzniknout na děloţním čípku, 

jazyce, rtech. Dochází ke zduření lymfatických uzlin. Vřed můţe být jeden, nebo jich 

můţe být několik. Následně se vřed zahojí, zmizí a tím končí první fáze onemocnění. 

Pokud není zahájena léčba, onemocnění přechází do sekundární fáze, pro kterou je 

charakteristická nesvědivá vyráţka, která vzniká nejčastěji na dlaních a chodidlech. Mezi 

jiné příznaky patří: bolest hlavy, únava, bolest v krku, zduření lymfatických uzlin. Mohou 

se vyskytnout i ojedinělé symptomy jako horečka, hubnutí, vypadávání vlasů, bolesti 

kloubů. Po odeznění příznaků, které se projevily během sekundární fáze se onemocnění 

dostává do latentního stádia – příznaky zmizely, ale infekce je stále v těle. Poslední 

(terciální) fáze se rozvíjí jen u několika procent nemocných (článek z roku 1983 uvádí, ţe 

terciální stádium nastává u 25% pacientů, kteří nebyli léčeni: Charles, 1983) a objeví se 

aţ za několik let či dokonce desetiletí po infekci. V této fázi bakterie napadá srdce, 

mozek, oči, kosti, nervový systém a prakticky jakoukouli část lidského těla. Dochází 

http://blog.advocatesaz.org/2011/04/11/sti-awareness-gonorrhea/gonorrhea/
http://blog.advocatesaz.org/2011/04/11/sti-awareness-gonorrhea/gonorrhea/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Charles%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=6340889


31 

 

k rozpadu koţní tkáně obličeje. Jako následek terciální fáze můţe být slepota, hluchota, 

srdeční onemocnění, duševní onemocnění či smrt (http://www.cdc.gov/
3
).   

Syfilis je diagnostikován buď krevními testy či identifikací bakterie ve vzorku 

tkáně, který byl odebraný z „shankeru“. Kaţdá těhotná ţena je testována na syfilis 

(http://www.prevence-praha.cz).  

Lues je snadno léčitelný v raných fázích pomocí antibiotika penicilin (Pao, 2002). 

Ostatní fáze jsou léčitelné také antibiotiky, ale jiţ ne tak lehce. Léčba zlikviduje bakterie, 

ale jiţ nenapraví následky onemocnění.   

Syfilis můţe způsobit potraty, porody mrtvých dětí či předčasné porody. Děti, 

které se narodily s vrozenou syfilis mohou mít různé deformity, zpoţdění ve vývoji 

a mnoho dalších problémů. Taktéţ je vyšší riziko nakaţení se virem HIV u osbob mající 

syfilis (Körber et al., 2004).   

 

 

Obr. 14– Bakterie Treponema pallidum. Treponema pallidum je gramnegativní bakterie 

z rodu spirochét. Její šroubovicovitý tvar a jí umoţňuje vývrtkový pohyb skrz viskózní média, 

jako je na příklad hlen. Způsobuje onemocnění syfilis. Obrázek převzat 

z http://www.wadsworth.org/databank/treponem.htm 

 

Virové STI 

GENITÁLNÍ OPAR 

Genitální opar je způsoben virem HSV (Herpes Simplex Virus). HSV existuje ve 

dvou typech. HSV-1 nejčastěji infikuje ústa a rty, také můţe napadnout genitálie. HSV-2 

(viz Obr. 15) je obvyklá příčina genitálního oparu (Whitley, 2002). Nejčastěji se HSV-2 

přenáší pohlavním stykem, vzácně přes záchodové prkénko či ve vířivce. Infekce HSV-2 

je jedna z nejčastějších STI na světě a je častější u ţen v reprodukčním věku, neţ u muţů 

(Straface et al., 2012).  

http://www.cdc.gov/
http://www.prevence-praha.cz/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Pao%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12093314
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=K%C3%B6rber%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16281586
http://www.wadsworth.org/databank/treponem.htm
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Whitley%20RJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12118847
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Straface%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22566740
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 Mezi prvotní příznaky patří drobné červené hrbolky, které se později přemění 

v malé bolestivé puchýřky, jeţ se objevují nejčastěji na místě, kde virus vstoupil do těla. 

Mezi další příznaky patří: horečka, bolest hlavy, bolesti svalů, bolestivé močení, výtok 

z pochvy, zduřelé uzliny v oblasti třísel. U některých infikovaných, se nemusí vyskytovat 

ţádné symptomy (http://www.niaid.nih.gov/
2
). 

Genitální opar je diagnostikován buď na základě puchýřků, ale některé nejdou 

takto jednoduše rozpoznat. Potom jsou na řadě laboratorní testy, buďto krevní nebo stěr 

z puchýře. 

Co se týče léčby, tak není ţádný lék, který by vyléčil toto onemocnění. Lékař 

předepíše antivirotika, která léčí symptomy a inhibují replikaci viru. Takovými 

antivirotiky jsou Acyklovir (Zovirax), Famciklovir (Famvir), Valacyclovir (Valtrex) 

(Whitley, 2002). 

Jelikoţ HSV-2 můţe být přenášen osobou, která nemá ţádné symptomy, a tudíţ 

neví, ţe je nemocná, je velice důleţitá prevence. Touto prevencí je myšleno důsledné 

a správné pouţívání kondomu, monogamní vztah s neinfikovaným partnerem či 

nejspolehlivější prevencí je sexuální abstinence.  

Těhotná ţena, která má genitální opar, můţe touto infekcí nakazit svoje dítě. 

Nejčastěji k tomuto přenosu dochází ve druhé polovině těhotenství. Riziko můţe být 

zmírněno včasným podáním antivirotik či porodem císařským řezem (Straface et al., 

2012). Dítě, které se narodí s virem HSV-2 můţe zemřít, mít váţně koţní, oční problémy 

či poškozený mozek (Brown, 2004). Čím dříve je genitální opar u dětí diagnostikován 

a léčen, tím lépe. S infekcí virem HSV-2 roste pravděpodobnost infekce virem HIV 

(Whitley, 2002). 

 

Obr. 15 – Herpes simplex virus 2 (HSV-2). HSV-2 je obalený virus, jeho genom je 

nesegmentovaná, lineární, dvoušroubovice DNA. Replikace viru probíhá v jádře. HSV-2 

http://www.niaid.nih.gov/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Whitley%20RJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12118847
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Brown%20Z%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15319088
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Whitley%20RJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12118847
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způsobuje genitální opar. Obrázek převzat 

z http://en.wikipedia.org/wiki/File:Herpes_simplex_virus_TEM_B82-0474_lores.jpg 

 

GENITÁLNÍ BRADAVICE (Condylomata accuminata) 

Genitální bradavice je onemocnění, které je způsobeno HPV (Human Papilloma 

Virus = lidský papillomavirus) (viz Obr. 16). Existuje více neţ 100 druhů HPV. HPV se 

dělí na nízko rizikové – např. HPV typu 6 a 11, které způsobují genitální bradavice, a na 

vysoce rizikové HPV – jako jsou na příklad typy 16, 18, 31 a 45, které mohou způsobit 

rakovinu děloţního čípku, pochvy, penisu či análního otvoru (Dupin, 2004).  

Genitální bradavice jsou vysoce nakaţlivé. Jedná se o drobné, vlhké, měkké 

hrbolky. U ţen se objevují kolem nebo uvnitř pochvy, kolem análního otvoru. U muţů se 

nejčastěji nacházejí na šourku, penisu či v okolí análního otvoru. Ojediněle se bradavice 

mohou vyvinout v ústech či hrdle, pokud postiţený jedinec měl orální sex s infikovanou 

osobou. U spousty lidí se symptomy nemusí vůbec objevit (http://www.niaid.nih.gov/
3
). 

Genitální bradavice jsou lékařem diagnostikovány na základě běţného vyšetření – 

jsou charakteristické tím, jak vypadají. Dále u ţen gynekolog provádí stěr z děloţního 

čípku, který posílá do laboratoře a na základě výsledků tohoto vyšetření, stanoví 

přítomnost HPV v ţenském těle.  

Je několik způsobů, jak se genitálních bradavic zbavit. Jednak to můţe být lokální 

léčbou, během které se vyuţívají léky s obsahem léčivých látek imichimod, podophyllin, 

podofilox či kyselina trichloroctová. Další z moţností je chirurgické odstranění, buď se 

jedná o zmraţení, zchlazení (kryochirurgie) či o léčbu laserem nebo o odstranění 

elektrokoagulací (W Buck, 2010). Bradavice mohou samy odeznít i bez léčby. Léčba 

zbaví pacienta bradavic, ale vir nezničí. HPV zůstane přítomný v těle a bradavice se 

mohou vracet i po léčbě.  

Nejlepším způsobem prevence je vyhnout se infekci virem. Jsou schváleny dvě 

vakcíny Gardasil a Cervarix (Bornstein, 2009). Obě vakcíny jsou vysoce efektivní 

v prevenci chronické infekci HPV typu 16 a 18. Gardasil je zároveň účinný proti HPV 

typům 6 a 11 (McCormack et Joura, 2010), které způsobují genitální bradavice. Ani tyto 

vakcíny nezabezpečují úplnou ochranu, neochraňují proti jiným typům HPV. 

Během porodu můţe dojít k infikování novorozence, u dítěte můţe být vyvoláno 

respirační onemocnění, tzv. respirační papilomatóza (Venkatesan et al, 2012). U dítěte se 

objevují malé nezhoubné nádorky v hrtanu, které vyţadují chirurgické odstranění. 

Doporučuje se porod císařským řezem. 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Herpes_simplex_virus_TEM_B82-0474_lores.jpg
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Dupin%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15596319
http://www.niaid.nih.gov/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=W%20Buck%20H%20Jr%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21418685
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bornstein%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19386141
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Venkatesan%20NN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22588043
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Obr. 16 – Lidský papillomavirus (HPV). HPV je neobalený virus, jeho genom je tvořen 

jednou molekulou dvouvláknové cirkulární DNA. Existuje několik typů tohoto viru. Genitální 

bradavice nejčastěji způsobuje HPV 6 a HPV 11. Obrázek převzat 

z http://www.papillomavirus.cz/. 

 

HIV/AIDS 

HIV náleţí do čeledi Retroviridae, do rodu Lentivirus. Pro retroviry je 

charakteristický jejich replikační cyklus, během kterého je virová RNA reverzně přepsána 

do DNA, která je následně integrována do hostitelské DNA. Lentiviry, tedy i HIV, 

infikují buňky krevní řady a je pro ně typická dlouhá doba od počáteční infekce 

a začátkem závaţných projevů onemocnění (Goff, 2007).  

HIV napadá a zabíjí buňky, které jsou zodpovědné za účinnou imunitní odpověď 

organismu. Mezi základní projevy infekce HIV-1 patří postupná ztráta CD4+ 

T-lymfocytů a naprosté potlačení imunity. Průběh onemocnění má 3 fáze: 

1. Primární (akutní) fáze 

Pro tuto fázi jsou charakteristické nespecifické symptomy akutního virového 

onemocnění (bolest hlavy, bolest svalů, malátnost, horečka aj.), ve více jak 2/3 případů 

(70%) se objeví nesvědivá vyráţka v obličeji a na trupu. Běţně se tyto příznaky začnou 

objevovat 2 týdny po nakaţení a u většiny nakaţených odezní během 3 – 4 týdnů 

(Kuritzkes et Walker, 2007).  

2. Chronická (asymptomatická) fáze 

Tato fáze se projevuje příznaky jako únava, herpes zooster, či jiné koţní choroby, 

orální a vaginální kandidózy, lymfopenie (úbytek počtu bílých krvinek). V této fázi můţe 

choroba zasáhnout jakoukoli orgánovou soustavu. Dochází k úbytku svalové hmoty, 

http://www.papillomavirus.cz/
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váhy, k poruchám trávicího traktu a k mnoha dalším onemocněním (Kuritzkes et Walker, 

2007).  

3. Pokročilé onemocnění (AIDS) 

Imunitní systém úplně kolabuje, organismus je napadán různými houbovými 

onemocněními. Dochází k projevům chorob jako je tuberkulóza, pneumokoková infekce 

a mnoha dalších (Kuritzkes et Walker, 2007).  

HIV je diagnostikováno krevními testy, které zjišťují, zda se v těle vyskytují 

protilátky proti HIV. Virus nelze identifikovat ihned potom, co došlo k jeho přenosu. 

Jedná se o tzv. imunologické okénko, coţ je období, během kterého se u vyšetřované 

osoby ještě nestihly vytvořit detekovatelné protilátky. S jistotou lze infekci HIV potvrdit 

aţ 3 měsíce poté, co došlo k rizikové události (http://www.pohlavni-choroby.cz).  

HIV je nejčastěji přenášen sexuálním stykem s infikovanou osobou, dále z matky 

na dítě během těhotenství a kojením, sdílením jehel s injekčními uţivateli drog, krevní 

transfúzí. Jelikoţ známe mechanismus přenosu viru, máme určitou moţnost sníţit výskyt 

tohoto onemocnění. Důleţitá je prevence, která se dá označit prvními třemi písmeny 

abeceda: A – abstinence, B – být si věrný, C – kondom. Jsou ale i další moţnosti jak se 

chránit před virem HIV a to na příklad muţská obřízka, poševní pesar, mikrobicidy, 

expoziční profylaxe, HIV vakcíny (http://www.global-campaign.org).  

 

 

Obr. 17 – Virus lidské imunodeficience (HIV). HIV je obalený virus, genom HIV je tvořen 

dvěma řetězci RNA s pozitivní polaritou. HIV obsahuje i enzym reverzní transkriptáza, která 

umoţňuje reverzní transkripci, která je nezbytná pro ţivotní cyklus viru. Obrázek převzat  

z http://cs.wikipedia.org/wiki/HIV. 

 

 

 

http://www.pohlavni-choroby.cz/
http://www.global-campaign.org/
http://cs.wikipedia.org/wiki/HIV


36 

 

3. Metodika 

3.1. Teoretická část 

Výzkumná část mé práce byla zaloţena na provedeném dotazníkovém šetření. 

Dotazník se řadí mezi explorativní výzkumné metody. Původní význam latinského slova 

„exploro, explorare“ lze do českého jazyka přeloţit jako „zkoumat, pátrat“. Jde nám 

opravdu o zkoumání různých odpovědí, které sledované osoby v dotazníku uvedly. 

Těmto osobám se říká respondenti. I toto slovo je z latinského „respondere“, které 

v českém jazyce znamená „odpovídat“. Explorativní metoda je ve společenských vědách 

častou pouţitou výzkumnou metodou (Pelikán, 2004).  

Dotazník patří mezi nepouţívanější pedagogickou výzkumnou techniku. Jeho 

podstatou je zjistit různá data a informace o respondentovi. Podle toho, co dotazujícího 

zajímá, je moţné zjistit i postoje a názory k vybraným problémům. Mezi výhody 

dotazníků patří snadná dostupnost dat. Jedním dotazníkem oslovíme velký počet 

respondentů, tím získáme velké mnoţství dat, které je poté jednoduché počítačově 

zpracovat. Jejich nevýhodou je validita získaných odpovědí. Jedná se o to, ţe respondent 

nemusí vţdy odpovídat pravdivě, nebo se můţe odpovědi zcela vyhnout, či můţe svoji 

odpověď záměrně přizpůsobit panujícím názorům ve společnosti, v našem případě např. 

ve třídě. Jindy nemusí respondentovi vyhovovat forma dotazování. Pokud máme 

uzavřené otázky, je moţné, ţe respondent je nucen vybrat si jednu odpověď, ačkoli mu 

ani jedna zcela nevyhovuje. Někteří lidé se lépe vyjadřují ústně, např. rozhovorem. Tyto 

negativní dopady dotazníku lze částečně zmírnit. Je třeba, aby dotazník byl konstruován 

tak, aby byl brán zřetel na jeho délku, na správné a přesné formulování otázek (Pelikán, 

2004). 

 

3.2. Dotazníky sestavené pro účely DP 

První dotazník (viz Příloha 1) byl vytvořen za účelem zmapování stavu výuky 

sexuální výchovy na středních školách v Libereckém kraji. Byl určen pouze pro učitele, 

kteří sexuální výuku v nějakém předmětu vyučují. Druhý dotazník (viz Příloha 2) byl 

sestaven za účelem zjištění znalostí a postojů týkajících se výuky sexuální výchovy 

u ţáků na středních školách. Dotazník obsahuje několik typů otázek, které se dají roztřídit 

podle různých kritérií: 
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- Podle míry volnosti, která je ponechána respondentovi (Pelikán, 2004): 

 Uzavřené – jsou charakteristické nabídkou všech variant odpovědí. Respondent 

je nucen si jednu odpověď vybrat.  

o Parametrické otázky – varianty odpovědí tvoří jakýsi celek od jednoho 

pólu k pólu opačnému (př. zcela souhlasím – zcela nesouhlasím). 

 Poloţky 2, 4, 5, 6, 7 mého dotazníku (viz Příloha 2) 

o Neparametrické otázky – odpovědi netvoří toto kontinuum. Jedná se spíše 

o odpovědi, které jsou na stejné úrovni.  

 Poloţky 1, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 19, 22, 24, 25 mého dotazníku (viz 

Příloha 2) 

 Polouzavřené (polootevřené) – je zde také moţnost výběru odpovědi, ale je 

ponechán prostor pro volbu vlastní respondentovy odpovědi. 

 Otevřené – nenabízejí ţádnou odpověď, je zde plně ponechána volnost pro 

samostatné vyjádření respondenta.    

 Poloţky 3, 8, 11, 14, 15, 18, 20, 21, 23 pouţitého dotazníku (viz 

Příloha 2) 

- Podle poslání v daném dotazníku (Pelikán, 2004): 

 Otázky identifikační – podávají informace o respondentovi. Většina jich má 

charakter otázek uzavřených a neparamterických. Příkladem jsou otázky na 

pohlaví či na věk prvního pohlavního styku. 

 Poloţky 24, 25 pouţitého dotazníku (viz Příloha 2) 

 Otázky zjišťující znalosti respondentů. 

 Poloţky 1, 3, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 v mém 

dotazníku (viz Příloha 2) 

 Otázky zaměřené na postoje respondentů.    

 Poloţky 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 14 přikládaného dotazníku (viz 

Příloha 2) 

 

Během svého výzkumu jsem sestavila, rozdistribuovala a vyhodnotila dva odlišné 

dotazníky. První (viz Příloha 1) byl určen pouze pro učitele či výchovné poradce.  

Jednalo se o dotazník, jehoţ cílem bylo zmapovat, jestli se sexuální výchova na středních 

školách učí, kolik let je ţákům, kdyţ se touto problematikou zabývají, jaká je časová 

dotace a v jakých předmětech je sexuální výchova vyučována. Na základě těchto 
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dotazníků jsem si vybrala 6 škol – 2 gymnázia, 2 střední odborné školy, 2 střední odborná 

učiliště. S tamějšími učiteli jsem se blíţe domluvila a druhý dotazník (viz Příloha 2) 

rozdala ţákům. Výsledky tohoto dotazníku jsou podkladem pro můj výzkum. 

 

3.3. Vlastní výzkum 

Dotazník vyplnilo celkem 208 ţáků třetích ročníků středních škol (SŠ), z toho 

bylo 136 dívek a 72 chlapců (viz graf 1).  Získala jsem 54 vyplněných dotazníků od 

gymnaziálních ţáků, 93 ze středních odborných škol (SOŠ) a 61 ze středních odborných 

učilišť (SOU) (viz graf 2). Na ţádné škole jsem dotazníkové šetření neprováděla osobně, 

z důvodů omezených časových moţností učitelů. Vţdy jsem jen přivezla dotazníky, 

sdělila učitelům příslušné informace a přesné instrukce, jak má šetření probíhat. 

Pedagogové dotazníky rozdali, kdy se jim to nejvíce hodilo, a dali mi vědět, kdy si pro ně 

mohu přijet. 

Graf 1: Rozdělení respondentů výzkumu podle pohlaví. 

Graf 2: Rozdělení respondentů výzkumu podle typu SŠ.  

 

Výzkum jsem provedla na dvou gymnáziích. Konkrétně na Gymnázium 

U Balvanu, Jablonec nad Nisou a na Gymnáziu Dr. Randy, Jablonec nad Nisou. Obě 

gymnázia jsou ze stejného města, protoţe gymnaziální učitelé z jiných měst 

v Libereckém kraji neprojevili zájem se mnou spolupracovat. Výzkumu se zúčastnilo 

24 ţáků z Gymnázia U Balvanu a 30 ţáků z Gymnázia Dr. Randy. Dotazníkové šetření 

proběhlo na obou gymnáziích v září 2012.  

Konkrétní střední odborné školy, které se mnou spolupracovaly, byly tyto: Střední 

zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Liberec a Střední škola řemesel 

a sluţeb, Jablonec nad Nisou. Ze střední zdravotnické školy jsem získala 78 vyplněných 
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dotazníků, z druhé SOŠ bylo dotazníků 15. Nepoměr počtu respondentů je způsoben tím, 

ţe dotazníkové šetření na obou školách pobíhalo na přelomu května a června 2012, coţ 

bylo období maturitních zkoušek. V době výzkumu na střední zdravotnické škole bylo 

k dispozici více tříd, kdeţto na jablonecké SOŠ byla v době výzkumu k dispozici pouze 

jedna třída.  

Do svého výzkumu jsem zahrnula tato střední odborná učiliště: Střední odborné 

učiliště nábytkářské a Střední odborná škola, s.r.o., Liberec a Střední škola řemesel 

a sluţeb, Jablonec nad Nisou. Z nábytkářského učiliště se výzkumu účastnilo 41 ţáků. 

Střední škola řemesel a sluţeb poskytuje i učení obory, konkrétně např. kuchař – číšník. 

Z tohoto oboru výzkum absolvovalo 20 ţáků. Na SOU v Jablonci nad Nisou byl výzkum 

proveden na přelomu května a června 2012, na SOU v Liberci v září 2012.  

 

3.4. Vyhodnocení dotazníku 

Dotazníky jsem postupně vyhodnocovala na základě četností odpovědí pro 

kaţdou školu zvlášť. Následně jsem stejné typy SŠ sloučila a rozlišovala pouze 

Gymnázium, SOŠ a SOU. Jelikoţ mě zajímalo, jestli mají některé odpovědi na otázky 

vztah k pohlaví, rozdělila jsem je jak podle typu SŠ, tak i podle pohlaví. Pro lepší 

názornost jsem výsledek kaţdé otázky zobrazila ve sloupcových grafech (viz Příloha 3 

a Příloha 4). 

Otázky, na jejichţ základě byly stanoveny hypotézy této práce, jsem dále 

vyhodnocovala různými statistickými metodami, abych jednotlivé hypotézy podpořila či 

vyvrátila. Mnou sestavené hypotézy jsou tzv. věcné hypotézy – proměnné jsou v nich 

vyjádřeny pomocí věcných termínů. Tyto proměnné je potřeba vyjádřit tak, aby je bylo 

moţné změřit. Abychom mohli věcné hypotézy testovat pomocí statistických metod, je 

třeba je převést na tzv. statistické hypotézy. Statistické hypotézy jsou dle Chrásky 

hypotetická tvrzení o vztazích mezi jevy vyjádřená ve statistických termínech (Chráska, 

2007). Nulová hypotéza, označme ji H0, předpokládá konkrétní vztah mezi parametry, 

popisujícími zkoumané jevy. Lze jej formulovat na základě pravděpodobnostního 

přístupu. Tato formulace povětšinou není zcela úplná, je nutné uvést, s jakou moţností 

počítáme v případě, ţe by nulová hypotéza neplatila. Tato moţnost se označuje jako 

hypotéza alternativní, značíme HA. Postup, během kterého ověřujeme platnost nulové 

hypotézy, se nazývá test hypotézy H0 proti HA (Anděl, 1985). 
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3.5. Pouţité statistické metody 

 Volba postupů pro vyhodnocení zkoumaných věcných hypotéz byla konzultována 

na Katedře pravděpodobnosti a matematické statistiky MFF UK (Matematicko – 

fyzikální fakulta Univerzity Karlovy). Po konzultaci s dr. Jitkou Zichovou jsem se 

rozhodla analyzovat hypotézy dvojím způsobem. První způsob je prosté posouzení na 

základě grafu. Tento přístup je vhodný pro hypotézy, které jsou zaloţeny na 

kvantitativním porovnání či pro otázky, jejichţ grafické vyhodnocení je natolik patrné, ţe 

není nutné cokoli dál testovat. Druhý přístup je čistě statistický. K věcným hypotézám 

byly zformulovány statistické hypotézy nezávislosti dvojic sledovaných znaků 

a aplikován test nezávislosti chí-kvadrát v kontingenční tabulce (Anděl, 1985). 

 

3.5.1. Test nezávislosti v kontingenční tabulce 

Pomocí tohoto testu ověřujeme, zda lze dva znaky povaţovat 

z pravděpodobnostního hlediska za nezávislé.  

Na začátku je nutné formulovat nulovou a alternativní hypotézu. Nulová hypotéza 

H0, tvrdí, ţe sledované znaky jsou nezávislé. Alternativní hypotéza HA, tvrdí, ţe 

sledované znaky nelze povaţovat za nezávislé, je tedy mezi nimi nějaký vztah. Zda H0 

zamítneme ve prospěch HA, je nutné rozhodnout na základě statistického testu. Ze 

zjištěných dat vypočítáme tzv. testovou statistiku, dle níţ učiníme rozhodnutí. Pro test 

nezávislosti chí-kvadrát má testová statistika následující tvar:  

 

kde nij jsou pozorované četnosti, ni. a n.j jsou marginální četnosti a ni.n.j/n jsou teoretické 

(očekávané) četnosti. Očekávané četnosti jsou blízké pozorovaným četnostem za 

platnosti hypotézy nezávislosti znaků. Teoretické četnosti ni.n.j/n by měly být větší neţ 5, 

pokud tomu tak není, doporučuje se sloučit řádky nebo sloupce kontingenční tabulky 

(Anděl, 1985). Co konkrétně znamená marginální četnost, pozorovaná a očekávaná 

četnost je dobře viditelné z  kontingenční tabulky. Ta má pro znak X nabývající 

hodnot  1, …, r a znak Y nabývající hodnot 1, …, c podobu uvedenou v Tabulce 5. Čísla 

1, …, r, 1, …, c kódují skutečné hodnoty znaků, tj. pohlaví, typ školy apod. Prvky 

kontingenční tabulky nij se nazývají pozorované (empirické) četnosti, řádkové 

a sloupcové součty jsou marginální četnosti. Součet všech pozorovaných četností, jakoţ 

i součty řádkových a sloupcových marginálních četností jsou rovny celkovému počtu 

http://www.milankabrt.cz/testNezavislosti/
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pozorování n (v našem případě n = celkový počet rozdaných dotazníků a nij jsou počty 

respondentů s i-tou hodnotou znaku X a j-tou hodnotou znaku Y).  

Testová statistika je zaloţena na rozdílech mezi pozorovanými a očekávanými 

četnostmi. Pokud chceme rozhodnout o zamítnutí nulové hypotézy, porovnáváme 

hodnotu testové statistiky s tzv. kritickou hodnotou, kterou nalezneme ve statistických 

tabulkách. Kritickou hodnotu hledáme v tabulkách vţdy pro určitý počet stupňů volnosti 

a pro určitou (zvolenou) hladinu významnosti. Hladina významnosti je pravděpodobnost, 

ţe nesprávně zamítneme nulovou hypotézu (Chráska, 2007). Já jsem pracovala na hladině 

významnosti 0,05 (5%). Pokud si počet stupňů volnosti označíme p, platí: 

 

kde r je počet řádků v kontingenční tabulce a c je počet sloupců.  

 

 1 2 … c ∑ 

1 n11 n12 … n1c n1. 

2 n21 n22 … n2c n2. 

… … … … … … 

r nr1 nr2 … nrc nr. 

∑ n.1 n.2 … n.c n 

Tabulka 5 – Kontingenční tabulka.  

  

Pokud testová statistika překročí kritickou hodnotu, znamená to výrazné rozdíly 

mezi pozorovanými a očekávanými četnostmi, coţ protiřečí pravděpodobnostní 

nezávislosti znaků. V tom případě dochází k zamítnutí nulové hypotézy ve prospěch 

hypotézy alternativní.  

Pro důkladnější informace ohledně testu nezávislosti v kontingenční tabulce 

doporučuji knihu Anděl, 1985.  
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4. Výsledky 

V této kapitole budu hodnotit pouze otázky, které se týkají mnou stanovených 

hypotéz, číslo otázky je vţdy uvedeno v závorce u jednotlivé hypotézy. Vyhodnocení 

všech otázek je moţné nalézt v přílohách. V Příloze 3 jsou graficky vyhodnoceny 

všechny otázky v závislosti na typu střední školy. V Příloze 4 se nachází grafické 

vyhodnocení otázek v závislosti na typu střední školy a na pohlaví.  

 

4.1. Vlastní vyhodnocení hypotéz 

 Stanovila jsem celkem 9 hypotéz, které jsem rozdělila do dvou kategorií. První 

kategorie jsou hypotézy, které se týkají antikoncepce. Do druhé kategorie jsem zařadila 

hypotézy, které se vztahují ke znalostem a postojům ţáků jednotlivých typů středních 

škol. 

 K některým věcným hypotézám jsem formulovala statistickou hypotézu H0 a její 

alternativu HA a následně provedla test H0 proti HA (test nezávislosti v kontingenční 

tabulce). Jiné hypotézy byly posouzeny pouze na základě grafu, neboť povaha 

nasbíraných dat neumoţnila provedení statistického testu a pozorované rozdíly byly 

jednoznačné. 

 

1. Hypotézy týkající se antikoncepce 

 H1: Dívky znají více druhů antikoncepce. 

 H2: Dívky se během sexuálního styku chrání před nechtěným otěhotněním 

nejčastěji uţíváním hormonální antikoncepce, chlapci zase preferují 

kondom.  

 H3: Ţáci SOŠ a gymnázií vědí, ţe existuje i ţenský kondom.  

2. Hypotézy týkající se znalostí a postojů ţáků 

 H4: Obě pohlaví získávají informace nejčastěji na internetu. 

 H5: Obě pohlaví jsou proti zrušení sexuální výchovy na školách. 

 H6: Více neţ 95% všech ţáků ví, ţe HIV patří mezi sexuálně přenosné 

nemoci (STI). 

 H7: Více neţ 50% všech ţáků nezná rozdíl mezi HIV a AIDS. 

 H8: Ţáci SOU a SOŠ mají dřívější první pohlavní styk neţ ţáci gymnázií.  

 H9: Většina ţáků SOU povaţuje výuku sexuální výchovy na své škole za 

nepřínosnou.  
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Hypotézy týkající se antikoncepce 

H1: Dívky znají více druhů antikoncepce. (8. otázka) 

H0: Obě pohlaví znají stejný počet druhů antikoncepce.  

HA: Znalosti počtu druhů antikoncepce se u dívek a chlapců liší.  

 

Test nezávislosti chí-kvadrát 

Při testování jsem postupovala následovně: sestavila jsem kontingenční tabulku 

pro pozorované četnosti znaků pohlaví a znalost druhů antikoncepce, značme je jako P 

(viz Tabulka 6). Dále jsem vytvořila kontingenční tabulku pro jejich očekávané četnosti, 

ty označíme jako O (viz Tabulka 7). Z těchto hodnot (viz Tabulka 8) jsem vypočítala 

testovou statistiku , kterou jsem porovnala s kritickou hodnotou. Tu jsem pro 

vypočtené stupně volnosti a pro hladinu významnosti 0,05 našla ve statistických 

tabulkách (Anděl, 1985).  

 

Zjištěná četnost (P) 0 – 2 druhy 3 – 5 druhů 6 – 8 druhů 
 

Dívky 43 79 14 136 

Chlapci 51 20 1 72 

 
94 99 15 208 

Tabulka 6 – Kontingenční tabulka uvádějící zjištěné četnosti (P) k 1. hypotéze.  

 

Očekávaná četnost (O) 0 – 2 druhy 3 – 5 druhů 6 – 8 druhů 

Dívky 61,46 64,73 9,81 

Chlapci 32,54 34,27 5,19 

Tabulka 7 – Kontingenční tabulka uvádějící očekávané četnosti (O) k 1. hypotéze.  

 

Hodnoty  

(P-O)²/O 
0 – 2 druhy 3 – 5 druhů 6 – 8 druhů 

Dívky 5,55 3,15 1,79 

Chlapci 10,47 5,94 3,38 

Tabulka 8 – Hodnoty (P-O)²/O. 
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Testová statistika: 

Sečtením hodnot v tabulce 8 získáme hodnotu testové statistiky.  

 = 30,28 

Počet stupňů volnosti: 

 

Kritická hodnota pro 2 stupně volnosti a pro hladinu významnosti 0,05 je 5,99. 

Vypočítaná hodnota testové statistiky je vyšší neţ kritická hodnota, tudíţ zamítáme 

pravděpodobnostní nezávislost znaků pohlaví a znalost druhů antikoncepce. Lze to 

formulovat tak, ţe zamítáme výše uvedenou H0 ve prospěch její alternativy HA. Jakým 

způsobem se znalosti počtu druhů antikoncepce liší u dívek a chlapců dokumentuje graf 

3. Hypotéza H1je tedy podpořena.  

 

 

Graf 3 – Znalost počtu druhů antikoncepce v závislosti na pohlaví. Na ose x jsou 

kategorie podle počtu uvedených druhů. Na ose y je četnost jednotlivých odpovědí v procentech. 

 

H2: Dívky se během sexuálního styku chrání před nechtěným otěhotněním nejčastěji 

uţíváním hormonální antikoncepce, chlapci zase preferují kondom. (9. otázka) 

H0: Obě pohlaví se chovají stejně při volbě ochrany před otěhotněním. 

HA: Dívky a chlapci preferují různé druhy antikoncepce.   

 

Test nezávislosti chí-kvadrát 

Postup je stejný jako u testování hypotézy H1. Opět pracujeme na hladině 

významnosti 0,05. Zkratka HA v tabulkách znamená hormonální antikoncepce. 
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V Tabulce 9 jsou uvedeny pouze ty odpovědi, které se vztahují k hypotéze H2. Odpovědi 

typu „Jiné“ a „Ţádná ochrana“ jsem do testu nezahrnovala.  

 

Zjištěná četnost (P) Pouze kondom Pouze HA Kombinace HA a kondom  

Dívky 23 81 22 126 

Chlapci 37 17 6 60 

 60 98 28 186 

Tabulka 9 – Kontingenční tabulka uvádějící zjištěné četnosti (P) k 2. hypotéze.  

 

Očekávaná četnost (O) Pouze kondom Pouze HA Kombinace HA a kondom 

Dívky 40,65 66,39 18,97 

Chlapci 19,35 31,61 9,03 

Tabulka 10 – Kontingenční tabulka uvádějící očekávané četnosti (O) k 2. hypotéze.  

 

Hodnoty  

(P-O)²/O 
Pouze kondom Pouze HA Kombinace HA a kondom 

Dívky 7,66 3,22 0,48 

Chlapci 16,09 6,75 1,02 

Tabulka 11 – Hodnoty (P-O)²/O. 

 

Testová statistika: 

Sečtením hodnot v tabulce 11 získáme hodnotu testové statistiky.  

 = 35,22 

Počet stupňů volnosti: 

 

Kritická hodnota pro 2 stupně volnosti a pro hladinu významnosti 0,05 je 5,99. 

Vypočítaná hodnota testové statistiky je vyšší neţ kritická hodnota, tudíţ zamítáme 

pravděpodobnostní nezávislost znaků pohlaví a ochrana před otěhotněním ve prospěch 

alternativy HA. Potvrzuje to různou preferenci druhů antikoncepce vztaţenou na pohlaví. 

Jakým způsobem se liší pouţití kondomu a uţívání HA jako ochrany před nechtěným 

otěhotněním dokumentuje graf 4. Hypotéza H2 je tedy podpořena.  
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Graf 4 – Způsob ochrany před nechtěným otěhotněním. Na ose x je část odpovědí, které 

ţáci uváděli. Na ose y je četnost jednotlivých odpovědí v procentech.  

 

H3: Ţáci SOŠ a gymnázií vědí, ţe existuje i ţenský kondom. (13. otázka) 

H0: Ţáci všech typů škol mají stejné znalosti o existenci ţenského kondomu.  

HA: Znalost existence ţenského kondomu se liší u ţáků z různých typů středních škol. 

 

Test nezávislosti chí-kvadrát 

Postup je stále stejný. Opět pracujeme na hladině významnosti 0,05.  

Zjištěná četnost (P) Vědí Nevědí 
 

Gym + SOŠ 128 19 147 

SOU 41 20 61 

 
169 39 208 

Tabulka 12 – Kontingenční tabulka uvádějící zjištěné četnosti (P) k 3. hypotéze.  

 

Očekávaná četnost (O) Vědí Nevědí 

Gym + SOŠ 119,44 27,56 

SOU 49,56 11,44 

Tabulka 13 – Kontingenční tabulka uvádějící očekávané četnosti (O) k 3. hypotéze. 

 

Hodnoty (P-O)²/O Vědí Nevědí 

Gym + SOŠ 0,61 2,66 

SOU 1,48 6,41 

Tabulka 14 – Hodnoty (P-O)²/O. 
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Testová statistika: 

Sečtením hodnot v tabulce 14 získáme hodnotu testové statistiky.  

 = 11,16 

Počet stupňů volnosti: 

 

Kritická hodnota pro 1 stupeň volnosti a pro hladinu významnosti 0,05 je 3,84. 

Vypočítaná hodnota testové statistiky je vyšší neţ kritická hodnota, tudíţ zamítáme 

pravděpodobnostní nezávislost znaků škola a znalost ţenského kondomu. Zamítáme tedy 

výše uvedenou H0 ve prospěch její alternativy HA. Jakým způsobem se znalost ţenského 

kondomu liší u ţáků různých typů středních škol, je vidět na grafu 5. Test nezávislosti 

společně s tímto grafem podporuje hypotézu H3.  

 

 

Graf 5 – Znalost existence ţenského kondomu.  Na ose x jsou kategorie rozdělené podle 

typu středních škol. Na ose y je četnost odpovědi, ţe existuje i ţenský kondom, v procentech.  
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Hypotézy týkající se znalostí a postojů ţáků 

H4: Obě pohlaví získávají informace nejčastěji na internetu. (1. otázka) 

 

Tuto hypotézu jsem vyhodnocovala pouze pomocí grafu.  

 

 
Dívky Dívky [%] Chlapci Chlapci [%] 

Rodina 57 41,91 9 12,50 

Škola 64 47,06 25 34,72 

Odborné knihy 39 28,68 16 22,22 

Internet 76 55,88 49 68,06 

Jiné 52 38,24 30 41,67 

Tabulka 15 – Odpovědi na 1. otázku. Četnost odpovědí je jednak pozorovaná a jednak 

uvedená v procentech vzhledem k celkovému počtu dívek nebo chlapců. Tato otázka byla 

uzavřená a bylo moţné zaškrtnout více odpovědí. V kategorii Jiné byly nejčastěji uvedeny tyto 

odpovědi: zkušenost, přítel/přítelkyně.  

  

 

Graf 6 – Odpovědi na 1. otázku. Na ose x jsou uvedeny jednotlivé odpovědi. Na ose y je 

četnost jednotlivých odpovědí, uvedená v procentech.  

 

 Z grafu je patrné, ţe u obou pohlaví převládá odpověď internet, tedy ţe obě 

pohlaví získávají nejvíce informací na internetu. Tudíţ je hypotéza H4 podpořena.  
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H5: Obě pohlaví jsou proti zrušení sexuální výchovy na školách. (7. otázka) 

Jednotlivé odpovědi byly zadány formou hodnotící škály – 1 znamenala 

„Rozhodně ano“ a 5 „Rozhodně ne“.  

Tuto hypotézu jsem vyhodnocovala pouze pomocí grafu.  

 

 
Dívky Dívky [%] Chlapci Chlapci [%] 

1 2 1,47 0 0,00 

2 9 6,62 1 1,39 

3 10 7,35 12 16,67 

4 21 15,44 9 12,50 

5 94 69,12 50 69,44 

Tabulka 16 – Odpovědi na 7. otázku. Četnost odpovědí je jednak pozorovaná a jednak 

uvedená v procentech vzhledem k celkovému počtu dívek nebo chlapců. Tato otázka byla 

uzavřená a odpovědi ţáci vybírali ze škály, kde 1 znamenala „Rozhodně ano“ a 5 „Rozhodně ne“.  

 

 

Graf 7 – Odpovědi na 7. otázku. Na ose x jsou odpovědi, které ţáci vybírali z hodnotící 

škály, kde 1 znamenala „Rozhodně ano“ a 5 „Rozhodně ne“. Na ose y je četnost jednotlivých 

odpovědí v procentech.   

 

Z grafu je patrné, ţe u obou pohlaví převládá odpověď pod číslem 5, tudíţ 

„Rozhodně ne“, tedy ţe obě pohlaví jsou proti zrušení sexuální výchovy na školách. 

Tudíţ je hypotéza H5 podpořena.  
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H6: Více neţ 95% všech ţáků ví, ţe HIV patří mezi sexuálně přenosné choroby (STI). (16. 

otázka) 

 

 Tato hypotéza je sestavena v závislosti na 16. otázce dotazníku. Ţáci v této otázce 

zaškrtávali, co z uvedených odpovědí (nemocí) patří mezi sexuálně přenosné choroby. 

V kontingenční tabulce 17 jsou kategorie ANO a NE. ANO znamená, ţe ţáci zaškrtli, ţe 

HIV patří mezi sexuálně přenosné choroby, NE znamená, ţe ţáci HIV nezaškrtli.  

 
Gym SOŠ SOU 

 
ANO 54 92 56 202 

NE 0 1 5 6 

 
54 93 61 208 

Tabulka 17 – Kontingenční tabulka k hypotéze H6.  

 

Tuto hypotézu jsem, vzhledem k malým hodnotám pozorovaných četností 

odpovědi NE, vyhodnocovala pouze pomocí grafu.  

 

 

Graf 8 – Vyhodnocení 16. otázky. Na ose x jsou jednotlivé typy středních škol samostatně 

a poté všichni ţáci dohromady, kteří správně odpověděli, ţe HIV patří mezi STI. Na ose y je 

četnost správné odpovědi v procentech.   

 

Z grafu je patrné, ţe pokud vezmeme všechny ţáky dohromady, tak získáme 

97,12% ţáků, kteří odpověděli, ţe HIV patří mezi sexuálně přenosné choroby. Tímto je 

hypotéza H6 podpořena.  
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H7: Více neţ 50% všech ţáků nezná rozdíl mezi HIV a AIDS. (18. otázka) 

 

Odpovědím, které ţáci uváděli, jsem přiřadila čísla: 

 1 = HIV vir, AIDS nemoc → správná odpověď 

 2 = Nevím 

 3 = Ţádný rozdíl 

 4 = HIV mírnější stádium AIDS 

 5 = Neodpovědělo 

Tuto hypotézu jsem vyhodnocovala pouze pomocí grafu.  

 
Gym SOŠ SOU 

 
1 33 53 5 91 

2 8 19 9 36 

3 0 2 0 2 

4 2 4 8 14 

5 11 15 39 65 

 
54 93 61 208 

Tabulka 18 – Kontingenční tabulka k hypotéze H7. Správná odpověď se nachází pod 

číslem 1.  

 

 

Graf 9 – Vyhodnocení 18. otázky. Na ose x jsou dvě kategorie, první je správná odpověď, 

druhá kategorie jsou všechny špatné odpovědi. Na ose y je četnost v procentech. 
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Z grafu je patrné, ţe pokud vezmeme všechny ţáky dohromady, tak dostaneme 

56, 25% ţáků, kteří neznají správnou odpověď na to, jaký je rozdíl mezi HIV a AIDS. 

Tímto je hypotéza H7 podpořena.  

 

H8: Ţáci SOU a SOŠ mají dřívější první pohlavní styk neţ ţáci gymnázií. (25. otázka) 

H0: Všichni ţáci, nehledě na typ střední školy, mají první pohlavní styk ve stejném věku.  

HA: Věk prvního pohlavního styku se liší u ţáků středních odborných škol a ţáků 

gymnázií.  

 

Test nezávislosti chí-kvadrát 

Postup je stále stejný. Opět pracujeme na hladině významnosti 0,05.  

 

Zjištěná četnost (P) Dříve neměli + 16 – 19 let 
 

SOU+SOŠ 83 71 154 

Gym 14 40 54 

 
97 111 208 

Tabulka 19 – Kontingenční tabulka uvádějící zjištěné četnosti (P) k 8. hypotéze.  

 

Očekávaná četnost (O) Dříve neměli + 16 - 19 let 

SOU+SOŠ 71,82 82,18 

Gym 25,18 28,82 

Tabulka 20 – Kontingenční tabulka uvádějící očekávané četnosti (O) k 8. hypotéze.  

 

Hodnoty (P-O)²/O Dříve neměli + 16 - 19 

SOU+SOŠ 1,74 1,52 

Gym 4,97 4,34 

Tabulka 21 – Hodnoty (P-O)²/O. 

 

Testová statistika: 

Sečtením hodnot v tabulce 21 získáme hodnotu testové statistiky.  

 = 12,57 

Počet stupňů volnosti: 
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Kritická hodnota pro 1 stupeň volnosti a pro hladinu významnosti 0,05 je 3,84. 

Vypočítaná hodnota testové statistiky je vyšší neţ kritická hodnota, tudíţ zamítáme 

pravděpodobnostní nezávislost znaků škola a věk 1. pohlavního styku. Graf 10 

dokumentuje dřívější 1. pohlavní styk u ţáků SOŠ a SOU. Hypotéza H8 je podpořena.  

 

Graf 10 – Dřívější pohlavní styk (13 – 15 let).  Na ose x jsou kategorie rozdělené podle 

typu středních škol. Na ose y je četnost dřívějšího prvního pohlavního styku v procentech.  

 

H9: Většina ţáků SOU povaţuje výuku sexuální výchovy na své škole za nepřínosnou. 

(2. otázka) 

H0: Všichni ţáci, nehledě na typ střední školy, mají stejné názory na přínosnost sexuální 

výchovy.  

HA: Postoj ţáků k přínosnosti sexuální výchovy na školách se odlišuje dle typu středních 

škol.  

 

Jednotlivé odpovědi byly zadány formou hodnotící škály od 1 znamenající 

„Velice přínosná“ aţ po 5 „Nic nového jsem se nedozvěděl/a“. Kategorie 1+2+3 

znamená, ţe sexuální výchova je pro ţáky přínosná, kategorie 4+5 naopak, ţe sexuální 

výchova je pro ţáky nepřínosná.  

 

Test nezávislosti chí-kvadrát 

Postup je stále stejný. Opět pracujeme na hladině významnosti 0,05.  
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Zjištění četnosti (P) 1+2+3 4+5 
 

Gym+ SOŠ 66 75 141 

SOU 16 44 60 

 
82 119 201 

Tabulka 22 – Kontingenční tabulka uvádějící zjištěné četnosti (P) k 9. hypotéze. 

Součet všech ţáků zde není 208, protoţe 7 ţáků na tuto otázku neodpovědělo.  

 

Očekávaná četnost (O) 1+2+3 4+5 

Gym+SOŠ 57,52 83,48 

SOU 24,48 35,52 

Tabulka 23 – Kontingenční tabulka uvádějící očekávané četnosti (O) k 9. hypotéze.  

  

Hodnoty (P-O)²/O 1 + 2 + 3 4 + 5  

Gym+SOŠ 1,25 0,86 

SOU 2,94 2,02 

Tabulka 24 – Hodnoty (P-O)²/O. 

 

Testová statistika: 

Sečtením hodnot v tabulce 24 získáme hodnotu testové statistiky.  

 = 7,07 

Počet stupňů volnosti: 

 

Kritická hodnota pro 1 stupeň volnosti a pro hladinu významnosti 0,05 je 3,84. 

Vypočítaná hodnota testové statistiky je vyšší neţ kritická hodnota, tudíţ zamítáme 

pravděpodobnostní nezávislost znaků škola a názor na přínos sexuální výchovy. Výše 

uvedenou hypotézu H0 lze tímto zamítnout ve prospěch její alternativy HA. Jakým 

způsobem se liší názor na přínos sexuální výchovy u ţáků z různých typů SŠ, lze 

dokumentovat na grafu 11. Hypotéza H9 je tedy podpořena.  
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Graf 11 – Přínos sexuální výchovy.  Na ose x jsou kategorie rozdělené podle typu středních 

škol. Na ose y je četnost odpovědí v procentech.  

 

4.2. Shrnutí kapitoly Výsledky 

 Celkem bylo sestaveno 9 hypotéz, které byly rozděleny do dvou kategorií:  

1. Hypotézy týkající se antikoncepce 

 H1: Dívky znají více druhů antikoncepce. 

 H2: Dívky se během sexuálního styku chrání před nechtěným otěhotněním 

nejčastěji uţíváním hormonální antikoncepce, chlapci zase preferují 

kondom.  

 H3: Ţáci SOŠ a gymnázií vědí, ţe existuje i ţenský kondom.  

 

2. Hypotézy týkající se znalostí a postojů ţáků 

 H4: Obě pohlaví získávají informace nejčastěji na internetu. 

 H5: Obě pohlaví jsou proti zrušení sexuální výchovy na školách. 

 H6: Více neţ 95% všech ţáků ví, ţe HIV patří mezi sexuálně přenosné 

nemoci (STI). 

 H7: Více neţ 50% všech ţáků nezná rozdíl mezi HIV a AIDS. 

 H8: Ţáci SOU a SOŠ mají dřívější první pohlavní styk neţ ţáci gymnázií.  

 H9: Většina ţáků SOU povaţuje výuku sexuální výchovy na své škole za 

nepřínosnou.  
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Hypotézy H1 aţ H9 byly analyzovány prostřednictvím grafů. Tam kde to povaha 

nasbíraných dat dovolovala, byla podpořena významnost odlišností pozorovaných 

v grafech provedením statistického testu nezávislosti dvojice sledovaných znaků.  

Ve všech devíti případech byly hypotézy podpořeny.  
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5. Diskuze 

5.1. Hodnocení dotazníku určeného pouze pro učitele 

Dotazníky, které byly určeny pouze pro učitele, jsem rozeslala na 34 středních 

škol. Zpět se mi jich nevrátila ani polovina, celkem mi odpovědělo 11 učitelů. Nízkou 

návratnost si vysvětluji mnoţstvím dotazníků, kterými jsou pravidelně učitelé obesílání, 

stejně jako jejich značnou administrativní vytíţeností. Dále je moţné, ţe ti učitelé, kteří 

mi dotazník nevyplnili, se této problematice ve výuce nevěnují. Kdybych jednotlivé školy 

obešla osobně, tak by to s největší pravděpodobností návratnost dotazníků zvýšilo. Dále 

jsem toho názoru, ţe pokud by součástí diplomové práce byly nějaké přílohy, jako 

pracovní listy či příručka, které by se slíbily učitelům, pokud se zúčastní, tak by to také 

mohlo zvýšit návratnost.  

I přes nízkou návratnost dotazníků, jsem při vyhodnocování dospěla k závěrům, 

ţe současný stav výuky sexuální výchovy na libereckých SŠ je poměrně dobrý. Učitelé se 

této problematice věnují rádi, neboť si myslí, ţe je důleţité ţákům takovéto informace 

vštěpovat. Toto je důleţitý faktor. Ne vţdy je ale splněn. Na příklad učitelé v Tanzanii 

sice sexuální výchovu vyučují, ale není jim to příjemné (Mkumbo, 2012). 

Sexuální výchova je na SŠ vyučována v předmětech, jako je biologie, základy 

společenských věd, ekologie, výchova ke zdraví, občanská nauka, somatologie, 

psychologie. Všichni zúčastnění učitelé povaţují výuku sexuální výchovy za přínosnou, 

ačkoli sami namítají, ţe v mnoha případech se jedná pouze o jakési zopakování dané 

problematiky. Část jich uvedla, ţe by se sexuální výchova měla vyučovat jiţ na základní 

škole. Stejného názoru je i 78% učitelů, kteří se zúčastnili studie, která byla zaměřena na 

postoje učitelů k sexuální výchově a probíhala v Novém Brunšviku (New Brunswick) 

(Cohen et al., 2004). Je zaráţející, jak málo hodin je této problematice věnováno ročně, 

v průměru je to 6 – 8 hodin. Některé školy spolupracují s různými společnostmi, např. 

Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovy, navštěvují s ţáky doporučené 

besedy, vyuţívají získané výukové materiály a někteří výchovní poradci se účastní 

odborných seminářů na tématiku HIV/AIDS. Zmíněné besedy probíhají jednou ročně 

a jsou určeny vţdy jen pro některé třídy.   

 

5.2. Hodnocení dotazníků určených pouze pro ţáky 

Při sestavování otázek jsem přemýšlela, čeho konkrétně chci tímto dotazníkem 

dosáhnout. Moje domněnka byla taková, ţe se ukáţe, ţe dívky jsou informovanější neţ 
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chlapci. V mnoha ohledech se tento předpoklad potvrdil. Dále jsem si myslela, ţe ţáci 

gymnázia budou mít lepší výsledky neţ ţáci SOŠ a SOU. To uţ ale úplná pravda není. 

Hodně záleţí na typu SOŠ. V tomto výzkumu je velký podíl respondentů v této kategorii 

ze Střední zdravotnické školy v Liberci, jejichţ znalosti jsou mnohdy srovnatelné, nebo 

o trochu lepší, neţ u gymnaziálních ţáků.  

Všechny dotazníky se mi vrátily alespoň z části vyplněné. Mezi otázky, které 

nejčastěji zůstaly nezodpovězeny, patří otázka č. 11: Co byste udělal/a, kdyby vám během 

sexuálního styku praskl kondom?, otázka č. 14: Jaký je váš názor na potraty?, otázka č. 

15: Co je to STI?, otázky č. 18: Jaký je rozdíl mezi HIV a AIDS?, otázka č. 21: Jsou i jiné 

metody, kromě kondomu, které zmírňují riziko nakaţení HIV během sexuálního styku?, 

otázka č. 23: Kde se můţete nechat testovat na HIV v Libereckém kraji?. Těchto otázek 

bylo poměrně dost, ve všech případech se jedná o otevřené otázky. Těţko hodnotit zda 

respondenti odpovědi skutečně neznali, nebo se jim je nechtělo vypisovat. Konkrétně 

odpovědi na otázku 21 mě nemile překvapily. Ţáci nemají dostatek informací o nových 

preventivních metodách v boji s HIV. Coţ je docela škoda, protoţe je jiţ celá řada 

způsobů, jakými se lze chránit. V Jihoafrické republice je mezi ţáky téţ nejznámější 

metodou proti nákaze HIV kondom (Maharaj et Cleland, 2011). Pro přehled nových 

metod si dovolím odkázat na moji bakalářskou práci Buriánková, 2011.  

Několik otázek dotazníku bylo zaměřeno na postoje respondentů. Zajímalo mě, 

jestli povaţují sexuální výchovu za přínosnou, jak se dívají na její témata. Ukázalo se, ţe 

většina ţáků povaţuje sexuální výchovu na jejich škole za nepřínosnou, ale její témata 

jsou stejně zajímavá jak pro dívky, tak pro chlapce. Ačkoli se ţáci nedozvídají nové 

informace, tak jsou proti vymizení sexuální výchovy ze škol. K podobným výsledkům 

dospěla i studie, které proběhla v USA. Ţáci SŠ v Novém Brunšviku (New Brunswick) 

jsou v 93% pro vyučování sexuální výchovy, ale méně neţ 50% ţáků si myslí, ţe učitelé 

do výuky zahrnují témata, která jsou pro ţáky zajímavá (Byers et al., 2003). Indičtí ţáci 

téţ zastávají názor, ţe je důleţité, aby sexuální výchova byla součástí školních osnov 

(Benzaken et al., 2011).  

Jedna z mnou stanovených hypotéz uvádí, ţe obě pohlaví získávají informace 

nejčastěji na internetu. Studie provedená v Indii uvádí, ţe ţáci získávají informace 

nejčastěji ve škole, dále u svých přátel a na třetím místě uvádí média (Benzaken et al., 

2011). V americké studii se na prvním místě jako zdroj informací umístili přátelé, dále 

škola a poté rodina (Bleakley et al., 2009). Angličtí respondenti jako nejčastější zdroj 

svých znalostí uvádějí rodiče a přátelé (Riena et al., 2010). Je otázkou, proč respondenti 
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mého výzkumu uvedli jako nejčastější odpověď internet. Domnívám se, ţe v dnešní době, 

kdy dospívající tráví dost času u počítačů, tak tento způsob získávání informací převládá, 

a nejen v oblasti sexuální výchovy. Je také otázkou zda pod odpovědí „získávám 

informace z internetu“ není skrytá informovanost od přátel získaná v různých 

internetových diskusích. 

Dále mě zaujaly odpovědi na otázku č. 3: Jaká je forma sexuální výchovy na vaší 

škole? V poznámce pod otázkou bylo dodáno, ţe je tímto myšleno, v jakém předmětu se 

ţáci se sexuální výchovou setkali, či zda chodí na nějaké besedy na tuto tématiku. Mnoho 

ţáků odpovídalo, ţe se se sexuální výchovou na jejich škole nesetkali. Zajímavé je, ţe 

jejich učitelé uvedli přesný opak. Je tedy otázkou, zda ţáci různá témata v této 

problematice, které se učí ve více předmětech, nechápou, jako výuku sexuální výchovy, 

nebo zda mají pocit, ţe kdyţ se nic nového nedozvědí, tak se nejedná o výuku. Pro 

srovnání, součástí výzkumu, který byl proveden na SŠ v USA, byla otázka, zda se jiţ ţáci 

učili o HIV/AIDS ve škole. A pouze 54% respondentů odpovědělo, ţe se jiţ s touto 

problematikou setkalo (Anderson et al., 1990).  

Co se týče sexuálně přenosných chorob, tak téměř všichni ţáci, vědí, ţe 

HIV/AIDS patří mezi STI. S ostatními nemocemi je to uţ horší. Dobré povědomí mají 

ţáci ještě o kapavce a syfilidě. Horší je to uţ s genitálním oparem a trichomoniázou. 

Celková studie, která byla provedena v Evropě, reflektuje téměř stejné výsledky. Nad 

90% ţáků má povědomí o HIV/AIDS, znalosti ohledně syfilidy, kapavky a chlamydií 

jsou velice okrajové (Samkange-Zeeb et al., 2011). Výzkum provedený v Německu 

ukazuje stejné výsledky. Téměř všichni ţáci slyšeli o HIV/AIDS, ale jen málokdo 

o chlamydiích a o HPV. HIV/AIDS zůstává jedinou STI, kterou ţáci znají (Samkange-

Zeeb et al., 2012). Co danou STI způsobuje a jestli je léčitelná, to je téţ pro mnoho ţáků 

problém. Největší povědomí mají respondenti o tom, ţe HIV/AIDS je virového původu. 

Myslím si, ţe je to zapříčiněno tím, ţe ve výuce je největší prostor věnován právě 

HIV/AIDS, kapavce a syfilis. Ţáci neznají rozdíl mezi HIV a AIDS. Pouze v necelé 

polovině dotazníků jsem zaznamenala odpověď, ţe HIV je vir a AIDS je nemoc jím 

způsobená. Ve zbytku se vyskytovaly odpovědi typu, ţe HIV je mírnější stádium AIDS, 

či ţe mezi nimi není ţádný rozdíl. Další problém nastal, kdyţ měli ţáci zaškrtnout, jakým 

způsobem se HIV přenáší. Docela hodně ţáků uvedlo, ţe se HIV můţe přenést sdílením 

společné toalety či hrnečku s HIV pozitivní osobou či, ţe vir HIV můţe být přenášen 

prostřednictvím krev sajícího hmyzu. Coţ jsou samozřejmě mylné informace. Ve studii, 

která se zabývala znalostmi o HIV/AIDS a soustředila se na středoškoláky z USA, došli 



60 

 

autoři k závěrům, ţe ani američtí ţáci nemají úplně jasno, jakými všemi způsoby je 

moţné se HIV nakazit. Více jako polovina ţáků (55%) si myslí, ţe HIV můţe být 

přenášeno krev sajícím hmyzem, 72% se domnívá, ţe můţe dostat AIDS z pouţití 

veřejných toalet (Anderson et al., 1990). U otázky, jestli je moţné HIV diagnostikovat 

ihned po rizikovém chování, ţáci vědí o tzv. imunitním okénku, tedy o tom, ţe trvá 

zhruba 3 měsíce, neţ se vir v krvi dostatečně namnoţí a je moţné ho z krve určit. Téměř 

90% respondentů si je vědomo toho, ţe u HIV pozitivního člověka lze zmírnit projevy 

onemocnění.  

Pokud se zaměříme na tématiku antikoncepce, v mém výzkumu jsem došla 

k závěrům, ţe dívky znají více druhů antikoncepce a ţe se chovají zodpovědněji během 

sexuálního styku. Velká většina pouţívá hormonální antikoncepci, dále je část, která 

vyţaduje kombinaci jak hormonální antikoncepce, tak kondomu. Téměř 2/3 dívek, 

nehledě na typ SŠ, vědí, ţe pokud uţívají hormonální antikoncepci, tak ţe jsou chráněny 

i v období menstruace Je důleţité, ţe hormonální antikoncepce sice ochrání před 

otěhotněním, ale ne před přenosem STI. Mezi nejčastěji uváděnými druhy antikoncepce 

se objevila hormonální antikoncepce a kondom. Stejně tomu je i v Anglii, kde mezi 

nejznámější druhy antikoncepce patří téţ kondom a hormonální antikoncepce (Reina et 

al., 2010). Většina evropských ţáků pouţívá kondom jako antikoncepční prostředek, 

tudíţ ačkoli vědí o tom, ţe kondom zabraňuje přenosu STI, málokdo ho za tímto účelem 

pouţívá (Samkange-Zeeb et al., 2011). Na otázku, co by udělali, kdyby jim během 

pohlavního styku praskl kondom, tak většina účastníků mého výzkumu odpověděla, ţe by 

si sehnali tzv. „pilulku po“. Lze tedy předpokládat, ţe ţáci jsou si vědomi existence 

tohoto druhu antikoncepce a vědí, jak se tato pilulka pouţívá. Stejně jsou na tom i dívky 

z brazilských měst (Araújo & Costa, 2009). 

Ačkoli jsem nenašla jeden konkrétní výzkum, se kterým by se ten můj mohl 

porovnat, snaţila jsem se prodiskutovat a porovnat alespoň určitý výběr otázek. Došla 

jsem k závěrům, ţe v mnoha ohledech jsou na tom ţáci z libereckých SŠ se svými 

znalostmi a postoji stejně jako ţáci z různých částí světa. Ve všech studiích zabývajících 

se touto tématikou, se objevil problém, ţe nejvíce propagovanou STI je HIV/AIDS, tudíţ 

je třeba dát větší prostor i ostatním nemocem. Je dobře, ţe jak učitelé, tak ţáci, ale i jejich 

rodiče ať uţ z Libereckého kraje či z celého světa, si uvědomují důleţitost problematiky 

sexuální výchovy. 
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6. Závěr 

Problematika sexuální výchovy je velice aktuální. Proto mě zajímalo, jaká je 

situace ohledně výuky sexuální výchovy v Libereckém kraji. Je dobře, ţe se učitelé na SŠ 

věnují výuce sexuální výchovy a ţe i sami ţáci povaţují její vyučování za důleţité.  

 V této práci jsem se snaţila analyzovat výuku sexuální výchovy na středních 

školách v Libereckém kraji. Výzkumu se účastnilo šest škol (dvě gymnázia, dvě střední 

odborné školy, dvě střední odborná učiliště), takţe zkoumaný vzorek není moc velký. Ale 

domnívám se, ţe k podobným, ne-li stejným závěrům bych došla i na ostatních SŠ.  

 Znalosti ţáků k této problematice jsou celkově dobré. Výuka sexuální výchovy na 

školách probíhá, ačkoli ţáci mnohdy uvádí opak. Své znalosti ţáci nejčastěji získávají na 

internetu, dále ve škole a v rodině. Ve škole se sexuální výchova vyučuje jednak 

v předmětech jako je na příklad biologie či občanská nauka, mnoho škol chodí se svými 

ţáky na různé besedy. Většina ţáků uvedla, ţe se ve škole nic nového nedozvěděla a ţe 

probíraná témata jsou stejně zajímavá jak pro dívky, tak pro chlapce. Téměř 70% ţáků je 

proti vymizení sexuální výchovy ze škol. To značí jasný zájem ţáků o tuto problematiku.  

Co se týče antikoncepce, ţáci nejčastěji uváděli dva nejznámější druhy, konkrétně 

kondom a hormonální antikoncepci (pilulky). Dívky znají více druhů antikoncepce, dále 

nejčastěji uváděly nitroděloţní tělísko a hormonální náplast. Většina ţáků by si poradila, 

kdyby jim během pohlavního styku praskl kondom. To je dobré, protoţe vědí, jak 

v nejkrajnějším případě zabránit nechtěnému otěhotnění.  

Sexuálně přenosné choroby jiţ ţákům dělaly větší problém. Mezi nejčastěji 

uváděné patří HIV/AIDS, kapavka a syfilis. Znalosti, co způsobuje jakou nemoc a jestli 

je léčitelná, to byl problém pro většinu ţáků. Bylo by třeba, aby se učitelé věnovali více 

i jiným STI, neţ pouze nejznámější HIV/AIDS. V mnohých případech mají ţáci 

zkreslené představy, jak je moţné se virem HIV nakazit. A bohuţel mají nedostatečné 

znalosti o nových preventivních metodách v boji s HIV.  

V porovnání se světovými studiemi, jsou na tom ţáci libereckých SŠ podobně. Jak 

u nás, tak ve světě je nejvíce známou STI právě HIV/AIDS a znalosti ostatních 

pokulhávají. Bylo by dobré, kdyby si učitelé výklad rozšířili i o další sexuálně přenosné 

choroby. Aby ţáky nalákali a udrţeli pozornost, bylo by potřeba, aby uváděli nejnovější 

fakta, výsledky výzkumů a podobně. Dále si myslím, ţe i besedy s lidmi, kteří mají např. 

s STI bliţší zkušenosti, by nebyly od věci.  
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 Celkově lze říci, ţe by sexuální výchově mohl být věnován větší prostor. Jen je 

otázkou, jestli aţ na střední škole, nebo zavést pravidelnou výuku jiţ v posledních 

ročnících základní školy. Znalosti ţáků nejsou špatné, ale vţdy je moţné cokoli zlepšit. 

 

Co se týče cílů mé práce, tak se mi je všechny podařilo splnit. Provedla jsem 

výzkum, který byl zaměřený na znalosti a postoje ţáků středních škol k problematice 

jednotlivých témat sexuální výchovy. Na tento výzkum jsem sestavila 9 hypotéz a na 

základě výsledků výzkumu jsem všechny tyto hypotézy statisticky vyšetřila. Všechny 

hypotézy se mi podařilo statisticky podpořit. Učinila jsem i porovnání mých výsledků 

s různými výsledky studií z různých částí světa. A dospěla k závěru, ţe v mnohém jsou 

na tom ţáci libereckých SŠ podobně jako ostatní zúčastnění. Jako poslední cíl jsem si 

stanovila bliţší charakteristiku jednotlivých sexuálně přenosných nemocí a vybraných 

druhů antikoncepce. Tento metodický materiál můţe slouţit jako pomůcka pro výuku 

sexuální výchovy na školách. 
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