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Abstrakt v češtině 

V této diplomové práci jsme se zabývali gynekologickými problémy u děvčátek 

a dospívajících dívek. Diplomová práce je rozdělena na část teoretickou, ve které jsme 

se snažili upozornit na rozdíly, které se týkají dětského organismu. Je nutné si 

uvědomit, že malá pacientka není dospělá pacientka. V této části jsou dále popsány 

nejčastější gynekologická onemocnění dětského věku, základní vyšetřovací metody 

používané v dětské gynekologii. 

Závěr teoretické části jsme věnovali psychosociálním aspektům v jednotlivých 

věkových obdobích a rodinné výchově na základních školách a malých gymnáziích. 

Empirickou část tvoří výzkum. Výzkum byl proveden na základních školách 

a víceletém gymnáziu. 

Výzkumem jsme chtěli získat informace o sexuální výchově. Výzkum potvrdil, že 

znalosti dívek z oblasti sexuální výchovy jsou na celkem dobré úrovni. 
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Abstrakt v angličtině 

In this master thesis we have been concerned with gynaecological problems which 

occur with little and teenage girls. The thesis is divided into a theoretical and an 

empirical part. 

In the theoretical part we have tried to highlight the differences which concern 

with a child's organism. It is necessary to be aware of the fact that a child's patient is 

not an adult one. There are also described most often gynecological illnesses of the 

child's age and basic investigation methods used in child's gynaecology. 

The closing of the theoretical part is devoted to psychosocial aspects in particular 

age-periods and family education at basic schools and secondary grammar schools. 

The empirical part is focused on the research. It was carried out at basic schools 

and a secondary grammar school. Our aim was to obtain information in what way girls 

are informed in the sphere of sexual education. The result is that the prevalent majority 

of girls at the age of 13-15 have good background knowledge in sexual education. 

8 



I. Úvod 

Pro zpracování své diplomové práce jsem si vybrala téma z oblasti dětské 

gynekologie. Zdraví dospělé ženy je do určité míry ovlivňováno tím, jaké hygienické 

návyky získala dívka v rodině, jak byla informována o problematice dospívání 

a o zdravém životním stylu. 

I v dětském věku se mohou vyskytovat téměř všechna gynekologická onemocnění 

jako u dospělé ženy. Dětská gynekologie není jen aplikací zmenšené „velké 

gynekologie". Je oborem především preventivním, neboť včasným léčením 

gynekologických onemocnění, odhalováním vrozených vývojových vad a sledováním 

správného pohlavního dospívání dívky přispívá ke zdárnému vývoji populace žen, které 

dají život dalším zdravým dětem. 

Bohužel i v dnešní době se setkáváme s případy, kdy dívky o problematice 

pohlavního dospívání nejsou dostatečně informovány. Je to dáno i tím, že někteří rodiče 

nevědí, jakým způsobem tyto informace dívce podat. Dívky se ptají, ale rodiče dle 

svého usoudí, že jsou ještě na tyto informace malé. Tím ovšem dochází к tomu, že se 

raději příště dívky na nic nezeptají. V dnešní době jsou zde také pedagogové, kteří by 

měli být v této oblasti vzděláni, i oni mohou sehrát pozitivní úlohu, zvláště v rodinné 

výchově. 

Součástí rodinné výchovy na školách je i výuka sexuální výchovy. Sexuální 

výchova se stala v posledních letech výrazně politickým tématem v mnoha zemích světa 

včetně České republiky. S výukou sexuální výchovy na našich školách se začalo 

přibližně před 15 lety, kdy učitelé nebyli dostatečně připraveni na výuku tohoto 

předmětu. Postupem času se výuka předmětu zlepšila, i když i zde ještě vidíme určité 

nedostatky. Měli bychom i ve školách zdůrazňovat důležitost preventivní 

gynekologické prohlídky v 15 letech. Tato informace by měla být předána i rodičům. 

Podle souhrnné zprávy Světové zdravotnické organizace výsledky většiny studií 

zaměřených na zkoumání vlivu sexuální výchovy prokázaly, že tato výchova vede 

v sexuálních aktivitách mladých lidí к přijetí bezpečnějších praktik (tedy především 

к zodpovědnějšímu přístupu к antikoncepci а к ochraně před pohlavně přenosnými 

chorobami) а к pozdějšímu zahájení sexuálního života. Současně potvrdily, že přístup 
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к poradenství а к antikoncepci nevedl к časnější nebo zvýšené sexuální aktivitě 

dospívajících. 

Z těchto faktů vyplynuly i hlavní cíle předkládané práce: 

- zjistit, jak jsou dívky v období puberty informovány o pohlavním dospívání, intimní 

hygieně a sexuálním životě, 

- vysledovat, kde jsou jejich hlavní informační zdroje, 

- ověřit, zda vědí o preventivních prohlídkách v patnácti letech a zda ji akceptují. 
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II. Teoretická část 

1. Historie dětské gynekologie a profesní příprava lékařů 

1.1 Historie dětské gynekologie u nás 
Dětská gynekologie či v současnosti správněji gynekologie dětí a dospívajících 

je nástavbovou součástí oboru gynekologie a porodnictví a spolu s gynekologickou 

gerontologií rozšiřuje základní obor tak, aby pečoval o gynekologické zdraví po celý 

život ženy. 

Gynekologie dětí a dospívajících si především všímá zdravého a správného 

rozvoje reprodukční soustavy dívek z hlediska vývoje tvarového i z hlediska 

vyzrávání a rozvíjení její funkce. Samozřejmě pak i všech onemocnění a poruch, 

které by rozvoj rodidel mohly poškodit a tak negativně ovlivnit jejich budoucí, 

tj.sexuální a především rozmnožovací funkce. Z toho hlediska nás zajímá rozvoj 

tzv.druhotných pohlavních znaků, zvětšování a pubertální změny tvaru dělohy 

i pochvy, nástup menstruace a pravidelnost prvních menstruačních cyklů. 

Zakladatelem a průkopníkem oboru dětské gynekologie nejen u nás, ale 

i v celosvětovém měřítku byl profesor MUDr. Rudolf Peter, DrSc. (1900 - 1966), 

který 12. září 1940 otevřel v České dětské nemocnici v Praze první samostatnou 

ambulanci pro dětskou gynekologii. Spolu se svým žákem docentem MUDr. Karlem 

Veselým, DrSc. (1911 - 1985) napsal první monografii dětské gynekologie, která 

vyšla v roce 1960 německy pod názvem Kindergynakologie. Peter byl prvním 

profesorem gynekologie a porodnictví na Fakultě dětského lékařství (nynější 

2.1ékařské fakultě Univerzity Karlovy), z níž vycházeli výhradně dětští lékaři. Peter 

dětskou gynekologii na fakultě přednášel i zkoušel (od roku 1952) a tak jsou všichni 

dětští lékaři vzděláni i v základech tohoto oboru až do roku 1989. Ten byl velmi 

důležitým momentem rozvoje dětské gynekologie u nás. Profesor Peter byl 

nadšeným vědcem, který podporoval výzkumnou práci na klinice. Ta se tradičně 

soustřeďovala především na dva tématické okruhy: perinatologii a dětskou 

gynekologii. V perinatologii se klinický výzkum zaměřil na některé choroby 

v těhotenství a na genetickou prekoncepční a prenatální péči. 

V roce 1963 na své klinice otevřel i lůžkové oddělení pro dětskou gynekologii 

o 15 lůžkách. Před tímto rokem bylo založeno první lůžkové oddělení dětské 
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gynekologie při dětské fakultní nemocnici v Brně. Postupně vznikaly ambulance 

dětské gynekologie i v dalších městech Československa. V roce 1965 akceptovalo 

Ministerstvo zdravotnictví požadavek profesora Petera a doporučilo zřizování 

krajských ordinariátů pro dětskou gynekologii ve všech krajských ústavech 

národního zdraví. 

„Peter jako gynekolog a porodník si dobře uvědomoval, že jen rodidla správně 

vyvinutá a správně fungující mohou v budoucnu plnit své biologické úkoly, totiž 

počít, donosit a porodit dítě. Tím, že si dětské gynekologie vytkla za cíl chránit 

budoucí mateřství, se řadí mezi výrazně preventivní lékařské obory."1 

Klinika gynekologie dětí a dospívajících se nyní nachází ve Fakultní nemocnici 

v Motole a její působnost začala kolem roku 2003. Přednostou kliniky je profesor 

MUDr. Jan Hořejší, DrSc. Na klinice je к dispozici 15 lůžek pro děti, u dětí mladších 

šesti let se standardně přijímá doprovod. Se staršími dívkami se rodinní příslušníci 

nepřijímají, ale mají možnost být s dívkou po celý den na oddělení, případně je 

možné si zakoupit ubytování v ubytovně nemocnice. V červenci 2005 byla lůžková 

část zrušena. 

Klinika je metodickým centrem dětské gynekologie pro celou Českou 

republiku. Jsou sem odesílány pacientky z celé České republiky, lékaři z celé České 

republiky s ní udržují pravidelné kontakty a obracejí se sem s odbornými dotazy. 

Klinika spolupracuje s Dětskou gynekologickou léčebnou ve Františkových 

Lázních a léčebnou Miramonte v Mariánských Lázních. 

Klinika zůstává také klinickou základnou Subkatedry dětské gynekologie 

a akreditovaným centrem programu IFEPAG (Internacionál Fellowship of Pediatrie 

and Adolescent Gynekology). 

1.2 Historie dětské gynekologie ve světě 
„Profesor Peter šířil dětskou gynekologii mezi lékaře. Jeho žáky byli lékaři 

nejen z Československa, ale i z mnoha států východní a západní Evropy, a tak se 

všeobecně hovoří o „pražské škole dětské gynekologie", к níž se hlásili a hlásí 

B.Berič (bývalá Jugoslávie), M. Heinz, H. D. Hiershe, V. Terruhn (Německo), 

A. Komorowska (Polsko), J. Orley (Maďarsko), A. Huber (Rakousko), I. Rey-

1 Hořejší, J.: Gynekologické problémy и děvčátek a dospívajících dívek. Praha: Grada, str. 15, 2003. ISBN 
80-247-0553-2 
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Stocker (Švýcarsko) a další."1 Všichni jmenovaní se stali zakladateli oboru dětské 

gynekologie ve své zemi a pokračují v Peterových tradicích léčebné, výzkumné 

i pedagogické činnosti. 

V roce 1971 se konalo v Lausanne I. světové sympozium gynekologie dětí 

a dospívajících a tam byla založena i Mezinárodní federace gynekologie dětí 

a dospívajících (Fédération Internacionále de Gynécologie Infantile et Juvénile -

FIGIJ), která je odbornou složkou Mezinárodní federace gynekologie a porodníků 

(FIGO). FIGIJ pořádá pravidelně světová sympozia, která se konají po celém světě. 

Od roku 1997 existuje mezinárodní program IFEPAG (International 

Fellowship of Pediatrie and Adolescent Gynekology), profesor Hořejší je členem 

mezinárodní zkušební komise a jeho pracoviště je jedním z 15 celosvětových 

akreditovaných pracovišť pro specializační přípravu к těmto zkouškám. 

1.3 Profesní příprava lékařů v oblasti dětské gynekologie 

Postgraduální výuka dětské gynekologie byla dlouho víceméně živelná, bez 

organizačního zajištění. Profesor Peter i docent Veselý vyškolili řadu lékařů -

gynekologů z celé naší republiky, ale také z mnoha cizích států. 

Od vzniku Ústavu pro doškolování lékařů a později Institutu pro další vzdělávání 

lékařů a farmaceutů v Praze byla postgraduální výuka organizována formou 

mimořádných i řádných školících míst a formou tématických kurzů. Výuka probíhala na 

Gynekologicko-porodnické klinice 2. lékařské fakulty Karlovy univerzity. 

Významným mezníkem pro obor dětské gynekologie bylo její ustanovení 

specializačním oborem v roce 1982 s možností získat nástavbovou atestaci z dětské 

gynekologie. Mohli ji získat gynekologové s atestaci I. stupně za 4 roky po zařazení 

do specializační přípravy. V dětské gynekologii museli pracovat 0,25 úvazku. Dětská 

gynekologie je od roku 1983 zařazena i do přípravy a zkušebních požadavků II. stupně 

z gynekologie a porodnictví. 

Účelem nástavbové atestace z dětské gynekologie není znemožnit ostatním 

gynekologům poskytování základní gynekologické péče dětem a dospívajícím, ale 

naopak vytvořit podmínky, aby ji mohli co nejkvalitněji poskytovat ti, kteří se pro to 

1 Hořejší, J.: Dětská gynekologie. Praha: Avicenum, str. 10, 1990. ISBN 80-201-0075 
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vzdělali a vyškolili. Nejde jen o teoretické znalosti, ale i o praktické dovednosti, které 

získá lékař ve vyšetřování a ošetřování malých dětí. 

Důležité je také si osvojit vhodný psychologický přístup к dětem i к dospívajícím 

dívkám. Odpovídá to i „Úmluvě o právech dítěte", která vešla v platnost dne 6. 2. 2001. 

V roce 1997 byla zřízena Subkatedra dětské gynekologie, kterou od začátku vede 

profesor MUDr. Jan Hořejší, DrSc. 

Od roku 1991 byly upraveny podmínky к atestaci tak, aby přípravu mohl 

absolvovat lékař, který pracuje a vzdělává se v gynekologii dětí a dospívajících 4 roky 

v úvazku 0,20 při současném praktikování gynekologie a porodnictví ve zbývající části 

své pracovní náplně. Nyní se připravují nové podmínky к získání akreditace. 

Lékaři, kteří se zabývají dětskou gynekologií, jsou organizováni v Sekci 

gynekologie dětí a dospívajících České gynekologické a porodnické společnosti České 

lékařské společnosti J. E. Purkyně (ČGPS ČLS JEP). Dětští gynekologové mají 

možnost se přihlásit ke zkouškám programu IFEPAG. Nejbližší dostupné zkoušky 

budou na kongresu v Turecku - říjen 2005. 

2. Rozdělení dětského věku 

„Všechny dívčí pohlavní orgány, nebo lépe reprodukční orgány, jsou již při 

narození děvčátka vytvořeny nebo alespoň založeny. Jejich rozvoj závisí na přítomnosti 

nebo nepřítomnosti ženských pohlavních hormonů. Nejdůležitějšími z nich jsou 

hormony produkované vaječníkem - estrogeny. Reprodukční orgány jsou 

na estrogenech závislé čili estrogendependentní. Tento vliv se výrazně uplatňuje 

v období pohlavního dospívání. Vliv vaječníkových hormonů se krátce uplatňuje 

i u novorozené holčičky: do jejího tělíčka se dostávají přes pupečník, a to již v době 

dlouho před porodem."1 

Pediatři rozdělují děti na novorozence, kojence, batole, předškolní děti 

a dospívající. Gynekologie dětí a dospívajících rozděluje dětský věk na tři základní 

etapy: 

1 Hořejší, J.: Gynekologické problémy и děvčátek a dospívajících dívek. Praha: Grada, str. 15, 2003. ISBN 
80-247-0553-2 
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Období neonatální (fetoneonatální) - novorozenecké 
Děvčátko je pod vlivem hormonů asi 6 týdnů. Vlivem těchto hormonů má 

novorozená holčička zduřelé prsní žlázky - někdy z nich může vytékat mlezivo -

tzv. „čarodějnické mléko" (nikdy je nevymačkáváme). Zevní rodidla jsou prosáklá, 

zduřelá, tkáně jsou ztluštělé. Hymenálním otvorem odtéká hlen, který pochází 

ze žlázek děložního hrdla; mikroskopicky se v něm nalézá Lactobacillus acidophilus 

(Dóderleinova tyčinka) - fluor neonatalis. 

Poševní sliznice je ztluštělá, děloha je mírně zvětšená. Příliv estrogenů končí 

podvázáním pupečníku, jejich pokles trvá několik dní, změny odeznívají pozvolněji. 

Nejrychleji na spád estrogenů reaguje endometrium, a to nekrózou a odlučováním, 

což se může projevit i krvácením z rodidel. 

Období klidové, infantilní 
Je to období charakterizované nulovými či podprahovými hodnotami 

cirkulujících pohlavních hormonů (zejména estrogenů). Reprodukční soustava je 

v klidu, bez funkce. Prsní žlázky nejsou zduřelé, prsní krajina dívek se v tomto 

období vůbec neliší od chlapců. Axilární ani pubické ochlupení není vytvořeno. 

Vulva je uzavřena přiložením velkých stydkých pysků, které kryjí zcela malé stydké 

pysky i poštěváček. Z pochvy neodchází žádný hled, není v ní Lactobacillus 

acidophilus Dóderleini, reakce je neutrální nebo lehce alkalická. Děloha je veliká asi 

jako jeden článek malíčku. Klidové období trvá přibližně do 8. roku. 

Období pohlavního dospívání 
Období začíná aktivací dívčina endokrinního systému. Endogenní estrogeny 

způsobí nejen prudký rozvoj všech estrogen-dependentních tkání i orgánů ve smyslu 

anatomickém, ale i nástup a dozrání jejich funkcí a vzájemných vztahů. Období 

pohlavního dospívání plynule přechází do období dospělosti. 

Dalším důležitým životním okamžikem v životě mladistvé je zahájení 

pohlavního života, které přináší celou řadu nových aspektů fyziologických 

(těhotenství) i patologických (sexuálně přenosné choroby), nutno se věnovat 

i antikoncepci. Doba zahájení pohlavního života u našich dívek vykazuje časovou 

variabilitu a samozřejmě nelze dělit gynekologickou péči podle toho. 
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3. Klinická anatomie v dětské gynekologii 
„Dětská gynekologie se zabývá sledováním a léčením všech orgánů a tkání, 

jejichž utváření a rozvoj je závislý na pohlavních hormonech, především 

na estrogenech. Kromě rodidel sleduje dětský gynekolog ještě tzv. druhotné pohlavní 

znaky. Jsou to prsy a terciární ochlupení (pubické a axilární), ale i další známky, jako 

celková konfigurace postavy, utváření pánve, rozložení tělesného tuku, muskulatura, 

vzhled obličeje, typ vlasové kštice. Na pohlavních hormonech je závislý i somatický 

růst a vyzrávání kostry."1 

„Aby byla reprodukční soustava funkční, musí mít své centrální řízení, za které 

počítáme jednak podvěsek mozkový čili hypofýzu a jí nadřazené centrum v mezimozku, 

tzv. hypothalamus. Hypofýza a hypothalamus mají ovšem jiné role (řídí např. další 

žlázy s vnitřní sekrecí, růst atd.), takže to nejsou jen orgány reprodukční soustavy, 

i když pro její funkci mají nezastupitelnou klíčovou roli."2 

1 Hořejší, J.: Dětská gynekologie. Praha: Avicenum, str. 26, 1990. ISBN 80-201-0075 

1 Hořejší, J.: Gynekologické problémy и děvčátek a dospívajících dívek. Praha: Grada, str. 15, 2003. ISBN 
80-247-0553-2 
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3.1 Zevní a vnitřní rodidla 

Zevní rodidla 

э stydkým ochlupením 

íček (klitoris) 

ydký pysk 

'dký pysk 

<á blána (hymen) 

/. Hrma se stydkým ochlupením 
2. Poštěváček (klitoris) 
3. Velký stydký pysk 
4. Malý stydký pysk 
5. Panenská blána (hymen) 
6. Přirozený otvor v hymenu vyústění pochvy 
7. Hráz 
8. Řitní otvor (vyústění konečníku) 
9. Vyústěni močové trubice 
10. Předkožka pošťeváčku (preputium klitoris) 

„Zevní rodidla u novorozence 

nesou známky estrogenizace: jsou 

prosáklá, labia minora jsou jakoby 

zduřelá, vyčnívají z rima pudendi, 

6. plozený otvor v hymenu = vyústěi ve vchodu poševním nacházíme vazký 
7. Hráz 

8. ftitní otvor (vyústění konečníku) hlen produkovaný žlázkami děložního 
9. Vyústění močové trubice . 

io. předkožka poštěváčku (preputium hrdla. V klidovém období jsou labia 
minora jen nepatrná a krytá mezi 

velkými labii, vulva je suchá. V pubertě vlivem estrogenů rodidla opět prosáknou až 

zduří, nejvíce je to patrné na labia minora a na hymenu."1 

Panenská blána - hymen 
Hymen nazýváme „zrcadlem estrogenů": neestrogenizovaný hymen je tenkou 

průsvitnou blankou, zpravidla anulárního (prstenčitého tvaru). Estrogenizace 

ztluštěním tkáně mění hymen na fímbriátní (řasnatý), jemný dětský semilunární 

(poloměsíčitý) hymen se mění na hymen semilunaris-flmbriatus. 

Pochva - vagina 
Pochva se pod vlivem estrogenů stává prostornější a její stěna se ztlušťuje 

a řasí. Nejcitlivěji na estrogeny reaguje poševní epitel, čehož se využívá při funkční 

poševní cytologii. U novorozence je epitel proliferovaný, v klidovém období se 

skládá z 5 - 8 vrstev parabazálních buněk. První pubertální známky estrogenizace 

pochvy nastávají od 7 let, o něco později se pochva osidluje Dóderleinovým 

laktobacilem. 

12 Kolektiv autorů. Vybrané kapitoly z gynekologie dětí a dospívajících. 
Moderní gynekologie a porodnictví, roč. 10, č. 4 (2001), str. 396 - 475. ISSN 1211 - 1058 
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Děloha - uterus 

Děloha rovněž 

reaguje na estrogeny. 

Nej větším změnám 

podléhá tělo děložní, 

hrdlo se mění jen málo. 

Proto je důležité zejména 

posouzení poměru mezi A В С D 

Přeměna dělohy během dospívání (tzv. proporcionální přestavba) hrdlem a tělem děložním 

Vaječník- ovarium 
U novorozence se jeho kůra skládá převážně z primárních folikulů, jejichž 

množství se odhaduje až na 2 miliony. Tekální buňky nesou známky možné 

steroidogeneze. V prvních měsících klidového období růst folikulů ustává a většina 

jich podléhá atrézii. Teprve s obdobím nástupu pohlavního dospívání v závislosti 

na stimulaci gonadotropními hormony hypofyzy (FSH - folikulostimulaění hormon 

a LH - luteinizační hormon) začíná růst folikulů a steroidogeneze v jejich tekálních 

buňkách; tento okamžik se nazývá gonadarche. Vrcholem tohoto procesu je 

vytvoření Graafových folikulů a první ovulace s následným vytvořením žlutého 

tělíska. Ovarium má již v této době definitivní vzhled, má asi 200 000 primárních 

a) Děloha novorozence (povšimněte si, oč je větší než děloha dětskál) 
b) Dětská děloha (děložní hrdlo má dvojnásobnou délku než děložní tělo) 
c) Pubertální děloha (délka děložního hrdla a těla jsou stejné) 
d) Dospělý typ dělohy (délka děložního těla je nejméně 2krát větší, než je délka děložního 

- ten se během dětství 

a dospívání mění. 
hrdla) 

a) Děloha novorozence (povšimněte si, oč je větší než děloha dětskáj 
b) Dětská děloha (děložní hrdlo má dvojnásobnou délku než děložní tělo) 
c) Pubertální děloha (délka děložního hrdla a těla jsou stejné) 
d) Dospělý typ dělohy (délka děložního těla je nejméně 2x větší, než je délka děložního hrdla) 

folikulů. 
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Vejcovod - tuba uterina, salpinx 
I) Pobřišnice 
2a) Tělo dělohy 
2b) Hrdlo dělohy 
3) Močový měchýř 
4) Konečník 
5) Stydká kost 
6) Poštěváček 
7) Močová trubice 
8) Vchod poševní ( и panen je v těchto místech 

panenská blána) 
9) Řitní otvor 
10) Pochva 

1 pobřišnice 
2a tálo dólohy 
2b hrdlo délohy 

řnírodidla a jejich vztahy (na schematickém prí,řezupánví) 

6 poštéváček 
7 močová trubice 
8 vchod poéevní (u panen je v téchto 

Tzv. reprodukční soustavu tvoří kromě rodidel 
ještě tzv. druhotné čili sekundární pohlavní 
znaky. tj. prsy a stydké a podpažní ochlupení. 

3 močový měchýř 
4 konečník 
5 stydká kost 

místech panenská blána) 
9 řitní otvor 
10 pochva 

zv. reprodukční soustavu tvoří kromč rodidel ještč tzv. druhotním 
, tj. prsy a stydké a podpažní ochlupení. 

Vejcovod se v průběhu jednotlivých údobí dětského věku mění jen málo. 

V období estrogenizace (u novorozence a v dospívání) jsou fimbrie na jeho 

abdominálním ústí bohatší a jemnější než v klidovém období. 

3.2 Sekundární pohlavní znaky 
objevují se a rozvíjejí až v období pohlavního dospívání. 

3.2.1 Prsy (mammae - M) 

Mohou se fyziologicky začít vyvíjet již od 8 let. Růst prsní žlázy začíná 

zpravidla jednostranně, druhý prs tento náskok rychle dohání. Vývoj zpravidla 

vrcholí v 15 letech. 

Stav vývoje prsů se klasifikuje dle Tannera do 5 stádií: 

Tanner I. Zcela bez rozvoje prsní žlázky. 

Tanner II. Žlázové těleso hmatné jen v rozsahu dvorce. 

Tanner III. Rozsah žlázového tělesa přesahuje dvorec. 

Tanner IV. Někdy i dosti velký prs, ale morfologicky nezralý: dvorec 

se vyklenuje nad niveau vlastního tělesa prsu, má bledou 

kůži a bradavka neeriguje. 
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Tanner V. Dvorec je v niveau prsu, proti okolní kůži je ohraničen 

věnečkem Montgomeryho žlázek, je hyperpigmentovaný, 

bradavka je erektilní. 

3.2.2 Pubické ochlupení (pubes - P. pubic hair - Ph) 

Začátek jeho růstu se nazývá pubarché, fyziologický rozptyl vývoje 

pubického ochlupení je od 8,3 do 15,5 roku. Také vývoj pubického ochlupení se 

klasifikuje dle Tannera: 

Tanner I. 

Tanner II. 

Tanner III. 

Tanner IV. 

Tanner V. 

11/ I У 

Zcela bez ochlupení. 

Ojedinělé chloupky na hrmě a na labiích. 

Chlupy jen v tenkém klínovitém trojúhelníku na 

hrmě. 

Chlupy pokrývají prakticky celou hrmu, vynechávají jen 

laterální úhly stydkého trojúhelníku. 

Chlupy pokrývají celou hrmu, kde směrem kraniálním 

končí rovnou ostrou hranicí, pokrývají také velké stydké 

pysky a překračují i na horní část vnitřní plochy stehen.1 

levá část: vývoj prsů stadia Ml až M5 

pravá část: vývoj stydkého ochlupení stadia Phl až Ph5 

(viz příloha č. 1) 

Hodnocení rozvoje druhotných pohlavních znaku 
a) levá ti st: vývoj preů - stadia M, ai M5 
b) pravd část: vývoj stydkého ochlupení - stadia Ph, a i Ph5 

Hodnocení rozvoje druhotných pohlavních znaků 

12 Kolektiv autorů. Vybrané kapitoly z gynekologie dětí a dospívajících. 
Moderní gynekologie a porodnictví, roč. 10, č. 4 (2001), str. 396 - 475. ISSN 1211 - 1058 
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3.2.3 Axilární ochlupení (hirci - a) 

Vyvíjí se nejpozději - ve fyziologickém rozmezí 9,1 až 17,5 let, jeho rozvoj 

je značně závislý i na nadledvinových hormonech. 

3.3 Menarché 
„Zjevné pubertální změny vrcholí první menstruací - menarché, která se 

fyziologicky dostavuje v rozmezí 10 - 15 let věku, průměrný věk při menarché je 

u nás 12 let 5 měsíců. 

Reprodukční soustava však ještě dále zraje: anovulační cykly, které jsou 

po menarché v převaze, jsou postupně vystřídány cykly, které jsou po menarché 

v převaze, jsou postupně vystřídány cykly ovulačními. U některých dívek se objevuje 

dysmenorea, která se popisuje jen při ovulačních cyklech."1 

3.4 Růst a zrání kostry 
Jsou výrazně ovlivněny pohlavními hormony, u dívek nejvíce estrogeny. 

Estrogeny nejprve stimulují růst - způsobují tzv. pubertální růstový výšvih, současně 

ale urychlují i maturaci kostry a postupné uzavírání růstových štěrbin tak, že růst se 

definitivně zastaví. Při normálním vývoji jsou tyto dva děje zkoordinovány tak, aby 

žena dosáhla normální tělesnou výšku. 

4. Nejčastější gynekologická onemocnění v dětském věku a 
v dospívání 

4.1 Vulvovaginitis (zánět zevních rodidel a pochvy) 
Zánět zevních rodidel (vulvitis) a zánět pochvy (colpitis) se zpravidla vyskytují 

současně. Také jejich diagnostika, etiologie i léčba je totožná. Základním příznakem 

onemocnění je výtok, tj. fluor vaginalis, což je nejčastější problém, se kterým se 

pacientky, ať už dětské či dospělé, obracejí na lékaře v gynekologické ambulanci. 

Avšak v dětském věku je poněkud odlišné etiologické agens. U dětí je nejčastěji 

zánět vyvolaný bakteriální flórou, nejvíce flórou střevní. Druhy výtoku jsou závislé 

na období dívčího věku, tedy na tom, zda děvčátko je či není pod vlivem pohlavních 

hormonů - estrogenů. 

12 Kolektiv autorů. Vybrané kapitoly z gynekologie dětí a dospívajících. 
Moderní gynekologie a porodnictví, roč. 10, č. 4 (2001), str. 396 - 475. ISSN 1211 - 1058 
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Druhy výtoku podle rozdělení dětského věku1 

Novorozenecké období 

(28 dní od narození) vliv mateřských estrogenů 

fyziologický 

- fluor neonatal is purus Novorozenecké období 

(28 dní od narození) vliv mateřských estrogenů patologický 

- fluor neonatalis mixtus 

Klidové období bez vlivu estrogenů fluor je vždy patologický 

Období 

pohlavního 

dospívání 

vliv endogenních 

estrogenů 

fyziologický 
- fluor pubertalis purus 

Období 

pohlavního 

dospívání 

vliv endogenních 

estrogenů patologický 
- fluor pubertalis mixtus 

2 Přehled výtoků podle mikroskopického obrazu poševního (MOP) 

Druh výtoku Název výtoku Dítě 
v klidovém období 

Dospívající dívka a 
dospělá žena 

Fyziologický 0 I 

Patologický bakter. nehnisavý I II 

bakteriální hnisavý III III 

kapavka IV IV 

trichomoniáza i V 

mykóza 2 VI 

4.1.1 Novorozenecké období 

V novorozeneckém období je děvčátko pod doznívajícím vlivem estrogenů. 

V tomto období se setkáváme s fyziologickým výtokem. V nátěru bychom našli 

Doderleinovu tyčinku, hlen produkovaný žlázkami děložního hrdla, erytrocyty, 

což je projev krvácení ze spádu hormonálních hladin. Tento výtok neobsahuje 

žádnou patogenní flóru ani leukocyty. 

V novorozeneckém období se může vyskytnout i patologický výtok, který je 

již projevem přítomnosti patogenního agens. Přenos infekce probíhá buď během 

12 Kolektiv autorů. Vybrané kapitoly z gynekologie dětí a dospívajících. 
Moderní gynekologie a porodnictví, roč. 10, č. 4 (2001), str. 396 - 475. ISSN 1211 - 1058 
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porodu z porodních cest matky nebo nákaza nastane až postnatálně 

při zanedbávání hygienických pravidel. Z nátěru mizí Dóderleinova tyčinka, 

objevují se patogeny a leukocyty. 

Novorozeneckým vulvovaginitidám lze úspěšně předcházet, a to důsledným 

léčením kolpitid u těhotných žen před porodem a osvětou o základních 

hygienických pravidlech při péči o novorozenecká rodidla - zejména důsledné 

omývání po stolici. Výjimečně je nutno výtok léčit lokálně. 

4.1.2 Klidové období 

V klidovém období není organismus pod vlivem pohlavních hormonů. 

Zdravá rodidla děvčátka v klidovém období jsou charakterizována nultým MOP. 

V nátěru nejsou žádné mikroorganismy včetně laktobacilu ani leukocyty. 

Vyskytne-li se v tomto období fluor vaginalis, je vždy projevem zánětu rodidel. 

Mezi nejčastěji zjišťované původce dětské vulvovaginitidy patří: 

Přehled nejčastějších etiologických agens v klidovém období1 

Střevní flóra 
Escherichia col i, Enterococcus, Proteus, 

Klebsiella, Acinetobacter 

Stafylokoky 

Staphylococcus pyogenes aureus, 

Staphylococcus epidermidis albus, 

Staphylococcus saprophytics 

Streptokoky 

Streptococcus beta-haemolyticus sk. A, B, 

Streptococcus faecalis, Streptococcus faecium, 

Streptococcus alfa, gama, viridující 

streptokoky 

Aerobní nesporulující bakterie 
Gardenerella vaginalis, Corynebacterium 

vaginale 

Aerobní bakterie smíšené Pneumokoky, pseudomonady 

Anaerobní flóra 
Peptokoky, Coprococcus, propionibakterie, 

Bacteroides fragilis a jiné bakteroidy 

U nákazy střevní flórou je zdrojem nákazy vlastní trávicí trakt pacientky. 

12 Kolektiv autorů. Vybrané kapitoly z gynekologie dětí a dospívajících. 
Moderní gynekologie a porodnictví, roč. 10, č. 4 (2001), str. 396 - 475. ISSN 1211 - 1058 
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Nákaza se přenáší nesprávnými hygienickými návyky: 

• nesprávná toaleta po stolici (dítě se otírá směrem zezadu dopředu, čímž si 

zanese zbytky stolice se střevní flórou přímo do rodidel 

• otírání řiti jedním papírem více tahy (stolice a její bakteriální flóra se 

zanese na hráz i do rodidel) 

• nedostatečná toaleta po stolici (technika otírání je správná, ale dítě ji 

provádí málo a kolem řiti zůstávají zbytky stolice a mohou se prádlem 

zanést do rodidel) 

• střevní paraziti, jmenovitě roupi (Enterobius vermicularis). Samička 

obvykle v noci klade vajíčka okolo řitního otvoru a tím zanese infekci 

narodidla, někdy roup přecestuje až do pochvy. Kladení vajíček 

vyvolává u dítěte pocit svědění a škrábáním si pak samo rozvleče infekci 

na rodidla. 

Další možnosti zanesení infekce do rodidel: 

• manipulace v rodidlech vlastníma rukama (škrábání, masturbace) nebo 

cizíma rukama (sexuálně podbarvené hry dětí, pohlavní zneužití či 

pokusy o ně) 

• zavádění cizích těles 

• nedostatečná, zanedbávaná hygiena osobního prádla (kalhotky nošené 

několik dní, nečisté od stolice) 

• nesprávné návyky při oblékání (oblékání kalhotek přes obuv) 

• přenos infekce krevní cestou při koincidenci celkového onemocnění 

(nejčastěji se jedná o streptokoky, např. při spále, angíně, kataru horních 

cest dýchacích apod.) 

Výtok z dětských rodidel má svůj nepříznivý význam: především přináší 

dívce určité nepohodlí a nepříjemné pocity: neustálá vlhkost dráždí sliznici a kůži 

zevních rodidel, nutí děvčátko ke škrábání, ale - a to především - představuje 

riziko přenosu infekce do močových cest. 

Léčení výtoku je vždy lokální. Lokální léčba spočívá ve výplachu pochvy 

a zavedení medikamentózních čípků. V některých případech je nutné léčit 

i celkově (při shodě etiologického agens nebo při výskytu celkového 
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onemocnění). Trpí-li dítě pálením, svěděním, tlumíme nepříjemné pocity podáním 

Dithiadenu per os. 

4.1.3 Období pohlavního dospívání 

V období pohlavního dospívání se začíná uplatňovat vliv endogenních 

estrogenů. Pochva se fyziologicky osidluje kulturou Lactobacillus acidophilus. 

Projevem je fluor pubertalis Purus - čirý hlen, který je příznakem blížící se 

menarché. Neobsahuje žádné patogeny. Lactobacillus acidophilus produkuje 

kyselinu mléčnou, jejímž vlivem klesá pH poševního prostředí. Někdy dívky tuto 

kyselost pociťují nepříjemně, dráždí zevní rodidla. Zevní rodidla se mohou 

oplachovat roztokem zažívací sody. 

Při kolonizaci pochvy nějakým patogenem vzniká fluor pubertalis mixtus, 

kde při vyšetření MOP diagnostikujeme již stejné spektrum nálezů jako 

u dospělých žen. Přesto cesty přenosu infekce bývají obdobné jako v klidovém 

období. Zásadní změna není dána žádným konkrétním věkem, ale deflorací 

a zahájením pohlavního života. Tím pacientky přecházejí z ambulance dětské 

gynekologie do běžné gynekologické ambulance. 

V období pohlavního dospívání vzhledem к estrogenizaci pochvy prudce 

narůstá výskyt mykóz. К infekci přispívá i nošení neprodyšných těsných 

jeansových kalhot, intimní hygiena parfemovanými alkalickými mýdly, léčba 

antibiotiky při celkovém onemocnění. 

V tomto období také vzrůstá výskyt trichomoniázy, neboť estrogenizovaná 

rodidla jsou vnímavější к této infekci.. Přenos trichomonád se může uskutečnit 

nepohlavně, např. od matky, která trpí trichomonádovou infekcí (společný ručník, 

žínka), je vždy myslet i na přenos pohlavní cestou, třeba i pohlavním 

zneužíváním. 

V období dospívání se také může diagnostikovat Gardnerella vaginalis 

tzv.nespeciflcká bakteriální vaginóza, kdy se anaerobní mikroorganismy přemnoží 

na úkor aerobních. U mladších pacientek jde většinou o nepohlavní přenos, 

později je i možnost pohlavního přenosu. 
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Infekce způsobené Chlamydia trachomatis se u dětí nevyskytuje, jde 

o infekci přenosnou pohlavní cestou. Pokud se chlamydie u dětí objeví, musíme 

myslet na pohlavní zneužití. 

Vulvovaginitida je nejěastějším gynekologickým onemocněním v dětském 

věku, v adolescenci je také častá a její charakter se mění po koitarché. Výtok 

pro dívku nepředstavuje jen dyskomfort, ale má i svá další rizika pro zdraví dívky. 

Není-li včas a správně léčena, může přecházet do chronického stádia a tím 

komplikovat zdravotní stav pacientky v budoucnosti. Velmi významnou okolností 

je úzký vztah vulvovaginitidy a infekce močových cest. Dětská uretra je krátká 

a široká, takže se infekce z vulvy snadněji dostane do močových cest. Méně se ví, 

že je možný i opačný přenos zánětu. 

4.2 Adnexitis (zánět vaječníku a vejcovodu) 
Zánětem může být postiženo ovarium i vejcovod. Oba orgány jsou anatomicky 

velmi blízko, mají společné cévní zásobení i lymfatickou drenáž. Proto zánět 

zpravidla postihuje oba orgány. Více postihují dívky v období pohlavního dospívání, 

kdy vnitřní rodidla jsou bohatě prokrvena a tím jsou vnímavější к usídlení zánětu. 

Infekce přestupuje na adnexa několika cestami, převážně však 

z gastrointestinálního traktu, ascenzí z nižších partií rodidel a hematogenně 

(např.tonsilitis chronica nebo u stavů se sníženou imunitou). Ze střevního traktu se 

infekce přenáší nejčastěji z appendixu postiženého zánětem. 

Nejdůležitějším subjektivním příznakem u adnexitid je bolest, lokalizovaná 

do podbřišku, nejčastěji do pravé části. Někdy se bolest ozývá i v klidu, nejvíce však 

při otřesech (běh, skok). Typickým příznakem pro adnexitis je nepravidelně zvýšená 

teplota. Výtok z rodidel se vyskytuje asi v polovině případů. Základem 

pro diagnostiku adnexitis je palpační vyšetření. Součástí gynekologického vyšetření 

je ultrasonografie malé pánve, která umožňuje diagnostikovat zánětlivé změny 

adnex. 

Z invazivních vyšetřovacích metod přichází v úvahu laparoskopie. Na základě 

laparoskopicky stanoveného gradingu zánětu se může stanovit délka a úspěšnost 

léčby. Diagnostická laparoskopie se více indikuje u dětí a dospívajících než 

u dospělých žen. 
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Podle délky trvání zánětu, prudkosti jeho průběhu dělíme adnexitis na akutní 

a chronickou. Akutní adnexitis je provázena výraznějšími subjektivními obtížemi. 

Není-li akutní fáze včas diagnostikována a léčena, přechází zpravidla do chronické 

formy, při které jsou subjektivní obtíže méně výrazné. 

Preventivním opatřením vzniku adnexitidy je také požadavek, aby každá dívka 

po operaci appendixu byla vyšetřena dětským gynekologem, vhodné je to asi 

za měsíc po operaci. Dvojnásob to platí tam, kde appendix byl operován až 

po několika atakách lehkého zánětu či pro tzv. chronickou apendicitidu. 

Mezi další preventivní opatření patří účinná léčba jak akutní, tak i chronické 

adnexitidy. Vždy je nutné mít na zřeteli možné ohrožení fertility. Součástí léčby 

chronické adnexitidy je i léčba lázeňská. Dalším důležitým momentem je edukace 

dívek. Podpůrným momentem pro adnexitidu a zvláště pro její recidivy je také 

prochlazení, zvláště ve vlhku, nepříznivé jsou i otřesy. Edukace je proto hlavně 

zaměřena na vhodné oblékání, na ochranu před nepříznivými vlivy, jako chlad, 

vlhko, otřesy a někdy i z toho vyplývající opatření omezující některé druhy sportů, 

ba i ovlivňující výběr zaměstnání a pracovní zařazení. 

4.3 Synechia vulvae infantum 
Synechia vulvae infantum vzniká slepením, tj. konglutimací protilehlých 

sliznic poševního vchodu dětského genitálu. 

Vzniká výhradně v klidovém období, obvykle ve věku 5 let. Český název -

srůst malých stydkých pysků - je nepřesný termín pro synechii vulvy, protože labia 

minora jsou v klidovém období jen malá a krátká a podílejí se na srůstu jen malou 

měrou. 

„Synechia vulvae není vrozenou vadou, u novorozence se nikdy nevyskytuje. 

Vzniká tím, že okraje sliznice, které se к sobě přikládají, se slepí (nečistotou, 

smegmatem), tzv. cunglutinatio vulvae. Není-li takové slepení včas a pravidelně 

rušeno dostatečnou hygienickou očistou rodidel, vymizí na styčných plochách epitel 

(který je v neestrogenizovaném stavu velmi jemný, tvořený jen několika málo 

vrstvami buněk) a protilehlé strany se spojí skutečným srůstem."1 

1 Hořejší, J.: Gynekologické problémy и děvčátek a dospívajících dívek. Praha: Grada, str. 15 , 2003. ISBN 
80-247-0553-2 
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Srůst je zprvu velmi tenký, průsvitný, ale není-li odborně ošetřen, ztlušťuje se 

a může být až kožovitý. Synechie v klidovém období vznikne velmi rychle, mnohdy 

tomu postačí 1 0 - 1 4 dní snížené hygieny. 

Synechie topograficky rozlišujeme do tří skupin: 

• synechie vulvae dorsalis je nejčastější, uzavírá poševní vchod směrem 

od zadní komisury dopředu. Někdy se můžeme setkat se stavem, kterému 

říkáme synechia vulvae dorsalis subtotalis. Ta kryje i zevní vyústění uretry 

a uzavírá celou vulvu. Po důkladné prohlídce dítěte vždy nalezneme malý 

otvůrek těsně pod klitoris, ze kterého dítě močí 

• synechia vulvae media se vyskytuje vzácně a vytváří můstek mezi oběma 

stranami. Můstek nezakrývá ani uretru ani hymen 

• synechia vulvae ventralis vzniká slepením či později i srůstem malých 

stydkých pysků, obvykle zakrývá jen zevní ústí uretry 

Synechie většinou nepůsobí dítěti žádné obtíže, většinou na ni přijde dětský 

lékař při preventivní prohlídce nebo si rodiče všimnou neobvyklého vzhledu rodidel. 

Téměř úplné slepení poševního vchodu může měnit směr proudu moči. Někdy může 

moč, která zůstane za synechií, dráždit a způsobovat pálení rodidel. 

Léčba synechie malého rozsahu spočívá v rozrušení slepení dvěma prsty. 

Jestliže je synechie většího rozsahu, ale je stále blanitá, lže ji rozrušit tupě, nejlépe 

anatomickou pinzetou. Je-li ale synechie již kožovitá, je nutno ji rozrušit ostře. 

V krátké celkové anestézii se к rozrušení používá termokauter či laser. Následně se 

aplikuje epitelizační mast, do úplné epitelizace defektu, což trvá asi týden. 

Prevence vzniku synechie spočívá v dokonalé toaletě zevních rodidel. Matka 

novorozeného děvčátka by měla být již v porodnici podrobně poučena o hygieně 

dětských rodidel a o prevenci tvoření synechií. К zamezení vzniku synechie 

nepostačí jen omývání rodidel, je při tom nutno i oddálit od sebe stydké pysky tak, 

aby se odstranila veškerá nečistota z poševního vchodu. 
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4.4 Poruchy menstruačního cyklu u dívek 
Fyziologické období pro nástup menstruačního cykluje mezi 10. - 15. rokem 

věku, průměrný věk menarché v naší zemi je 12 roků a 7 měsíců. Menarcheální věk 

je určen vlivy genetickými, rozhodující je tělesná hmotnost, respektive % tělesného 

tuku a úroveň bazálního metabolismu. 

Nástupem menstruace je dokončeno období puberty a začíná období 

adolescence, ve kterém se dokončí období pohlavního dozrání jak po stránce fyzické 

tak psychické. V tomto období se vytváří souhra v ose hypotalamo - hypofýzo -

ovariální. Menstruační cyklus ještě nemusí být v tomto období pravidelný, aniž by se 

jednalo o nějakou patologii. Dělení poruch menstruačního cyklu jsou shodné 

v gynekologii dětí a dospělých. Aby se dívka mohla v průběhu svých menstruačních 

cyklů orientovat, měla by si tak vést již od začátku měsíčků záznamy 

v tzv.menstruačním kalendáři, (viz příloha č. 3) 

4.4.1 Amenorea (chybění menses) 

• amenorea primární je stav, kdy dívka nezačne menstruovat do dovršení 15 

let, každá dívka s primární amenoreou musí být podrobně gynekologicky 

vyšetřena 

• amenorea sekundární - v období adolescence je menstruační cyklus 

labilnější a více reaguje na zevní vlivy než u dospělých žen. Také větší 

psychická zátěž, změny životního stylu, fyzická zátěž, např. u sportovkyň, 

vede často u dívek к sekundární amenorei. Častou příčinou bývá i mentální 

anorexie. Poruchy menstruačního cyklu vznikají většinou při rychlé redukci 

hmotnosti o 15 % či redukci pod 22 % tělesného tuku. Oligo - až amenorea 

u dívek je součástí syndromu polycystických ovarií. U mladých žen může 

být příčinou oligomenorey až sekundární amenorey předčasné vyhasínání 

ovariální funkce. 

U starších dospívajících dívek je vždy nutné myslet i na možnost gravidity 

jako příčiny sekundární amenorey. 
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4.4.2 Poruchy cykličnosti krvácení 

Tyto poruchy se třídí podle rytmu, délky a intenzity krvácení. Změny rytmu 

krvácení se označují jako polymenorea - cyklus je zkrácen na méně než 21 dní 

nebo oligomenorea - cyklus je delší než 35 dní. Změny intenzity se obvykle 

sdružují i se změnou délky trvání pod 3 dny a nad 7 dní. 

Rozlišuje se: 

• hypomenorea - slabé a krátké krvácení 

• hypermenorea - silné krvácení, jehož délka nepřesahuje 7 dní 

• menoragie - silné a prodloužené krvácení 

4.4.3 Juvenilní metrorhagie 

Juvenilní metrorhagie řadíme mezi dysfunkční děložní krvácení. Nástup 

poruchy je někdy velmi nenápadný, bývá často podceněn rodiči, ale i lékaři, 

a může vést к závažným poruchám zdraví až ohrožení života. Při protrahovaném 

krvácení pacientka chronicky anemizuje, což může vést к sekundárním poruchám 

hemokoagulace. 

Příčinou juvenilní metrorhagie je anovulace, kdy se nevytvoří žluté tělísko 

a chybí progesteron. 

Endometrium vlivem nadměrného a dlouhodobého působení estrogenů 

proliferuje. Při spádu estrogenní aktivity pak endometrium nekrotizuje, odlučuje 

se, a to často neúplně a zdlouhavě, což způsobuje dlouhodobé, silné 

a protrahované krvácení. 

Proto i zde platí pro mladistvé dívky pečlivé vedení menstruačního 

kalendáře, ze kterého lékař vyčte možnou anovulaci. 

4.5 Poruchy pohlavního dospívání 
„Pohlavní dospívání u dívek začíná o 1 až 2 roky drive než u chlapců. O tom, 

co nastartuje pohlavní dospívání, existuje mnoho teorií, bezpečně to však dosud 

nevíme. První, co se doložitelně „probouzí" к činnosti a hormonální produkci, je 

mezimozek (hypothalamus). Ten vysílá hormonální povely přímo к podvěsku 

mozkovému (hypofýza) a tyto hormony vylučuje v pulzech, tedy nikoli trvale, ale 

v asi devadesátiminutových intervalech. Tyto hormony se nazývají releasing 
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hormony (LHRH nebo GnRH). Jejich vylučování je nejdříve prokazatelné jen v noci, 

později již kdykoli během 24 hodin. Hypofýza na ně reaguje tím, že začne 

produkovat tzv. gonadotroph hormony (gonadotroph = ovlivňují pohlavní žlázy). 

Pro začátek puberty jsou důležité: FSH (folikulostimulační hormon) a LH 

(luteinizační hormon). FSH vzbudí první dozrávání vaječných míšků čili folikulů 

ve vaječníku a s tím související sekreci a vylučování vaječníkových hormonů -

estrogenů. Druhý hormon - LH vstupuje do hry až v pozdější etapě pohlavního 

dospívání a je důležitý hlavně pro mechanismus uvolňování zralého vajíčka 

(ovulaci). Z folikulu, který při ovulaci pukl, se vytvoří žluté tělísko, a to začne 

produkovat hormon žlutého tělíska čili progesteron."1 

„Celý další průběh pohlavního dospívání je bezprostředně řízen vaječníkovými 

hormony - estrogeny. Prvními dvěma místy, kde se estrogeny viditelně projeví, jsou 
л 

tzv. druhotné pohlavní znaky, konkrétně prsní žlázy a stydké ochlupení." 

4.5.1 Předčasná puberta (pubertas praexos) 

Když se u dívky objeví známky dospívání dříve než obvykle, mluvíme 

0 předčasném dospívání čili předčasné pubertě. Předčasná puberta je u dívek 

definována rozvojem některých znaků pohlavního dospívání před osmým rokem, 

někdy se toleruje již dovršený 7. rok věku. 

Pohlavní hormony - estrogeny ovšem ovlivňují i růst a vyzrávání kostí -

proto dívka nejprve začne růst rychleji, ale za čas - kdybychom nezasáhli - růst 

přestane, a to už definitivně. 

Příčinou předčasné puberty je předčasná aktivace mechanismů dospívání 

v mozku, zpravidla bez zjevné nebo známé příčiny. V důsledku toho vaječníky 

produkují estrogeny dříve. Jednotlivé znaky dospívání probíhají v sledu obvyklém 

při normálním dospívání, ale dříve. Předčasné dospívání může být způsobeno 

1 nádorem vaječníku. 

Předčasná puberta je z hlediska vývoje a osudu dítěte velmi závažnou 

poruchou. Přináší mnoho problémů i ve sféře psychické a sociální. Dítě je 

' Hořejší, J.: Gynekologické problémy и děvčátek a dospívajících dívek. Praha: Grada, str. 46, 2003. ISBN 
80-247-0553-2 

1 Hořejší, J.: Gynekologické problémy и děvčátek a dospívajících dívek. Praha: Grada, str. 15, 2003. ISBN 
80-247-0553-2 
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pro svou nápadnost středem zájmu dětí a dospělých, což není zrovna pro dítě 

příjemné. Předčasně vyspělá děvčata bývají často pohlavně zneužívána. 

Předčasná puberta se dá dobře léčit hormony (vlastně „antihormony") - tato 

léčba nejenže zastaví viditelné známky předčasného dospívání, ale uvede 

do normy i růst a vyzrávání kostry, takže dítěti nehrozí malá výška v dospělosti. 

Pokud hormony produkuje nádor vaječníku, pak je ovšem léčba operační, pokud 

by šlo o nádor zhoubné povahy, tak i onkologická léčba. 

Předčasné pohlavní dospívání nesmíme podceňovat, ale při jakýchkoli 

prvních známkách předčasné puberty vyhledat lékaře (dětský lékař, dětský 

endokrinolog a dětský gynekolog). 

4.5.2 Opoždění pohlavního dospívání 

Opoždění pohlavního dospívání se někdy vyskytuje jako určitý rodinný 

znak a dědí se. Někdy může být opožděné pohlavní dospívání zaviněno 

i některými poruchami žláz s vnitřní sekrecí: např. při diabetu (cukrovce), 

při některých typech poruch funkce štítné žlázy a samozřejmě i při poruchách 

funkce nadledvin. 

Pohlavní dospívání se zpravidla opožďuje také u dívek s velmi nízkou 

tělesnou hmotností, zejména u těch, které se fyzicky namáhají: typické je to 

u běžkyň na dlouhé tratě, gymnastek, baletek, krasobruslařek apod. Souvisí to 

s tím, že i v tělesném tuku probíhá část látkové přeměny pohlavních hormonů. 

V praxi je nutné myslet na opožděnou pubertu tehdy, když se u dívky po 12. 

roce věku nezačaly objevovat chloupky na přirození a nezačaly jí zduřovat a růst 

prsní žlázky. Dalším mezníkem jsou první měsíčky („menarché"): ty by měla 

každá dívka dostat nejpozději do 15. narozenin. Pokud se tak nestane, je návštěva 

u dětského gynekologa zcela na místě. Může se v tomto případě jednat 

o tzv.primární amenoreu, která může mít řadu příčin. 

V době mezi 12. a 18. rokem života dívek se kostra nejvíce obohacuje 

minerálními látkami (nejvíce vápníkem) a získává rezervu pro celý další život. 

К tomu jsou nezbytně nutné pohlavní hormony, tedy u dívek vaječníkové 

estrogeny. Chybí-li estrogeny v tomto kritickém věku, pak kostra přijímá minerály 

nedostatečně a důsledkem toho bývá předčasné řídnutí kostí (osteoporóza), která 

se u ženy s opožděným dospíváním projeví už o 20 let dříve než u ženy zdravé. 
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Existuje ještě jedna příčina, proč menstruace nenastoupí v dospívání. Je to 

nadměrná produkce mužských pohlavních hormonů. Vaječník produkuje i malé 

množství mužských pohlavních hormonů. Je-li jich nadbytek, pak se to projeví 

např. nadměrným ochlupením i ochlupením v místech u ženy neobvyklých (vousy 

na bradě, knírek). Dívka může trpět také těžkou trudovitostí a v neposlední řadě 

i chyběním menstruace. 

Opožděné pohlavní dospívání je nutné včas diagnostikovat a zahájit 

vhodnou léčbu. Chybění pohlavních hormonů se může projevit 

i na nedostatečném vývoji dělohy a ne vždy se to pak podaří léčebně upravit. 

4.6 Krvácení z rodidel v klidovém období 
Krvácení z rodidel dělíme na fyziologické a patologické. Podmínkou 

fyziologického krvácení je přítomnost estrogenů. Takové fyziologické krvácení může 

nastat u novorozence a je samozřejmou funkční charakteristikou rodidel u dospívající 

dívky a dospělé ženy. V klidovém období dětského věku neexistují žádné ovariální 

hormony, proto nemůže existovat funkční krvácení. Proto každé krvácení v tomto 

období je projevem nějakého chorobného procesu. Vždy je nutné pátrat po jeho 

zdroji a příčině. Při podezření na krvácení zgenitálu je nedílnou součástí 

gynekologického vyšetření dítěte vaginoskopie. 

Mezi nejčastější příčiny krvácení z rodidel patří: 

• Poranění zevních rodidel a pochvy. U batolat a dětí předškolního věku 

vznikají poranění genitálu následkem pádu na ostré hrany nočníku, 

hraček, nábytku, rozkročmo na hranu vany, prolézaček apod. Ve školním 

věku přibývá úrazů spojených s hrami na dětských hřištích a při sportu 

(kolo, kolečkové brusle). Poranění rodidel se často vyskytují jako 

součásti polytraumat při autonehodách. Závažná traumata také vznikají 

při pohlavním zneužívání dětí, po jehož možnosti je nutno šetrnými 

dotazy vždy pátrat. Poranění zevních rodidel jsou velmi bolestivá a i 

drobné defekty mohou silně krvácet. Proto všechna poranění je nutné 

vždy ošetřit. 

• Cizí těleso v pochvě není u děvčátek vzácným nálezem. Nejčastěji je 

nacházíme u dívek v předškolním věkuyiW&ymé*wbou různé součástky 

hraček, korálky, prsteny, náušnice a rrftlce^t^W předměty si do pochvy 
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zavádějí zpravidla dívky samy při masturbaci nebo mohou být zavedeny 

i druhým dítětem při hrách nebo i dospělou osobou při pohlavním 

zneužívání. Při podezření na přítomnost cizího tělesa se provádí vždy 

vaginoskopie. К extrakci cizích těles používáme Péanovy kleště, některé 

ostré předměty se musí extrahovat v celkové anestézii. Cizí těleso 

v pochvě bývá vždy provázeno hnisavým fluorem s typickým zápachem 

a s příměsí krve. Výtok je nutné léčit vždy, a to i v případě, že cizí těleso 

bylo v pochvě krátce. 

• Při předčasné pubertě, kdy krvácení je vlastně předčasnou menstruací. 

• Nejzávažnější a nejméně častou příčinou krvácení z rodidel mohou být 

zhoubné nádory děložního hrdla a pochvy. 

4.7 Vrozené vývojové vady rodidel 
„Dětský gynekolog se setkává s nejrůznějšími vrozenými vývojovými vadami 

orgánů reprodukční soustavy. Někdy jsou drobné, spíše rázu kosmetických vad, jiné 

jsou závažné nejen z hlediska anatomického, ale i vzhledem к budoucím funkcím 

rodidel. Řada jich je takových, že zpochybňují pohlavní zařazení jedince tím, že 

pohlavní orgány nesou znaky mužského i ženského pohlaví - nazývají se proto 

malformace intersexuální."1 

Důsledkem některých vývojových vad rodidel je chybění, retardace či 

nesprávný průběh pohlavního dospívání. Některé malformace nebo jejich důsledky 

se mohou jevit jako nádory a být za ně mylně považovány. 

Už z toho výčtu je patrno, že jde o vady vrozené, tedy takové, s nimiž se 

děvčátko narodilo, projevují se v různých etapách života dívky a ženy od narození 

přes pubertu až do dospělosti. S tím souvisí i doba, kdy se provádí jejich operační 

úpravy. Vrozené vady ženských pohlavních orgánů se poměrně často sdružují 

s vrozenými vadami močové soustavy. 

Diagnostika a terapie některých malformací pohlavních orgánů spadá výhradně 

do péče dětského gynekologa, jiné vyžadují širokou interdisciplinární spolupráci 

řady specialistů jak při diagnóze ( genetik, morfolog, endokrinolog, rentgenolog, 

Hořejší, J.: Dětská gynekologie. Praha: Avicenum, str. 186, 1990. ISBN 80-201 

г) v 
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biochemi, psycholog, sexuolog aj.), tak při léčbě medikamentózní (endokrinolog, 

pediatr) i operační (plastický chirurg, urolog, proktolog). 

Nejčastější vadou rodidel jsou poruchy jejich průchodností. Neprůchodnosti by 

si měl všimnout již porodník nebo spíše dětský lékař při prohlídce novorozeneckých 

rodidel. Vlivem těhotenských hormonů produkují žlázky děložního hrdla hlen, který 

vytéká z pochvy. Tento hlen nás informuje, že novorozené děvčátko má dělohu, 

pochvu a průchodnou panenskou blánu. Pokud hlen v novorozeneckých rodidlech 

chybí, je potřeba, aby se maminka o tom od lékařů dozvěděla již v porodnici. Když 

u takové dívky v pubertě začne první menstruace, menstruační krev nemá kudy 

odtékat a hromadí se v pochvě nebo v děloze. 

Poruchy průchodnosti jsou nejčastější malformací rodidel. Definitivní diagnóza 

a řešení spadá až do doby pohlavního dospívání, kdy se po menarché začne tvořit 

retence menstuační krve. Podle výše překážky pochvy může jít o hymenální atrézii 

(stačí v hymenu udělat dostatečně velký otvor, aby menstruační krev mohla volně 

odtékat), parciální aplázii (léčba spočívá v otevření hematokolpos s vyšitím okrajů 

poševní stěny к poševnímu vchodu) či vzácněji o aplázii pochvy a děložního hrdla 

(zde může být léčba dilatací - pomocí dilatačních fantomů nebo operační. Léčba by 

měla být provedena až tehdy, když dívka sama touží po pohlavním styku a je reálné, 

že ho bude brzo po operaci pravidelně praktikovat. 

4.8 Nádory rodidel u dětí a dospívajících 
„Nádory rodidel u dětí a dospívajících představují 1, 5 - 2 % ze všech nádorů 

tohoto věku. Jejich orgánové zastoupení je jiné než jak to známe u dospělých žen: 

prakticky nejsou známy nádory vulvy, nádory děložního hrdla i děložního těla jsou 

velmi vzácné a jejich incidence přibývá s věkem až u starších dospívajících dívek. 

Nádory vaječníků jsou časté u dětí i dospívajících ( tvoří až 95 % všech nádorů 

rodidel), ale zastoupení jejich jednotlivých druhů je jiné než u dospělých."1 

(viz příloha č.4). 

Striktní dělení nádorů jen na benigní a maligní je dnes již absolentní, protože 

kromě těchto vyhraněných kategorií nacházíme i nádory, jejich biologické chování je 

12 Kolektiv autorů. Vybrané kapitoly z gynekologie dětí a dospívajících. 
Moderní gynekologie a porodnictví, roč. 10, č. 4 (2001), str. 396 - 475. ISSN 1211 - 1058 
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nejisté, tvoří přechod mezi benignitou a malignitou a proto se nazývají nádory 

hraničními (borderline). Diferenciální diagnostika těchto nádorů vyžaduje 

od histopatologie nejen zkušenost, ale i možnost stanovit řadu dalších parametrů 

(imunologických, DNK ploidita aj.). 

4.8.1 Nádory zevních rodidel 

Zhoubné nádory se vyskytují zcela výjimečně. Na vulvě se ovšem mohou 

vyskytnout i nádory kůže či jejích adnex (haemangion, melanoblastom). 

Častěji se vyskytují pseudotumory: zánětlivé tumory, (absces Bartholinovy 

žlázy, condylomata lata), virové infekce (herpes, condylomata accuminata), 

postraumatický hematom. 

4.8.2 Nádory pochvy 

Zhoubné nádory pochvy se projeví krvácením či vodnatě krvavým výtokem 

z rodidel velmi záhy. Nádory se vyskytují především u malých dětí, od narození 

do předškolního věku. Nejčastějším z nich je embryonální rhabdomyosarkom. 

Dalším nádorem dětské pochvy je adenokarcinom. Tyto uvedené nádory pochvy 

se vyznačují vysokým stupněm malignity, mají však jednu významnou klinickou 

„výhodu": poměrně brzo se projeví krvácením či krvavým výtokem z rodidel. 

4.8.3 Nádory dělohy 

Nádory děložního hrdla u dětí neznáme, u dospívajících jejich riziko 

a výskyt prekanceróz vzniká a stoupá až s věkem. Důležitou roli pro jejich vznik 

hraje časné zahájení pohlavního života a promiskuitní chování, neboť 

v patogenezi těchto nádorů hrají klíčovou roli rizikové typy lidského 

papillomaviru (HPV). 

Nádory děložního těla jsou vzácné. Nádory endometria u dětí 

a dospívajících neexistují. 

4.8.4 Nádory vaječníku 

Nádory vaječníků se vyskytují v každém věku života ženy: u dospělých 

a starých žen jde nejčastěji o rakoviny, kdežto u dětí a dospívajících jsou to 

nádory jiné než rakovinné povahy. 
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Nejčastěji jde o nádory ze zárodečných buněk nebo o nádory z buněk, které 

ve vaječníku dospělé ženy produkují hormony. Zdaleka ne všechny patří mezi 

zhoubné nádory. Těch je poměrně malé procento (20 - 25 % ze všech), ale 

i nezhoubné nádory se musí odhalit a léčit. 

U vaječníku platí pravidlo, že dokud nemůžeme jednoznačně zhoubnost 

vyloučit, musíme postupovat tak, jakoby o zhoubný nádor šlo. Nádory vaječníku 

mají ještě jednu velmi nepříznivou vlastnost: dlouho nedělají žádné nebo jen zcela 

nevýrazné a přehlédnutelné obtíže. Na nádor vaječníku se přijde většinou 

náhodou. Zvětšení vaječníku není způsobeno pouze nádorem. Nádor vaječníku 

mohou nejčastěji napodobovat cysty ( 5 - 25 cm v průměru). Jak cysty, tak 

skutečné nádory představují ještě jedno riziko: protože jsou pohyblivé, mohou se 

otočit až do té míry, že to zkroutí a zaškrtí jejich stopku. U dospělých žen se jedná 

o náhlou příhodu břišní, která se musí operačně řešit během několika hodin. 

U menších dětí krátká bolest mizí, obtíže se projevují až za týden či 10 dní, kdy je 

nutné operovat. Vaječník i vejcovod bývá za tuto dobu odumřelý, takže nezbývá 

než ho odstranit. Proto je důležité nepodceňovat i krátkodobou prudkou bolest 

v podbřišku a dívku vyšetřit. 

5. Vyšetřovací metody v gynekologii 

5.1 Anamnéza 
Anamnestické údaje se získávají v dětské gynekologii dvojím způsobem: 

především od dívky, ale také od její matky či doprovázející osoby. 

Anamnestické údaje od mladších děvčátek, zejména předškolního věku, jsou 

orientační, dotazy slouží к navázání kontaktu s děvčátkem. Podstatné údaje sdělí 

samozřejmě matka. U větších dívek, zejména dospívajících se klade velký důraz 

na rozhovor s pacientkou, od matky doplníme ty informace, které dívka neví 

(např.porodnickou anamnézu, prodělané infekce). Jsou-li údaje od pacientky 

v rozporu s údaji doprovázejících osob, je nutné zaznamenat obě varianty (forenzní 

případy). Dětský gynekolog nesmí zapomenout na to, že dítě nemusí vždy mluvit 

pravdu: malé děti mají sklon ke konfabulaci a mezi skutečné obtíže mohou vplétat 

i své fantazie. 
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Anamnéza v dětské gynekologii má velkou důležitost, je к ní zapotřebí klidu, 

trpělivosti a navázání dobrého kontaktu. 

V rodinné anamnéze nás zajímají: 

• dědičná onemocnění 

• vrozené vývojové vady (VVV) 

• endokrinopatie 

• menstruační cyklus a menarché matky 

• zdravotní stav sourozenců z hlediska možných dětských infekcí 

Ze sociální anamnézy je nutno zjistit, zda dítě navštěvuje kolektivní zařízení, 

zda provozuje nějaké sporty (zejména závodně). 

Při osobní anamnéze zjišťujeme: 

• těhotensko - porodnické údaje 

• somatický a psychomotorický vývoj 

• infekce (infekční nemoci, infekce močových cest) 

• endokrinopatie 

• operace (tonzily, kýly, apendektomie) - apendikální anamnéza je zvláště 

důležitá u dívek s bolestmi břicha 

• vyprazdňování močového měchýře a tlustého střeva 

• možné alergie (na léky, pyly, prachy, potraviny, aj.) 

• zda dítě mělo někdy transfúzi, zda užívá nějaké léky 

• zda drží nějakou dietu 

Při gynekologické anamnéze se zajímáme nejvíce o výtok a jeho průvodní 

jevy, o bolesti v břiše a o krvácení z rodidel. 

U malých děvčátek se ptáme na způsob, jak bylo krvácení objeveno (na prádle, 

v nočníku či na toaletním papíru po otření rodidel či konečníku). Zjišťujeme 

i okolnosti, za nichž mohlo krvácení vzniknout (úraz, pohlavní zneužití, zavádění 

cizích těles, infekce močových cest, zácpa s obtížnou defekací). U dospívajících 

dívek bývá krvácení spjato s menstruační funkcí. Zjišťujeme, kdy bylo menarché 

a jaký je průběh dalších cyklů. 
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U pubertálních, zejména vyspělejších dívek se v souvislosti s anamnézou 

krvácení ptáme i na to, zda již dívka měla pohlavní styk (na to se ptáme zásadně 

v nepřítomnosti matky). 

5.2 Gynekologické vyšetření 

5.2.1 Příprava dítěte na vyšetření 

Příprava dítěte na gynekologické vyšetření je velmi důležitá. Dítěti sdělíme, 

že se má připravit na vyšetření a v mezích jeho chápání a zkušeností mu 

vysvětlíme, jak bude vyšetřeno. 

Ke gynekologickému vyšetření je nutné, aby byl močový měchýř 

vyprázdněn (palpace přes plný močový měchýř je obtížná až nemožná). 

Rektoabdominální vyšetření komplikuje formovaná stolice (skybala) v rektu či 

v sigmoideu. V takovém případě se zavádí dívce glycerinový čípek a vyšetření se 

provede až po defekaci. Po vyprázdnění je dívka vyšetřována v gynekologické 

poloze za přítomnosti matky. 

5.2.2 Aspekce 

Při celkové aspekci si všímáme celkového utváření postavy dívky, její 

symetrie, somatypu, množství a rozložení podkožního tuku, pigmentace a čistoty 

kůže, poranění kůže (škrábance, hematomy, jizvy), tvaru lebky, tvaru a délky 

krku, konfigurace páteře, pánve, utváření a postavení dolních a horních končetin, 

tvaru prstů. Neopomineme ani na prohlídku dutiny ústní. 

Aspekce zevních rodidel se provádí na gynekologickém vyšetřovacím stole. 

Při aspekci si všímáme nejprve čistoty, krvácení a zápachu. Poté zhodnotíme 

pubické ochlupení, sledujeme malé a velké stydké pysky, hodnotíme klitoris a její 

praeputium, všímáme si zevního ústí uretry a jeho možných změn. Pak následuje 

prohlídka hymenu a určení jeho typu. Je-li nutné zodpovědně zhodnotit celistvost 

hymenu, pak je nutné použít kolposkopu. Aspekce končí prohlídkou hráze, řitního 

otvoru a jeho okolí. 
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5.2.3 Pal pace a perkuse 

Palpací vyšetřujeme břicho, respektive podbřišek. Postupujeme jemně, 

od povrchové к hlubší palpaci, od nebolestivého místa к bolestivému místu. 

Vyhmatáme-li nějakou rezistenci, popíšeme ji a event, zakreslíme. 

Palpaci břicha doplníme perkusí - pomůže nám odlišit ascites 

od ohraničeného cystického tumoru. 

5.2.4 Vyšetření pochvy 

U nedeflorovaných dívek není pochva přístupná přímému vyšetření hmatem 

a zrakem. Proto se používají nepřímá vyšetření. Nejjednodušší z nich je sondáž 

skleněnou ženskou uretrální cévkou. Zavede se jemně hymenem do pochvy. Tím 

se zjistí prostupnost hymenu, průchodnost pochvy a její sklon. Může se také 

provést zkouška dvou cévek při podezření na zdvojení pochvy. Dalším vyšetřením 

je vaginoskopie. 

5.2.5 Gynekologické bimanuální vyšetření 

Schéma pohmalového gynekologického vyšetření 
(ukazovák pravé ruky je zaveden do konečníku, levá ruka hmatá přes stěnu břišní) 

„V dětské gynekologii se 

užívá zásadně rektoabdominální 

palpace. Je-li rektoabdominální 

vyšetření nutné u kojence či 

batolete, je šetrnější užívat malíku, 

jinak užíváme ukazovák. Vnitřním 

vyšetřením se zjišťuje děloha, 

adnexa, Douglasův prostor a vazy 

fixující děložní hrdlo. U neklidných 

dívek se zevní palpace provádí 

v nádechu, je dobré odpoutat 

Sáéma pohmaloviho gynekologického vyšetření (ukazovák pravé 
rvkyje zmjedtn do kontlníku, levá nika hmatá přes stínu břišní) 
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pozornost dítěte od vyšetření (dítě recituje, odpovídá na dotazy). Někdy se 

vyšetření provádí až po medikaci (Diazepam), výjimečně v krátkodobé 

anestesii."1 

5.2.6 Kolposkopie a vaginoskopie 

Kolposkop v dětské gynekologii se používá к detailní prohlídce zevních 

rodidel - zvláště hymenu. 

Vaginoskopie slouží ke zrakové prohlídce pochvy a děložního hrdla 

u nedeflorovaných dívek. Je to endoskopická metoda, nebolestivá, při které 

nejprve sledujeme, zda je v pochvě nějaký patologický obsah (fluor, krev, cizí 

těleso). Tímto vyšetřením získáváme i materiál pro bakteriologii, MOP (mikrobní 

obraz poševní), je možné extrahovat cizí těleso nebo provést i malou probatorní 

excizi ze sliznice, (viz příloha č. 2) 

5.3 Pomocná vyšetření 

5.3.1 Bazální teplota 

„Hormon žlutého tělíska (progesteron) působí zvýšení bazální tělesné 

teploty. Toho se využívá к orientačnímu zjištění, zda je progesteron vylučován, 

a tím vlastně i к průkazu ovulace. Bazální teplota se měří denně po probuzení. 

Teploměr se zavádí do pochvy nebo do konečníku. Naměřené hodnoty se 

zaznamenávají do menstruačního kalendáře tak, aby vytvořily křivku. 

BIFÁZICKÁ KŘIVKA - v polovině cyklu dochází ke zvýšení teploty asi 

o půl stupně Celsiovy stupnice. Zvýšení prokazuje přítomnost hormonu žlutého 

tělíska. Křivka je charakteristická pro normální ovulační cyklus. 

MONOFÁZICKÁ KŘIVKA - nevykazuje žádné zvýšení bazální teploty 

a svědčí pro anovulační cyklus. 

JINÉ TYPY KŘIVEK - upozorňují především na nedostatečnou endokrinní 

činnost nebo na předčasné zanikání žlutého tělíska (poruchy plodnosti)."2 

1 Hořejší, J.: Gynekologické problémy и děvčátek a dospívajících dívek. Praha: Grada, str. 21, 2003, 
ISBN 80-247-0553-2 

2 Hořejší, J.: Dětská gynekologie. Praha: Avicenum, str. 67, 1990. ISBN 80-201-0075 
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5.3.2 Mikrobní obraz poševní - MOP 

MOP je mikroskopické vyšetření výtěru z pochvy v barvení podle 

G1EMSY, a slouží к základní klasifikaci výtoků. 

Dělení mikroskopických obrazů poševních je od 0 - IV. Hodnotí se vždy 

přítomnost Dóderleinovy tyčinky, bakteriální flóry, epitelií, leukocytů, fluoru. 

5.3.3 Hormonální cytologie 

Pochva patří mezi estrogendependentními tkáněmi к těm, které reagují 

nejcitlivěji a nejrychleji na změny hladin cirkulujících ovariálních hormonů. 

Při nízké hladině estrogenů je výstelka pochvy velmi nízká a jemná. S přibývající 

estrogenizací se epitel ztlušťuje. 

5.3.4 Vyšetření hormonů 

Stanovení hladin cirkulujících hormonů se provádí radioimunologickými 

metodami (RIA) z krevní plazmy nebo séra. 

V dětské gynekologii je nejdůležitější stanovení folikulostimulačního 

hormonu (FSH) a luteinizačního hormonu (LH), popřípadě androgenů. Největší 

význam má stanovení cirkulujících gonadotropinů u poruch pohlavního dospívání 

(předčasná puberta i retardace) a při některých vývojových vadách zpochybňující 

pohlaví. 

Stanovení exkrece některých hormonů (humánní choriový gonadotropin -

hCG, 17 - ketosteroidy) močí. Sběr veškeré moči za 24 hodin. 

5.4 Funkční testy 
Funkční testy se v dětské gynekologii užívají v diferenciální diagnostice 

endokrinních poruch, zejména amenoreí, při retardacích a poruchách sexuálního 

vývoje. 

Testy, jejichž efekt se projeví klinicky (krvácením), se zpravidla provádějí 

ambulantně. 

5.5 Funkcionální somatometrie 
Dětská gynekologie musí využívat předností a možností antropologických 

měření zejména tam, kde odlišnosti somatického vývoje ukazují na vlivy pohlavních 

hormonů. 
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Somatometrie využívá několik tělesných měření a výpočtů. 

Stanovuje se: 

• tělesná výška a její srovnávání s populační normou 

• tělesná hmotnost 

• tělesné obvody (obvod hrudníku, pasu, boků, paže a lýtka) 

• délka horní a dolní končetiny 

• šířka konsulů humeru a femuru 

• měření vrstvy podkožního tuku na trupu a na končetinách 

5.6 Ultrazvukové vyšetření - ultrasonografie 
Ultrazvukové vyšetření má v dětské a dorostové gynekologii určité odlišnosti 

oproti vyšetřování dospělých žen. Možnost kontrastního ultrazvukového vyšetření 

přinesla nové možnosti využití v dětské gynekologii, zejména diagnostice vrozených 

vývojových vad. 

Ultrasonografie je rychlá, přesná, neinvazivní vyšetřovací metoda, která je 

dobře tolerována všemi věkovými skupinami pacientek. V dětské gynekologii se 

vyšetřuje široká věková skupina, proto se využívají různé techniky vyšetřování 

(transabdominální, transvaginální, transperineální a intraanální sonografie). 

Citlivý přístup volíme při vyšetřování dětí a dospívajících nejenom 

při vlastním gynekologickém vyšetření, ale i během ultrazvukového vyšetření. Je 

třeba mít dostatek trpělivosti, ohledů, ale i přímosti v jednání s dětským pacientem. 

U nespolupracujícího dítěte se provádí toto vyšetření v celkové anestézii. 

Aby ultrazvukové vyšetření bylo provedeno kvalitně, je nutné nejenom 

pacientku, ale i rodiče poučit o správné přípravě к ultrazvukovému vyšetření. Dítě 

nemusí být na vyšetření lačné. Novorozenec se vyšetřuje do půl hodiny po kojení. 

Před transabdominálním ultrazvukem u děvčátek do věku 3 let doporučujeme 

vypít před vyšetřením 100 - 300 ml tekutin, u dívek starších je doporučováno požít 

větší množství tekutiny. 
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Kvalita naplnění močového měchýře závisí nejenom od celkového množství 

vypité tekutiny, ale i od doby, kdy pacientka začala pít a v jak dlouhém časovém 

intervalu tekutinu požila. Přeplněný močový měchýř může naopak vyšetření 

znesnadňovat a snižovat jeho výpočetní hodnotu, u menších dětí také přispívá 

к jejich neklidu. 

5.7 Rentgenové (rtg) vyšetřovací metody 
Rentgenové vyšetřovací metody byly v dětské gynekologii využívány hlavně 

v 70. letech 20. století. Nyní se více používá ultrazvukové vyšetření. Rentgenové 

vyšetření zatěžuje gonády. 

5.7.1 Nativní rentgenové vyšetření 

Nativní snímek malé pánve a podbřišku nám pomůže určit cizí těleso 

v pochvě, kalcifíkaci, tvar kostěné pánve. 

Snímky skeletu (periferního i lebky) pomohou v diagnostice endokrinních 

poruch v dospívání, při vrozených vývojových vadách aj. Lebka - tvar a velikost 

sella turnica, endokranióza. Periferní skelet - známky dysgeneze, cystické kostní 

dysplázie. Snímek kostry zápěstí a ruky určí kostní věk. Plíce - metastázy. 

5.7.2 Kontrastní rentgenové vyšetření s negativním kontrastem 

Negativního kontrastu, tj. kontrastu plynem, se využívá 

při pneumopelvigrafii. Toto vyšetření se indikuje u vrozených vývojových vad, 

u endokrinních poruch, někdy i při podezření na tumor ovaria. 

5.7.3 Kontrastní rtg vyšetření s pozitivním kontrastem 

К zobrazení se aplikuje jódový kontrastní roztok vodný. Vaginografíe se 

indikuje u vrozených vývojových vad, u stenóz pochvy. 

Punkční vpravení kontrastu do cystického útvaru v malé pánvi. 

Hysterosalpingografie je užívána v dětské gynekologii zcela výjimečně. 

Arteriografie pánevních orgánů se indikuje u nádorů. Mikční 

cystouretrografie zobrazí tzv. vaginální influx moči. Vylučovací urografíe je 

indikována u vrozených vývojových vad rodidel, močových cest a ledvin. 
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5.7.4 Výpočetní tomografie (CT) 

Je to moderní rentgenová vyšetřovací metoda, která má obrovskou 

rozlišovací schopnost. Je indikována především u nádorů a při podezření na ně, 

ale pomůže také upřesnit „staging" maligních novotvarů průkazem blízkých nebo 

vzdálených metastáz nebo recidiv. 

5.7.5 Nukleární magnetická rezonance (NMR/MR) 

Nukleární magnetická rezonance je jedním z vrcholů vědeckotechnického 

snažení člověka na začátku 21. století. Jedná se o neinvazivní ( nepoškozující) 

zobrazovací metodu, která pracuje na principu magnetismu a radiofrekvenční 

energie. Významnou předností MR je, že nezatěžuje organismus ionizujícím 

zářením na rozdíl od CT - počítačové tomografie. Má široké možnosti různých 

prostorových „řezů" vyšetřovaným orgánem a v kombinaci s výsledky CT 

vyšetření je diagnostika ještě mnohem přesnější. 

5.8 Diagnostické operační výkony 

5.8.1 Laparoskopie (pelviskopie) 

Laparoskopie je diagnostický operační výkon, který umožní přímý pohled 

na orgány v dutině břišní. V dětské gynekologii se tímto způsobem vyšetřují 

orgány v malé pánvi, proto se více užívá termín pelviskopie. Výkon se indikuje 

u vrozených vývojových vad dělohy, při primárních amenoreích a při chronických 

bolestech v malé pánvi а к přesné diagnostice zánětů vnitřních rodidel. 

5.8.2 Probatorní laparotomie 

Probatorní laparotomie poskytuje úplný přehled o celé malé pánvi, 

umožňuje odebrat excize tkání к histologickému vyšetření, ale i odstranit celé 

gonády. Indikuje se u dysgenezí gonád, nebo i při podezření na nádor ovaria. 

5.8.3 Nitroděložní aspirace 

Nitroděložní aspirace je diagnosticko-operační výkon, nahrazující kyretáž 

dutiny děložní. Užívá se nejvíce u juvenilních metroragií. Je to šetrný výkon, 

nevyžaduje dilataci hrdla, nemůže poškodit děložní stěny či hymen. 
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5.9 Další vyšetření 
Předchozí vyšetření jsou víceméně specifické pro dětskou gynekologii. Proto 

nesmíme zapomenout na to, že se vyšetřuje také celý organismus. Proto dívka 

absolvuje i některá další vyšetření: 

• laboratorní vyšetření krve a moči 

• pediatrické vyšetření 

• endokrinologické vyšetření 

• genetické vyšetření 

• neurologické vyšetření 

• oční vyšetření 

• otorinolaryngologické vyšetření 

• chirurgické vyšetření 

• urologické vyšetření 

• psychologické, případně psychiatrické vyšetření 

• dermatologické vyšetření 

imunologické vyšetření 

6. Operace v gynekologii dětí a dospívajících 

Gynekologické operování lze rozdělit na dva typy: operace zevních rodidel 

a pochvy a operace břišní cestou, (viz příloha č. 5) 

6.1 Operace zevních rodidel 
Z hlediska celkového zatížení organismu jsou operace zevních rodidel výkony 

menšího rozsahu, nevyžadují žádnou speciální přípravu pacientky. Vždy se operuje 

v celkové anestézii. 
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6.1.1 Operační léčba traumat a postraumatických změn 

• Poranění otevřená (tržné a tržně zhmožděné rány) jsou vzhledem к bohaté 

inervaci a vaskularizaci poranění velmi bolestivá a i drobné defekty mohou silně 

krvácet. Součástí revize poranění je vaginoskopie a vyšetření per rectum. 

• Hematomy - rozsáhlé se operují až po konzervativní léčbě, kdy po týdnu 

hematomy kolikvují a edém ustupuje. 

• Kauterizace synechie vulvy, hlavně pevný kožovitý srůst se řeší operačně 

pomocí termokauteru. 

6.1.2 Operace otevírací 

• Operační řešení atrézie hymenu spočívá v jeho perforaci, tupém rozšíření 

vzniklého otvoru Péanovými kleštěmi a odsátí retinované menstruační krve. 

• Chirurgické deflorace se provádí vzácně. 

6.1.3 Operace plastické 

• Resekce malých stydkých pysků je indikována při výrazné hypertrofii nebo 

asymetrii. Výkon se neprovádí v období pubertálního vývoje rodidel, kdy se 

velikost labií mění. 

6.1.4 Korekce maskulinizovaných (obojetných) zevních rodidel 

• Tyto výkony se provádějí na specializovaných pracovištích. Při operacích 

závažnějších malformací genitálu je nutná interdiciplinární spolupráce dětského 

gynekologa s dětským urologem. 

Vlastní úprava rodidel zahrnuje 3 fáze: 

• zbavení pacientky nápadnosti - provedením resekce nebo subtotálního 

odstranění peniformní klitoris 

• plastika zevního genitálu tak, aby připomínal vzhledem normální rodidla 

• otevření a rozšíření poševního vchodu a distální části pochvy к umožnění 

kohabitace 
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6.2 Operace pochvy 
Operace pochvy mají charakter otevírací nebo rekonstrukční. Indikacemi 

к otevíracím operacím jsou vrozené vývojové vady ( retrohymenální atrézie, aplázie 

distální části pochvy, vrozená stenóza pochvy) nebo poruchy získané 

(posttraumatické synechie a stenózy pochvy). 

6.3 Kyretáž a nitroděložní aspirace 
Probatorní kyretáž se u mladistvých provádí vzácně. Provádí se pouze tam, kde 

síla krvácení a anemie ohrožuje zdraví i život dívky, nebo tam, kde ostatní postupy 

(hormonální léčba, protizánětlivá léčba) selhaly. Důvodem je respektování 

virginality pacientky, dále proto, že nechceme dilatací hrdla ohrozit jeho budoucí 

kompetenci. 

Nitroděložní aspirace je jednoduchá a šetrná operační metoda, kterou lze 

nahradit kyretáž u mladistvých. Lze ji provést jen s pomocí nejmenších zrcadel nebo 

skrze tubus vaginoskopu. 

6.4 Abdominální operace 
Abdominální operace v dětské gynekologii mají obdobnou indikační šíři jako 

v gynekologii dospělých. Podle indikace se volí dolní střední laparotomie nebo 

Phannenstielův řez, přibývá i řada indikací к laparoskopickým výkonům ( výkony na 

adnexech, transpozice ovarií, neoplastiky pochvy). Operační výkony musí být vždy 

šetrné. 

7. Lázeňská léčba 

Gynekologická balneoterapie má u nás dlouholetou tradici, její počátky můžeme 

hledat ve Františkových Lázních někdy ve třicátých letech 19. století. Lázeňská léčba 

dívek se prosadila až mnohem později. První dětské pacientky přijely do Františkových 

Lázní roku 1967 a v roce 1975 bylo založeno sanatorium, specializované výhradně 

na dětskou gynekologii. Poté došlo i na zřízení dorostového oddělení a nakonec se 

gynekologická balneoterapie rozšířila i do dětských léčeben v Mariánských Lázních 

a Klimkovicích. 
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Léčení navrhuje buďto dětský lékař nebo gynekolog a v případě břišních operací 

může podnět к návrhu na léčení vyjít i od chirurga. Délka léčení pohybu v lázních není 

u dětí a dorostu pevně stanovena, pohybuje se podle vývoje zdravotního stavu pacientek 

obvykle mezi 4 - 5 týdny. Během této doby dívky procházejí tzv. komplexní lázeňskou 

léčbou, to znamená, že mimo vlastních procedur na ně působí i řada dalších kladných 

podnětů, jako jsou klimatické poměry lázeňského místa, vhodně upravený režim 

s dostatkem fyzické aktivity a odpočinku, stravování podle správných dietních zásad, 

pitná kůra atd. 

7.1 Indikace к lázeňskému léčení 
Balneoterapii je možné doporučit u celé řady gynekologických afekcí. Jejich 

výčet přináší Indikační seznam pro lázeňskou péči o děti a dorost, který skupinu 

XXXI - nemoci gynekologické - člení na 6 indikací: 

XXXI/1 zánětlivá onemocnění zevních a vnitřních rodidel 

XXXI/2 hypoplázie vnitřních rodidel a retrodeviace rodidel 

XXXI/3 primární dysmenorea, primární amenorea s nadměrným růstem, 

sekundární amenorea, hypoestrinní hypooligomenorea 

XXXI/4 stavy po léčbě juvenilních metroragií 

XXXI/5 sekundární poruchy cyklu po infekčních chorobách s postižením 

rodidel 

XXXI/6 stavy po operacích vnitřních rodidel a po jiných operacích se 

vztahem ke krajině malé pánve (zejména po appendektomii do 

12 měsíců po operaci) 

7.2 Metody a účinky balneoterapie 
V gynekologické balneoterapii dívek se uplatňují především přírodní léčivé 

zdroje - peloidy (látky, které vznikly v přírodě geologickými pochody 

a v rozmělněném stavu se ve směsi s vodou používají v lékařství ke koupelím, 

zábalům nebo tamponům) a minerální vody (vody vyvěrající z přirozených nebo 

jímaných pramenů, které obsahují v 1 litru více než 1 gram rozpuštěných pevných 

látek, nebo 1 gram rozpuštěného kysličníku uhličitého. 
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Z peloidů se aplikuje slatina nebo rašelina, které se liší od sebe množstvím 

přítomných anorganických látek, shodně se ale vyznačují velkou „teplodržností" -

akumulované teplo je z nich předáváno pacientce pomalu, šetrně a rovnoměrně 

po celou dobu trvání procedury. Slatinné koupele na dolní polovinu těla se 

předepisují dívkám 3x týdně po 15 minutách. Slatina má 43°C. Teplo působí 

analgeticky, spasmolyticky, myorelaxačně, zvyšuje látkový metabolismus. Koupel 

vyvolá vazodilataci v malé pánvi. Uhličité koupele o teplotě 33 - 34°C se podávají 

střídavě mezi aplikací peloidů. Oxid uhličitý se rezorbuje kůží a vyvolává tu silnou 

vazodilataci. Dalšími procedurami, užívanými v dětské balneoterapii, jsou diatermie, 

magnetoterapie. Samozřejmostí je léčebná tělesná výchova, rehabilitační cvičení 

v bazénu, se zvláštním zaměřením na svalstvo pánve. 

Gynekologická balneoterapie je dívkám navrhována hlavně z preventivních 

důvodů - pomáhá zmenšovat riziko primární sterility u žen, které v dětství či 

dospívání prodělaly závažnější gynekologické onemocnění. 

8. Antikoncepce pro mladistvé 

Účelem antikoncepce není usnadnění „nevázaného sexuálního života", jak ji ještě 

mnozí (zejména starší generace) a zvláště pokud se jedná o antikoncepci pro dospívající 

vnímají. Naopak je to velice důležitá součást plánovaného rodičovství a rozšiřování 

vědomostí o antikoncepci patří mezi důležité úkoly sexuální výchovy. Antikoncepce má 

v dorostové gynekologii svou úlohu - zabránění terapeuticky v četných indikacích. 

Díky osvětě můžeme říci, že v České republice klesá počet umělých přerušení 

těhotenství. Příznivě vnímáme i to, že se stále zvyšuje počet dívek, které se jdou 

ke gynekologovi poradit o antikoncepci ještě před zahájením pohlavního života. Tuto 

dívku považujeme za vyspělou a zodpovědnou a podle toho bychom s ní měli také 

jednat. Úlohou gynekologa je informovat dívku o možnostech a pomoci jí vybrat 

vhodný způsob. 

Nejednotné jsou názory na věkovou hranici pro preskripci antikoncepce 

adolescentek ve věku do 15 let. Pohlavní styk do této věkové hranice je právně 

hodnocen jako pohlavní zneužívání, z toho hlediska je však trestný jen pro osobu starší 

15 let, která s mladistvou pohlavní styk vykonává. Preskripci antikoncepce dívce mladší 

15 let se lékař nedopouští „napomáhání trestného činu pohlavního zneuží 



Z medicínského hlediska se většinou uvádí, že hormonální antikoncepce by 

neměla být mladistvým preskripována dříve, než za 2 roky po menarché (u nás cca v 14 

a půl roce). Hormonální antikoncepce by neměla být předepisována dříve, než se 

stabilizuje cyklus. S tím ovšem kontrastuje terapeutické podání hormonální 

antikoncepce s cílem zpravidelnění cyklu. 

Lékař, který předepisuje antikoncepci nezletilé dívce, musí mít souhlas rodičů. 

Pokud by lékař bez souhlasu či dokonce přes nesouhlas rodičů takové dívce 

antikoncepci předepsal, mohlo by to mít i své právní důsledky. 

8.1 Kontracepce 
Lékař, který předepisuje mladé dívce antikoncepci, by si měl uvědomit několik 

odlišností od dospělé pacientky: 

• v indikaci kontracepce je nutno respektovat forenzní aspekty 

• častý výskyt nepravidelného menstruačního cyklu 

• compliance v relaci к „pubertálnímu" věku pacientky nemusí být vždy ideální 

• předpokládaná četnost styků v měsíci 

• velký vliv okolí na mladou pacientku 

• psychický stav pacientky 

• diskrétnost 

• názor rodiče 

• finanční stránka 

S ohledem na výše uvedené aspekty může dětský a dorostový gynekolog 

vybírat ze široké škály kontracepčních metod. 

8.2 Přehled kontracepčních metod 
a) Metody přirozené 

• periodická sexuální abstinence 

• koitus interruptus 

Obě tyto metody kladou velké nároky na disciplínu, informovanost 

a odpovědnost partnerů, jsou to metody nespolehlivé. 
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b) Metody bariérové a chemické 

• kondom - nejrozšířenější kontracepění metoda v této věkové 

skupině. Výhodou je dobrá dostupnost, finanční nenáročnost 

a prevence sexuálně přenosných chorob (STD). 

• diafragma, femidom - tyto prostředky nejsou u nás příliš rozšířené, 

jejich spolehlivost se zvyšuje v kombinaci s chemickými 

prostředky. Ochraňují před (STD). 

c) Nitroděložní antikoncepce 

• Zavádění IUD u nulligravidit není doporučováno pro vyšší 

možnost vzniku PID. Aplikace IUD je v této věkové skupině 

využívána jen v některých případech mentální retardace. 

d) Sterilizace 

• V dorostové gynekologii je sterilizace používána raritně. U dívek 

zbavených svéprávnosti pro mentální retardaci ji lze provést až 

po dovršení 18 let. 

e) Hormonální antikoncepce - čistě gestagenní 

• Postkoitální antikoncepce (2 tablety v jednom balení). O této 

antikoncepci bychom měli mladistvé pacientky informovat hlavně 

jako o možnosti „emergentní", nouzové antikoncepce (neplánovaný 

pohlavní styk, selhání bariérové antikoncepce, ...). Rozhodně není 

vhodná jako trvalá či často používaná forma antikoncepce. 

• Kontinuální perorální gestagenní kontracepce 

• Injekční depotní gestagenní kontracepce 

• Gestagenní implantáty 

• L N G - I U S 

f) Kombinovaná hormonální antikoncepce (COC) 

• Před předepsáním COC pacientce se při rodinné, osobní 

a gynekologické anamnéze zaměříme na vaskulární 

a tromboembolická onemocnění, ptáme se i na kouření. 
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8.3 Terapeutické využití antikoncepce u mladistvých 
• využití při některých operacích pro VVV dělohy к zajištění správné 

formace dutiny děložní 

• prevence metrorhagie u hematologických onemocnění (morbus von 

Willebrand) 

• zlepšení dysmenorey 

• zlepšení obtíží souvisejících s premenstruačním syndromem 

• vliv na lipidový metabolismus 

• pravidelný cyklus 

• snížení krevních ztrát 

• prevence ektopické gravidity 

• snížení rizika ca ovarií a ca endometria 

Se snižujícím se věkem koitarché se s otázkou antikoncepce setkáváme ve stále 

mladších věkových skupinách uživatelek. Díky osvětě ve školách, kolektivech 

i zdravotnických zařízeních se snižuje počet nechtěných otěhotnění. 

Současný stav na trhu s hormonální kontracepcí umožňuje nalézt pro pacientku 

optimální preparát. 

9. Psychosociální aspekty 

Lékaři a zdravotnický personál by měl při své práci s malými pacienty 

respektovat charakteristiky jednotlivých období života. Díky znalostem z vývojové 

psychologie mohou dobře posoudit, co malí pacienti vyžadují, co lze od nich očekávat 

a jak je s nimi třeba jednat. Tyto základní znalosti z vývojové psychologie by měli mít 

i rodiče všech dětí. Vývoj lidského jedince lze zachytit změnami v čase, jež se 

uskutečňuje kontinuálně a diskontinuálně - skokově. 

Rozeznáváme tři základní mechanismy vývoje vedoucí ke změnám v duševním 

životě a chování člověka. Jedná se o biologické zrání, učení a sebetvorbu - sebeřízení. 

Mezi biologickým zráním a učením je vztah cirkulární kauzality (vzájemné ovlivňování 

interakcí), kdy učení stimuluje procesy zrání a naopak. Sebetvorba - sebeřízení zaujímá 

v této trojici zvláštní postavení. 
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Učení je druhým předpokladem změny. Bez schopnosti učení by nebyla možná 

zkušenost. Psychologové se zvláště zajímají o sociální učení, jež je zprostředkováno 

druhými lidmi. Díky sociálnímu učení, ať již záměrnému (např. vzdělávací systémy), 

nebo nezáměrnému, se člověk stává člověkem, tedy osvojuje si kulturu a lidskost. 

Vývoj každého jedince je zcela individuální. 

9.1 Jednotlivá období vývojové psychologie 

Prenatální a perinatální období 
Fáze prenatálního období zahrnuje dobu od početí po narození dítěte. V tomto 

období jsou také pokládány základy pro citový vztah mezi matkou, resp. oběma 

rodiči, a (zatím očekávaným) dítětem. Dítě přináší změnu, oživení, je zdrojem 

radosti, objektem citů, pokračovatelem života rodičů. 

Interakce matky a dítěte začíná již v době těhotenství, dítě stimuluje matku 

svými pohyby a hlasem. Již plod je schopen se učit a pracovat s pamětí (novorozené 

dítě pozná hlas své matky). 

Jako perinatální období se označuje doba těsně před porodem, porod samotný 

a doba těsně po porodu. Na duševní i tělesný vývoj dítěte mohou mít negativní vliv 

případné porodní komplikace. 

Novorozenecké období 

Jde o časový úsek vymezený prvními čtyřmi týdny života dítěte. Těsně 

po porodu je chování novorozence i matky regulováno instinktivně. Ačkoli 

novorozené dítě může působit dojmem totální bezmocnosti, není tomu tak - sice se 

neobejde bez péče druhých lidí, ale zdaleka není jen pasivním příjemcem z okolí. 

Tím, že některým podnětům věnuje více pozornosti než jiným a rozličně na tyto 

podněty reaguje, se podílí na vlastním vývoji. Mezi dítětem a rodiči funguje 

od samého počátku oboustranná komunikace a interakce. 
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Kojenecké období 

Jako kojenecké období se označuje první rok života. Dítě již vstřebalo změnu 

prostředí a nyní se snaží seznámit se světem, v němž žije. V této fázi je pro normální 

vývoj velmi důležité, aby dítě mělo dostatečný přísun adekvátních podnětů, a to jak 

těch „neživých", tak podnětů ze sociální oblasti. Druh zkušeností, které v něm 

podněty zanechají, pak určuje stupeň základní důvěry ve svět, jeho řád a vůbec 

poznatelnost. V této fázi nejde ani tak o to, jak dítě něco dělá, důležité je, že to dělá. 

Nejdůležitějším objektem vnějšího světa pro dítě zůstává matka, která mu 

zajišťuje uspokojení převážné většiny biologických i psychologických potřeb. 

Pro žádoucí vývoj dítě potřebuje, aby matka jeho potřebám porozuměla a dokázala 

mu poskytovat adekvátní zpětnou vazbu, tedy takovou, která bude srozumitelná 

pro dítě samotné. 

Sociální prostředí malého dítěte by mělo být vřelé, laskavé a stálé. 

Předpokladem pro zdravý vývoj dítěte je přiměřené uspokojování všech jeho potřeb 

- z nebiologických jsou to hlavně potřeba jistoty a bezpečí, potřeba stimulace a učení 

a potřeba lásky. 

Batolecí období 

Věkem batolete člověk prochází ve druhém a třetím roce života. Je to období 

intenzivního rozvoje, který zasahuje mnoho oblastí - mezi jinými hlavně motoriku, 

myšlení a řeč. 

Osamostatňování se v batolecím období projevuje velmi výrazně. Pohybová 

aktivita je určována nejen zráním a vrozeným temperamentem, nýbrž také tím, jak je 

ze strany dospělých podněcováno a jak dítěti poskytují jistotu a bezpečí. 

Dítě se postupně učí hygienickým návykům, zejména samostatné kontrole 

a regulaci vyměšování. Dítě se dále učí samostatně oblékat, svlékat, mýt se. Již nyní 

je nutné se zaměřit u dívek na správnou hygienu po stolici (naučit je správnému 

otírání po stolici) a na správné oblékání spodního prádla (prevence vulvovaginitidy). 
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V batolecím období se dítě začíná odpoutávat od matky. Tento proces probíhá 

pomalu a postupně. Osamostatňování a počátky vlastní identity souvisejí také 

s etapou , j á jsem", která nastupuje kolem druhého věku dítěte. Dítě projevuje silnou 

snahu po vlastní aktivitě a projevu svých schopností. Nejdůležitější sociální skupinou 

je i nadále rodina. Zde se dítě učí vzorcům jednání, přejímá rodinou akceptované 

normy chování. Signálem, že dítě určitou normu pochopilo, je u něj přítomnost 

studu, pokud danou normu poruší a někdo ho za to napomene. 

Předškolní období 

Tato vývojová fáze začíná po třetím roce života a končí nástupem do školy. 

Dítě v tomto období se snaží být velmi aktivní a získané schopnosti přenáší do praxe. 

Pro tento věk je typická velmi živá představivost, a to tak živá, že představy 

dítě občas přimíchá к realitě. 

Identita dítěte je tvořena tím, jak je hodnoceno ostatními, pro něj významnými, 

lidmi. Dítě se chce podobat rodičům a tak nekriticky přejímá jejich způsoby chování, 

názory atp. 

Do této vývojové etapy spadá i vytvoření pohlavní identity, tj. uvědomění si, že 

to které pohlaví je trvalým neměnným znakem. Toto už ví čtyřleté dítě. Jeho zájem 

o genitální oblast, zkoumání rozdílů mezi mužem a ženou a případná masturbace 

nejsou v předškolním věku patologickými jevy. V tomto období je to normální. 

S rozvojem pohlavní identity souvisí převzetí pohlavní role, tedy způsobů chování 

a myšlení v závislosti na pohlaví. Ztotožnění se s příslušnou pohlavní rolí je 

výsledkem sociálního učení. Děti jsou v tomto ohledu velmi citlivé, důrazně odmítají 

věci typické pro druhé pohlaví a upřednostňují kontakt s vrstevníky téhož pohlaví. 

Toto období končí nástupem do školy. Je to etapa velmi náročná pro dítě 

a úlohou rodiny je dítěti toto období maximálně usnadnit. To se děje převážně 

předcházející výchovou, která je zaměřena na schopnost navazovat sociální kontakty 

než na to, aby dítě umělo číst a psát. 
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Mladší školní období 

Toto období lze charakterizovat jako relativně klidné a bez dramatických 

změn. Tato fáze začíná zahájením školní docházky (6-7 let) a končí v i l až 12 

letech, kdy začínají první známky pohlavního dospívání i s průvodními psychickými 

projevy. 

Zmíněné období bývá nazýváno věkem snažení. Dítě je v něm, díky 

neustálému srovnávání s vrstevníky, ohroženo pocity méněcennosti, jež se mohou 

stát pevnější součástí jeho sebepojetí a charakteru. Pro zdravý vývoj školáků je 

nezbytné, aby byli svými rodiči, ale i školou akceptováni a prožívali úspěch. 

Sexuální identifikaci již dítě získalo.Dívky si nyní více osvojují a rozvíjejí 

ženskou a chlapci mužskou roli. Proto je důležité, aby děti doma viděly vzájemný 

respekt obou rodičů, neboť je pro dítě vzorem a modelem partnerského chování. 

Koncem tohoto období by měly být děti informovány rodiči, ale i školou 

o změnách v organismu, které je čekají v průběhu dalšího období. Patří sem 

především rozvoj sekundárních pohlavních znaků (růst prsou u dívek, růst pubického 

a axilárního ochlupení) a urychlený růst jedince. Dívky by měly být seznámeny 

s nástupem první menstruace (menarché), s hygienickými návyky během menstruace 

atd. Chlapce je nutné informovat o první emisi semene - noční poluci. 

Období dospívání - pubescence 

V základním, biologickém smyslu lze období dospívání vymezit široce jako 

životní úsek ohraničený na jedné straně prvními známkami pohlavního zrání 

a znatelnou akcelerací růstu, na druhé straně dovršením plné pohlavní zralosti 

a dokončením tělesného růstu. 

Tělesné, psychické a sociální změny v období dospívání probíhají do jisté míry 

souběžně a navzájem závisle. Změny spojené s pohlavním zráním mohou působit 

nejen přímým působením výrazných hormonálních pochodů na nervový systém, ale 

nepřímo tím, že mladistvý pozoruje změny na svém těle i změny v přístupu 

dospělých к němu a reaguje na to touhou po dospělejším postavení, ale i nejistotou, 

popř. úzkostí. 
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Období dospívání lze rozdělit na: 

1. období pubescence zhruba od 11 do 15 let 

a) fáze prepuberty u dívek od 11 do 13 let 

u chlapců asi o 1 až 2 roky později 

b) fáze vlastní puberty 13 až 15 let 

• nastupuje po dokončení prepuberty a trvá do dosažení reprodukční schopnosti 

• pravidelný ovulační cyklus a schopnost oplodnění se dostavuje asi až za 1 - 2 

roky po pravidelné menstruaci 

• reprodukční schopnost chlapců je dosahována o něco později, kolem 1 3 - 1 5 

let 

2. období adolescence"1 

Ke konci pubescence potkává některé jedince první zamilovanost. Svého 

partnera si dospívající velmi idealizuje a má potřebu častého kontaktu s ním. Tyto 

vztahy bývají většinou platonické. 

Sexuální aktivita v určité primitivní formě nezačíná teprve v období dospívání, 

ale dávno předtím. Nyní rychle narůstá frekvence aktivit i jejich diferenciace. 

Sexuální pud je nepochybně závislý na fyziologických procesech, tedy i na prudkých 

změnách hormonální činnosti. První zkušenosti s heterosexuálními styky získává 

většina dospívajících mezi 14 . -16 . rokem. 

Dospívající by měli mít již v tomto období dostatek informací o vhodné 

antikoncepci pro mladistvé, o prevenci sexuálně přenosných chorob. 

V rámci primární prevence bychom měli dívky informovat o samovyšetřování 

prsů, které by se mělo provádět po nástupu pravidelné menstruace. Chlapce bychom 

měli informovat o samovyšetřování varlat jednou měsíčně. 

1 Langmeier, J., Krejčířové: Vývojová psychologie. Praha: Grada, 1998. ISBN 80-7169- 195-X 
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Období adolescence 

Adolescence je přibližně mezi 15. - 20. rokem života člověka. Postupně se 

dosahuje plné reprodukční zralosti a dokončuje se tělesný růst. Rychle se mění 

postavení jedince ve společnosti - došlo к přechodu ze základní školy do učebního 

poměru nebo na studium, začínají častější a hlubší vztahy, mění se zásadně 

sebepojetí. 

Důležitou úlohu v období adolescence sehrávají vrstevníci dospívajícího. 

Vrstevnická skupina má potřebu odlišit se nějakým způsobem od ostatních. To se 

děje pomocí různých rituálů, úprav zevnějšku, preference určitého druhu hudby 

apod. 

Sexuální potřeba se stává potřebou psychosociální, není tedy již pouze tělesnou 

a prestižní záležitostí. První sexuální styk je důležitým mezníkem v životě člověka. 

Z psychologického hlediska končí adolescence a začíná dospělost tehdy, 

jestliže jedinec rozumí sobě, přejímá odpovědnost za následky svého jednání a svět 

se mu jeví jako smysluplný celek. 

Z přehledu vývojových období je zřejmé, který věk je vhodný pro určité 

informace. 

10. Rodinná výchova na základních školách 

V současné době mají studenti možnost studovat na pedagogických fakultách obor 

- Učitelství rodinné výchovy pro základní školy. Noví absolventi, pokud se budou 

učitelství věnovat se tak budou podílet na lepší informovanosti žáků v oblasti rodinné 

výchovy. Z dotazů žáků na střední škole vyplynulo, že tématům, které se týkaly 

sexuální výchovy a plánovaného rodičovství, nebylo všude věnováno dostatek prostoru. 

Učitelé mají dnes к dispozici řadu učebnic pro výuku občanské a rodinné 

výchovy pro 6. - 9. ročník základní školy a odpovídající ročníky víceletých gymnázií. 

Celkovou koncepcí učebnice odpovídají požadavkům schváleného Rámcového 

vzdělávacího programu MŠMT. Souběžně s každou učebnicí vychází i praktická 

příručka, přehledně zpracovaná dle jednotlivých témat. Poskytuje učitelům prostor pro 

vlastní úvahy, pomáhá jim při formulaci výchovně vzdělávacích cílů. Příručky obsahují 
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doplňující motivační texty, náměty pro práci s jednotlivými tématy. Součástí jsou také 

pracovní listy, které lze využít při práci s učebnicí, nebo samostatně. 

Témata rodinné výchovy jsou rozpracována podrobně pro jednotlivé ročníky 

(viz příloha č. 6). 

Učebnice rodinné výchovy vychází např. v nakladatelství FRAUS. Žáci 

po ukončení základní školy by měli mít dostatek informací týkajícím se sexuální 

výchovy a plánovaného rodičovství. Informace děti nezískávají pouze ve škole, ale také 

v rodině, kde by se mělo о к dané problematice bez problémů diskutovat. Bohužel 

i v dnešní době získávají děti více informací od kamarádů, z knih, z internetu. Některé 

základní školy realizují tzv. „přednáškový den", který je věnován převážně volbě 

vhodné antikoncepce pro mladistvé. Přednášku vede gynekolog. 

Podstatu a cíle sexuální výchovy tvoří vše, co přispívá к výchově celistvé 

osobnosti, schopné poznávat a chápat sociální, mravní, psychologické a fyziologické 

zvláštnosti jedinců podle pohlaví a díky tomu zformovat optimální mezilidské vztahy 

s lidmi svého i opačného pohlaví. 

Plánované rodičovství říkáme snaze mít děti v období pro rodinu 

z nejrůznějších důvodů optimálním a naopak snaze zamezit nežádoucímu otěhotnění. 

Pozitivní plánování zahrnuje všechna opatření ze strany partnerského páru mít 

vlastní dítě. Nejvýhodnějším způsobem regulace je antikoncepce (kontracepce). 

Interrupce jsou zdravotně i eticky nejméně vhodným prostředkem regulace plodnosti. 

Spolehlivost antikoncepčních metod se vyjadřuje ztv. Pearlovým 

indexem, tj. počtem nežádoucích otěhotnění (selhání antikoncepce) u 100 žen 

používajících danou metodu nepřetržitě po dobu jednoho roku. Nízký index znamená 

vysoký stupeň spolehlivosti a naopak. Pro volbu antikoncepce je nutno brát v úvahu 

nejen přednosti metody (spolehlivost), ale i její riziko (nežádoucí účinky). 

V současné době se užívá řada antikoncepčních (kontracepčních) metod (viz příloha 

č.7a -i). 
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III. Empirická část 
V základních charakteristikách se neliší žákyně základní školy a gymnázia. Přesto 

základní strategií výzkumné části bylo srovnání výsledků respondentek obou skupin. 

11. Analýza a interpretace výsledků 

V empirické části jsme zjišťovali, zda mají dívky v období puberty dostatečné 

informace týkající se pohlavního dospívání, hygieny a sexuálního života. 

Stanovili jsme si tyto hypotézy: 

H 1. - dívky mají dostatečné informace o intimní a menstruační hygieně 

H 2. - polovina dotazovaných dívek ví, která antikoncepce je pro mladistvé 

nejvhodnější a proč 

H 3. - většina dívek není dostatečně informována o preventivní gynekologické 

prohlídce 

H 4. - rodiče nejsou dostatečně informováni o tom, že by dcery měly absolvovat 

preventivní gynekologickou prohlídku 

11.1 Použité metody 
К zjištění výše uvedených informací jsme použili metodu dotazníku 

(viz příloha č. 8). Pro dotazník jsme se rozhodli z důvodu, že může být vyplňován 

a zadáván anonymně, což je u otázek, které se týkaly sexuální výchovy velice 

důležité. Dívky tak nemusí mít strach odpovídat pravdivě na otázky, které by jim při 

osobním kontaktu mohly být nepříjemné nebo by na ně mohly odpovědět nepravdivě 

ze strachu či jiných důvodů. 

V dotazníku byly použity různé typy otázek. 

Otázky č. 1 - č. 5 byly zaměřeny na změny ženského těla v době puberty, 

na hygienu během menstruace, kdy se u dívek objevila první menstruace. 

Otázky č. 6 - č. 10 sledovaly, co dívky používají během menstruace, kdo je 

informoval o zavádění tampónu, jaký věk je vhodný pro první pohlavní styk, co vědí 

o příčinách gynekologických výtoků. 
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Otázky č. 11 - č. 13 byly zaměřeny na antikoncepci, zda dívky znají používané 

metody, jejich výhody a nevýhody 

Otázky č. 14 - č. 21 sledovaly, zda již dívky byly na preventivní gynekologické 

prohlídce, s kým ji absolvovaly, zda rodiče vědí o této prohlídce v 15 letech. 

11.2 Charakteristika respondentů 
Našeho výzkumu se účastnily dívky 8. - 9. třídy základní školy a dívky tercie 

a kvarty víceletého gymnázia. 

Organizace výzkumu: 

Výzkumu se zúčastnilo pět tříd základní školy a čtyři třídy víceletého 

gymnázia. Obě školy byly v Mostě. Pomocí vyučujících předmětů biologie a rodinné 

výchovy jsme distribuovali 145 dotazníků. Vrátilo se nám 130 hodnotitelných 

dotazníků, návratnost byla 89,7%. 

Zjištěné výsledky byly matematicky zpracovány do tabulek a grafů pomocí 

programu Excel. 

Základní údaje o respondentkách jsou v následujícím přehledu: 

Základní škola Víceleté gymnázium 

Bydliště dívek: Most Bydliště dívek: Most 

Průměrný věk dívek: 14, 30 let Průměrný věk dívek: 14, 06 let 

Průměrný věk matky: 37, 13 let Průměrný věk matky: 38, 05 let 

Průměrný věk otce: 38, 76 let Průměrný věk otce: 40, 08 let 

Převládající vzdělání matky: SŠ s maturitou Převládající vzdělání matky: VS 

Převládající vzdělání otce: SŠ s maturitou Převládající vzdělání otce: VS 

Začátek menstruace: 12,4 Začátek menstruace: 11,8 
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11.3 Vyhodnocení dotazníků 
1. Nejprve nás zajímalo, odkud respondentky získaly důležité informace 

o změnách ženského těla v době puberty.* 

Tabulka č. 1 - Změny ženského těla 

Zdroj informací 
ZŠ Gymnázium 

Zdroj informací 
n( fi 4j fi 

matka 77 93,9 43 89,6 

otec 2 2,4 2 4,2 

učitel 37 45,1 8 16,7 

kamarádka 28 34,1 16 33,3 

knihy 52 63,4 20 41,7 

internet 3 3,7 7 14,6 J 

bez informací 0 0 1 2,1 

jiný 9 11 5 10,4 

Někteří respondenti označili více možností. 

ZŠ Gymnázium 

° v / / / ^ 
-o 

# / # / / * 
J? -o 
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Na základní škole 93,9% dotazovaných dívek získalo tyto informace od své matky. Jako 

další zdroj informací uvedly knihu, učitelku ve škole a kamarádku. Ostatní prameny 

uvedlo jenom malé procento tázaných dívek. Bez informací není ani jedna dívka. 

Stejně tak většina (89,6%) žákyň gymnázia získala informace od matky. Dalším 

důležitým zdrojem jsou pro ně knihy a kamarádky. Některé z dívek pod položku jiný 

zdroj uvedly jako prameny poznatků a informací časopisy nebo odborné přednášky 

na dané škole. Jedna dívka uvedla, že o této problematice informace ještě nezískala. 

Značné rozdíly jsme zjistili u informačních zdrojů „učitel" a „kniha" ve prospěch žákyň 

základní školy. 
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2. Dále jsme se soustředili na představu dívek o osobě, se kterou by rády probíraly 

intimní záležitosti. 

Tabulka č. 2 - Pohovor o intimním životě 

Zdroj informací 
ZŠ Gymnázium 

Zdroj informací 
ni fi П| fi 

matka 41 50 15 31,2 

otec 0 0 0 0 

učitel 4 4,8 0 0 

kamarádka 31 37,8 21 43,7 

nikdo 3 3,7 9 18,8 

jiný 3 3,7 3 6,3 

Celkem 82 100% 48 100% 
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50% dívek základní školy uvedlo, že by si o této problematice rády popovídaly 

s matkou, dále pak s kamarádkou. Ostatní možnosti potom zvolilo pouze několik 

dotazovaných dívek, přičemž možnost - popovídat si s otcem neuvedla ani jedna dívka. 

Dívky gymnázia uvedly, že by si nejraději o této problematice popovídaly 

s kamarádkou - v 43,7% a s matkou. 18,8% dívek uvedlo, že by o této problematice 

nechtěly s nikým mluvit. Možnost popovídat si s otcem neuvedla ani jedna dívka. 

Z uvedených odpovědí vyplývá, že dívky gymnázia si raději к popovídání vybraly 

kamarádku, pak teprve matku. U dívek základní školy je tomu právě naopak. 
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3. Zajímalo nás, v kterém roce začaly dívky menstruovat. 

Tabulka č. 3 - Nástup menstruace 

Věk dívky 
ZŠ Gymnázium 

Věk dívky 
П| fi n, fi 

9 let 1 1,2 1 2,1 

10 let 5 6,1 0 0 

11 let 17 20,7 12 25 

12 let 27 33 10 20,8 

13 let 20 24,4 15 31,2 

14 let 6 7,3 3 6,3 

15 let 1 1,2 0 0 

zatím ne 5 6,1 7 14,6 

Celkem 82 100% 48 100% 
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Z uvedených odpovědí vyplývá, že u 78,1% dívek základní školy se první menstruace 

objevila kolem 12. roku. Do této skupiny dívek jsme zahrnuly dívky od 11 do 13 let. 

Z toho 33% dívek začalo menstruovat ve 12 letech. 

Dívky gymnázia odpověděly v 77%, že začaly menstruovat kolem 12. roku, přičemž 

20,8% dívek začalo menstruovat ve 12 letech. 

Z uvedených grafu můžeme říci, že není rozdíl mezi oběma skupinami respondentek. 

Uvedený nástup menstruace odpovídá našim podmínkám. 
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4. Zaměřili jsme se také na hygienu během menstruace/ 

Tabulka č. 4 - Informace o intimnf hygieně 

Zdroj informací 
ZŠ Gymnázium 

Zdroj informací 
í Hi fi 

matka 80 97,6 42 87,5 

otec 1 1,2 1 2,1 

učitel 27 32,9 6 12,5 

kamarádka 13 15,9 8 16,7 

knihy 35 42,7 18 37,5 

internet 4 4,9 4 8,3 

bez informací 0 0 2 4,2 

jiný 7 8,5 2 4,2 

Někteří respondenti označili více možností. 

100 

Gymnázium 

Я p Jj Я jb 
Я a ff í 5 O £ » £ 5 3 k 

8 -v ti -o 
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U této otázky je patrná podobnost odpovědí jako u otázky č.l, přičemž zde 97,6% 

děvčat základní školy uvedlo jako zdroj informací svoji matku a jako další důležitý 

pramen informací je učitelka, kamarádka nebo knížka. Ze skutečnosti, že možnost -

nedostala jsem informace neuvedla ani jedna dotazovaná dívka, lze vyvodit, že dívky 

jsou o problematice hygieny při menstruaci dobře informovány. 

87,5% dotazovaných děvčat gymnázia uvedlo jako svůj pramen informací a znalostí 

o hygieně během menstruace svoji matku. Další často zmiňovaný zdroj informací jsou 

knihy a odborná literatura na dané téma. Menší skupinu odpovědí potom tvoří učitelé 

ve škole, kamarádky a internet. Dvě dívky uvedly, že o této problematice informace 

nemají. 

Obě dotazované skupiny dívek uvedly jako zdroj informací na prvním místě svou 

matku. Dívky základní školy získaly informace v 32,9% od své učitelky rodinné 

výchovy. Právě zde je vidět rozdíl výuky rodinné výchovy na základní škole 

a na gymnáziu. 
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5. Vyzvaly jsme respondentky, aby napsaly, co vědí o hygieně během menstruace. 

Tabulka č. 5 - Hygienické návyky 

Zvolené možnosti 
ZŠ Gymnázium 

Zvolené možnosti 
ni f, n, fi 

Pravidelná výměna vložky a 
tampónu 56 68,3 20 41,7 

Časté mytí 21 25,6 4 8,3 

Časté sprchování 46 56,1 26 54,2 

Nechodit plavat bez tampónu 14 17,1 5 10,4 
Častá hygiena rukou při 
výměně vložky a tampónu 11 13,4 0 0 

Nic 
• _ . . 

7 8,5 18 37,5 1 
Někteří respondenti označili více možností. 

Z dotazovaných dívek základní školy v 68,3% uvedlo, že v průběhu menstruace je nutná 

pravidelná výměna vložek, tampónu a časté sprchování. Mezi další způsoby hygieny při 

menstruaci pak dále uvedly hygienu rukou při výměně menstruačních vložek nebo 

tampónu, časté mytí a nechodit plavat bez tampónu. 

Dívky gymnázia v 54,2% preferovaly časté sprchování při menstruaci a pravidelnou 

výměnu vložek a tampónů. Menší část odpovědí pak tvořily aspekty hygieny jako časté 

mytí a plavání jenom s tampónem. Bohužel u této skupiny jsme se setkali i s tím, že 

37,5% dívek nemá žádné informace o hygieně v průběhu menstruace. 

Z těchto odpovědí vyplývá, že dívky ZŠ mají dostatečné informace nejen od své matky, 

ale také od učitelky rodinné výchovy, což u dívek gymnázia není patrné. 
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6. Zjišťovali jsme, jaké hygienické pomůcky používají během menstruace. 

Tabulka č. 6 - Hygienické pomůcky 

1 Zvolené hygienické pomůcky 
ZS Gymnázium 

1 Zvolené hygienické pomůcky 
n, X 

f i 
n, f i 

menstruační vložky 48 62,3 27 65,9 

tampóny 29 37,7 14 34,1 

! Celkem* 77 100% 41 100% 

U této otázky figuruje pouze skupina již menstruujících děvčat. 

100 zš 100 

9 0 9 0 

80 80 

Gymnázium 

mens t ruačn í t a m p ó n y m e n s t r u a č n í t a m p ó n y 

v l o ž k y v l ožky 
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Na tuto otázku odpovídaly již menstruující dívky základní školy. V 62,3% uvedly, že 

během menstruace používají menstruační vložky, ostatní tampóny. 

U dívek gymnázia můžeme říci, že odpověď byla obdobná. Dívky v 65,9% používají 

menstruační vložku, ostatní tampóny. 

Z uvedených odpovědí vyplývá, že dívky obou škol používají v průběhu menstruace 

raději menstruační vložku než menstruační tampón. 
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7. Dívky, které používají během menstruace tampón, měly napsat, od koho se 
dozvěděly o jeho správném zavádění/ 

Tabulka ě. 7 - Informace o zavádění tampónu 

* * 

Zdroj informací 
ZŠ Gymnázium * * 

Zdroj informací 
n, f, n, fi 

matka 13 44,8 5 35,7 

otec 0 0 0 0 

kamarádka 3 10,3 3 21,4 

škola 0 0 0 0 

příbalový leták 17 58,6 12 85,7 

knihy 4 13,8 0 0 

internet 1 3,5 0 0 

jiný 3 10,3 0 • 1 
Někteří respondenti označili více možností. 

U této otázky figuruje pouze skupina již menstruujících děvčat. 
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Z uvedených odpovědí vyplývá, že 44,8% menstruujících dívek základní školy, které 

používají při menstruaci tampón, získaly informace o jeho správném zavádění 

z příbalového letáku nebo od své matky. Další možnosti označilo jenom malé procento 

dotazovaných dívek, přičemž i u této otázky neoznačila ani jedna z dotazovaných dívek 

možnost - od otce. 

Také i 85,7% dívek gymnázia, které používají při menstruaci tampón uvedly, že 

informace o jeho správném zavádění získaly z příbalového letáku. Zbývající část 

dotazovaných dívek pak uvedla jako zdroj těchto informací svoji matku nebo 

kamarádku. Ostatní možnosti si nezvolila ani jedna dívka. 

Odpovědi, které jsem od dívek získaly, se tolik nelišily. Obě skupiny shodně uvedly, že 

o zavádění tampónu se většinou dozvěděly z příbalového letáku. 
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8. Chtěli jsme získat informaci o tom, v jakých intervalech si dívky mění 
hygienické potřeby při menstruaci. 

Tabulka č. 8 - Výměna hygienických potřeb 

Frekvence výměny v hodinách 
ZŠ Gymnázium 

Frekvence výměny v hodinách 
f, П( fi 

méně než 3-6 hod. 46 59,7 27 65,9 

3-6 hod. 26 33,8 11 26,8 

6-8 hod. 5 6,5 3 7,3 

8-12 hod. 0 0 0 0 

déle 0 0 0 0 

Celkem * 77 100% 41 100% 

Celkový počet odpovídá počtu menstruujících dívek. 

méně 3-6 6-8 8-12 déle 
než3- hod. hod. hod. 
6 hod. 

G y m n á z i u m 

méně 3-6 6-8 8-12 déle 
než3- hod. hod. hod. 
6 hod. 
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Z vypracovaného grafu vyplývá, že 59,7% dotazovaných dívek základní školy si mění 

při silném menstruačním krvácení menstruační vložku nebo tampón v intervalu do 3 

hodin. 33,8% dotazovaných děvčat pak dále uvedla časový úsek 3-6 hodin a jen 6,5% 

dívek označilo možnost 6-8 hodin. Žádné z děvčat si tampón nebo menstruační vložku 

nemění ve větším intervalu než je 8 hodin. 

Z uvedených odpovědí a z vypracovaného grafu vyplývá, že 65,9% dotazovaných dívek 

gymnázia si mění při silném menstruačním krvácení menstruační vložku nebo tampón 

v časovém úseku nepřesahujícím 6 hodin. Zbývající část respondentek pak uvedla 

časový interval do 8 hodin. Ani jedno z dotazovaných děvčat neuvedlo delší časový 

úsek. 

Z uvedeného grafu vyplývá, že obě skupiny dívek mají dobré znalosti, které se týkají 

výměny hygienických pomůcek 



9. Zajímalo nás, zda dívky vědí, co může způsobit výtok. 

Tabulka č. 9 - Příčina vzniku výtoku 

Zvolená odpověď 
ZŠ Gymnázium 

Zvolená odpověď 
П! í П| fi 

ano 28 34,1 29 60,4 

ne 54 65,9 19 39,6 

Celkem 82 100% 48 100% 
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U této otázky uvedlo 34,1% dotazovaných dívek základní školy, že neví, co může výtok 

způsobit. Dívky, které uvedly na tuto otázku kladnou odpověď, pak jako příčinu vzniku 

výtoku uváděly zánět, špatnou intimní hygienu, předmenstruační výtok a pohlavní styk. 

V 60,4% dotazovaných děvčat gymnázia uvedlo, že ví, co může výtok způsobit. Mezi 

možnosti původu vzniku výtoku pak nejčastěji uváděla špatnou intimní hygienu a zánět. 

Některá děvčata pak ještě uváděla nedostatečnou výměnu menstruačních vložek 

a tampónů, cizí tělísko v pochvě nebo pohlavní styk. 39,6% děvčat uvedlo, že neví, co 

může výtok způsobit. 

Je zřejmý značný rozdíl (26,3%) mezi oběma skupinami. Dívky gymnázia mají lepší 

znalosti o příčinách výtoku. 
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10. Oslovili jsme dívky, aby napsaly v jaké věku je dívka připravena na první 
pohlavní styk. 

Tabulka č. 1 0 - Zahájení pohlavního života 

Věk dívek 
ZŠ Gymnázium 

Věk dívek 
П( fi ni fi 

14 let 0 0 1 2,1 

15 let 26 31,7 10 20,8 

16 let 13 15,9 9 18,8 

17 let 16 19,5 9 18,8 

18 let 9 10,9 5 10,4 

19 let 0 0 0 
0 

20 let 1 1,2 1 2,1 

připravenost není určena věkem 13 15,9 13 27,1 

od doby, kdy menstruuje 4 4,9 0 0 

Celkem 82 100% 48 100% S 
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U této otázky byly odpovědi víceméně rozděleny do celé škály možností. Nejvíce zde 

dívky základní školy uváděly věk 15 let, a to v 31,7%, což může být také zčásti 

ovlivněno platnou právní legislativou České republiky, kde je právě tento věk uveden. 

Z odpovědí a vypracovaného grafu je dále zřejmé, že po 17. roce klesá postupně počet 

dotazovaných, které uváděly tuto dobu jako okamžik, kdy je dívka připravena na první 

pohlavní styk. 15,9% dívek také uvedlo, že u připravenosti dívky к prvnímu 

pohlavnímu styku nehraje věk tu nejdůležitější roli. 

27,1% dotazovaných dívek gymnázia na tuto otázku odpovědělo, že připravenost dívky 

na první pohlavní styk není určena věkem. Další odpovědi se potom rozložily víceméně 

rovnoměrně do 15. až 17. roku. 10,4% dívek uvedlo jako tento věk 18 let. 

Srovnání obou skupin ukazuje, že obě skupiny dívek preferují věk pro první pohlavní 

styk po 15. roce. 

Odpověď - „není určen věk" si zvolilo 27,1% dívek z gymnázia. Je nutné brát v úvahu 

i věk dívek před 15. rokem. Proto by bylo vhodné seznámit dívky splatnou právní 

legislativou České republiky. 
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11. Zajímalo nás, zda je pro dívky důležitá antikoncepce. 

Tabulka č. 11 - Důležitost antikoncepce? 

Zvolená odpověď 
ZŠ г 1 Gymnázium 

Zvolená odpověď 
П( fi ni f, 

ano 69 84,1 35 72,9 

ne 13 15,9 13 27,1 

Celkem 82 100% 48 100% 
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Z vypracovaného grafu a z uvedených odpovědí vyplývá, že pro 84,1% dívek základní 

školy je antikoncepce důležitá. Jenom 15,9% dívek nepovažuje antikoncepci 

za důležitou. 

72,9% dívek gymnázia uvedlo, že je pro ně antikoncepce důležitá. Zbývající část 

dotazovaných dívek ji za důležitou nepovažuje. 

Z těchto odpovědí vyplývá, že by dívky gymnázia měly být více informovány 

o důležitosti používání antikoncepce v průběhu svého života. 
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12. Oslovili jsme respondentky, aby napsaly, zda vědí, která antikoncepce je pro 
mladistvé nejvhodnější. 

Tabulka č. 12 — Vhodný druh antikoncepce pro mladistvé 

Zvolená odpověď 
ZŠ Gymnázium 

Zvolená odpověď 
П| fi П( fi II 

ano 44 53,7 19 39,6 J 

ne 38 46,3 29 60,4 J 

Celkem 82 100% 48 100% J 

Gymnázium 

ano 
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и této otázky se odpovědi všech dotazovaných dívek základní školy rozdělily na dvě 

přibližně stejně velké skupiny, přičemž mírně převažuje ta část dívek (53,7%), které 

dostaly informace o tom, která antikoncepce je pro mladistvé nejvhodnější. Tyto dívky 

pak jako svůj zdroj těchto informací uváděly nejčastěji učitelku ve škole, svojí matku 

a gynekologa. 

Z uvedených odpovědí a z vypracovaného grafu vyplývá, že 60,4% dotazovaných dívek 

gymnázia nedostalo informace o tom, která antikoncepce je pro mladistvé nejvhodnější. 

Ta část respondentek, která odpověděla, že tyto informace má, pak nejčastěji uváděla 

jako zdroj těchto informací svoji matku, učitelku, gynekologa a různé časopisy. 

Při srovnání obou skupin dívek jsme došli к závěru, že dívky gymnázia nemají 

dostatečné informace o tom, která antikoncepce je pro tento věk nejvhodnější. 
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13. Respondentky měly napsat jaké znají druhy antikoncepce, popsat jejich 
výhody i nevýhody. 

Tabulka č.13 - Znalost typů antikoncepce. 

Druhy používané antikoncepce 
ZŠ Gymnázium 

Druhy používané antikoncepce 
n, fi ni fi 

kondom 45 54,9 22 45,8 

hormonální antikoncepce 53 64,6 26 54,2 

pesar 12 14,6 9 18,8 

tělísko 7 8,5 10 20,8 

jiné 10 12,2 9 18,8 

nevím 0 0% 21 43,8 

Někteří respondenti označili více možností. 

100 ZŠ 100 Gymnázium 

90 90 
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54,9% dotázaných uvedlo u této otázky jako druh antikoncepce kondom a hormonální 

antikoncepci 64,6%. Mezi hlavní výhody kondomu pak dívky základní školy uváděly 

ochranu před nechtěným těhotenstvím a pohlavními chorobami. Za jeho hlavní 

nevýhodu dívky uváděly jeho ne 100% spolehlivost. U hormonální antikoncepce byla 

jako hlavní výhoda označována ochrana před nechtěným těhotenstvím, nevýhodou byla 

označována skutečnost, že nepůsobí jako ochrana před pohlavními chorobami a nutnost 

pravidelnosti a stálosti jejího užívání. Jako další možnostmi antikoncepce zmiňovaly 

některé dívky pilulky po pohlavním styku, náplasti nebo realizace pohlavního styku 

mimo plodné dny. 

45,8% dívek gymnázia u této otázky uvedlo jako antikoncepci kondom a hormonální 

antikoncepci, přičemž za hlavní výhody kondomu označila ochranu před nechtěným 

otěhotněním, ochranu před pohlavními chorobami a skutečnost, že se narozdíl 

od hormonální antikoncepce používá pouze při pohlavním styku. Jako hlavní nevýhodu 

kondomu označily dívky možnost jeho protrhnutí při pohlavním styku. Mezi hlavní 

výhody hormonální antikoncepce zařadily respondentky ochranu před nechtěným 

otěhotněním. Jako její nevýhody pak označily fakt, že nezabraňuje pohlavním nemocem 

a nutnost jejího pravidelného užívání. Jako další způsoby antikoncepce pak byl 

označován pesar, tělísko a spermicidní gel. 43,8% dívek uvedlo, že nezná žádné 

způsoby antikoncepce. 

Při srovnání obou skupin jsme došli к závěru, že dívky obou škol preferují hormonální 

antikoncepci a použití kondomu. Překvapivé byly znalosti o výhodách i nevýhodách 

těchto nejvíce uváděných metod. 

Zarážející je však skupina dívek (43,8%) gymnázia, která uvedla, že nezná žádné 

antikoncepční metody. 
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14. Respodentky měly odpovědět, zda již byly na preventivní gynekologické 
prohlídce, od koho se o ní dozvěděly. 

Tabulka č. 14 - Absolvování preventivní gynekologické prohlídky 

Zvolená odpověď 
ZŠ Gymnázium 

Zvolená odpověď 
n, fi ílj f, 

ano 23 28,1 6 12,5 

ne 59 71,9 42 87,5 

Celkem 82 100% 48 100% 

100 ZŠ 100 Gymnázium 

a n o ne a n o ne 
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U této otázky uvedlo 71,9% dotazovaných dívek základní školy, že ještě nebyly 

na preventivní gynekologické prohlídce. Zbývající část dívek, která již tuto prohlídku 

absolvovala pak uvedla, že se o ní dozvěděla od své matky nebo kamarádky. 

87,5% dotazovaných dívek gymnázia uvedlo, že na preventivní gynekologické 

prohlídce ještě nebyly. Zbývající dívky (12,5%) již tuto preventivní prohlídku 

absolvovaly. 

Z uvedeného grafu vyplývá, že dívky obou škol tuto preventivní prohlídku ještě 

neabsolvovaly. 
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15. Chtěli jsme získat informace o tom, zdá dívky tohoto věku vědí, že by měly 
preventivní gynekologickou prohlídku absolvovat. 

Tabulka č. 15 — Informovanost o preventivní gynekologické prohlídce. 

Zvolená odpověď 
ZŠ Gymnázium 

Zvolená odpověď 
П| fi ni fi 

ano 75 91,5 44 91,7 

ne 7 8,5 4 8,3 

Celkem 82 100% 48 100% 



91,5% dotazovaných dívek základní školy uvedlo u této otázky, že jsou informovány 

o možnosti absolvovat preventivní gynekologickou prohlídku. V kontextu s odpověďmi 

na předchozí otázku (zda již na prohlídce byly) však vyplývá, že i když tyto informace 

mají, prohlídku absolvovala pouze třetina dívek. 

Z uvedených odpovědí a z vypracovaného grafu vyplývá, že 91,7% dotazovaných dívek 

gymnázia o možnosti absolvovat preventivní gynekologickou prohlídku věděla. Jenom 

čtyři respondentky o této možnosti nebyly informovány. 

Vypracovaný graf nám ukazuje, že dívky o této prohlídce jsou informovány, ale dle 

odpovědí na předešlou otázku ji absolvovalo malé procento dívek. 
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16. Zajímalo nás, zda dívky považují preventivní gynekologickou prohlídku 

v tomto věku za důležitou? 

Tabulka č. 16 - Význam preventivní gynekologické prohlídky 

Důležitost prohlídky 
ZŠ Gymnázium 

Důležitost prohlídky 
tli fi n, fi 

ano 56 68,3 20 41,7 

ne 26 31,7 28 58,3 

Celkem 82 100% 48 100% 
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U této otázky uvedlo 68,3% dotazovaných dívek základní školy, že považují tuto 

preventivní gynekologickou prohlídku za důležitou. Ta část dívek, které odpověděly, že 

tuto prohlídku ve svém věku za důležitou nepovažují, pak nejčastěji uváděly jako věk 

vhodný pro tuto prohlídku 15 a 16 let. 

58,3% dotazovaných dívek gymnázia uvedlo, že preventivní gynekologickou prohlídku 

nepovažuje ve svém věku za důležitou. Jako věk, který je pro tuto prohlídku vhodný, 

dívky nejčastěji uváděly 15 let. 

Z uvedených odpovědí a grafu vyplývá, že dívky základní školy si uvědomují důležitost 

této preventivní prohlídky. Bohužel dívky gymnázia jsou opačného názoru. 
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17. Dále nás zajímalo, s kým by chtěly tuto preventivní gynekologickou prohlídku 

dívky absolvovat. 

Tabulka č.17 - Doprovod к lékaři 

Zvolený doprovod 
ZŠ ^ - • " ' II Gymnázium 

Zvolený doprovod 
nf fi П( fi 

matka 56 68,3 26 54,2 

kamarádka 17 20,7 9 18,8 

žádný 9 11 12 25 

i»ný 0 0 1 2,1 

Celkem 82 100% 48 100% 
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68,3% dotazovaných dívek základní školy u této otázky uvedlo, že by na preventivní 

gynekologickou prohlídku šly za doprovodu matky. Ostatní respondentky uvedly jako 

doprovod kamarádku nebo by na tuto prohlídku šly samy. 

54,2% dotazovaných dívek gymnázia uvedlo, že by preventivní gynekologickou 

prohlídku nejraději absolvovaly se svojí matkou. 25% dívek by na tuto preventivní 

prohlídku šly sama a 18,8% respondentek by ji absolvovalo za doprovodu své 

kamarádky. 

Uvedené odpovědi poukazují na to, že by si dívky obou škol nejraději zvolily doprovod 

v podobě své matky. 
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18. Respondentky se měly vyjádřit, zda by byly rády, kdyby preventivní 
gynekologickou prohlídku organizovala škola či ne. 

Tabulka č. 18 - Způsob organizace preventivní gynekologické prohlídky 

Zvolená odpověď 
ZŠ Gymnázium 

Zvolená odpověď 
nj fi ni fi 

ano 4 4,9 2 4,2 

ne 78 95,1 46 95,8 

Celkem 82 100% 48 100% 

ZŠ Gymnázium 

a n o ne a n o ne 
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U této otázky uvedlo 95,1% dívek základní školy, že by si nepřála, aby preventivní 

gynekologickou prohlídku organizovala škola. 

Pouze 2 dotazované dívky gymnázia uvedly, že by přivítaly, kdyby preventivní 

gynekologickou prohlídku organizovala škola. 95,8% zbývajících dívek tuto možnost 

zavrhlo. 

Z grafického zobrazení vyplývá, že 95,8% dotazovaných dívek obou škol není 

pro organizovanou gynekologickou prohlídku. 
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19. Chtěli jsme získat informaci o tom, zda dívky vědí, kde se nachází v jejich 
městě ordinace dětského gynekologa, zda znají jeho jméno. 

Tabulka č. 19 - Ordinace dětského gynekologa 

Zvolená odpověď 
ZŠ Gymnázium 

Zvolená odpověď 
П| fi П( fi 

ano 41 50 16 33,3 

ne 41 50 32 66,7 

Celkem 82 100% 48 100% 1 
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Přesně polovina respondentek základní školy u této otázky uvedla, že ví, kde je v jejich 

městě ordinace dětského gynekologa. Jeho jméno ale znalo jenom 13 dívek. 

Z uvedených odpovědí a z vypracovaného grafu vyplývá, že 66,7% dotazovaných dívek 

gymnázia neví, kde je v jejich městě ordinace dětského gynekologa. U 33,3% dívek, 

které to ví, uvedly pouze tři dívky jméno tohoto gynekologa. 

Z uvedených odpovědí vyplývá, že dívky základní školy v 50% a dívky gymnázia 

v 66,7% nevědí o působení dětského gynekologa ve svém městě. 
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20. Vyzvali jsme respondentky, aby napsaly, zda by si chtěly se svou dcerou 
popovídat o věcech, které se týkají menstruace, pohlavního života, 
gynekologické prohlídky. Také měly uvést věk dítěte. 

Tabulka č. 20 - Možnost diskuze s potenciální dcerou o problematice dospívání 

Zvolená odpověď' 
ZŠ Gymnázium 

Zvolená odpověď' 
n, í n, f, 

ano 81 98,8 42 87,5 

ne 1 1,2 6 12,5 

Celkem 82 100% 48 100% 
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Pouze jedna z dotazovaných dívek základní školy u této otázky uvedla, že by se o této 

problematice nechtěla se svým dítětem bavit. Jako důvod uvedla tato respondentka, že 

by jí to nebylo příjemné. Všechny ostatní dívky uvedly, že by chtěly o této problematice 

se svou dcerou hovořit. Jako věk, vhodný pro tento rozhovor pak většina děvčat uvedla 

11 nebo 12 let 

87,5% dívek gymnázia uvedlo, že by se o problematice dospívání chtěly se svojí dcerou 

bavit. Jako věk vhodný pro tento rozhovor dívky uvedly lO.rok. Jenom šest dívek by se 

o tomto tématu se svým dítětem bavit nechtělo. 

Oba tyto grafy nám ukazují, že dívky obou škol by si rády o problematice dospívání se 

svou dcerou popovídaly. Dívky ve svých odpovědí zmiňovaly i věk, který by byl 

nej vhodnější. Desátý rok věku je pro tyto informace ideální. 
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21. Poslední otázkou jsme chtěli získat informaci o tom, zda rodiče dívek vědí 
o preventivní gynekologické prohlídce svých dcer v 15 letech. 

Tabulka č. 21 - Informovanost rodičů o preventivní prohlídce 

Zvolená odpověď 
ZŠ Gymnázium 

Zvolená odpověď 
n, fi n, fi 

ano 59 72 37 77,1 

ne 3 3,6 1 2,1 

nevím 20 24,4 10 20,8 

Celkem 82 100% 48 100% 
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Z uvedených odpovědí a z vypracovaného grafu vyplývá, že 72% dotazovaných dívek 
základní školy si myslí, že jejich rodiče vědí o možnosti absolvovat preventivní 
gynekologickou prohlídku v 15 letech. Jenom malá část děvčat (3,6%) si myslí, že její 
rodiče o této možností neví. Ostatní dívky neví, zda jsou jejich rodiče obeznámeni 
s možností této preventivní prohlídky. 

Z uvedených odpovědí a z vypracovaného grafu vyplývá, že 77,1% dotazovaných dívek 
gymnázia si myslí, že jejich rodiče vědí o možnosti absolvovat preventivní 
gynekologickou prohlídku v 15 letech. Pouze jedna respondentka uvedla, že její rodiče 
o této možnosti nevědí. Ostatní dívky neví, zda jsou jejich rodiče obeznámeni 
s možností této preventivní prohlídky. 

Uvedený graf mám dává jasný pohled na tuto otázku. I když rodiče (dle dívek) vědí 
o této preventivní prohlídce, málo dotazovaných dívek tuto prohlídku absolvovalo. 
Abychom získali 100% odpověď, bylo by nutné položit i tuto otázku přímo rodičům. 
Odpovědi, které jsem nahodile získala od rodičů, nejsou bohužel kladné. 
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11.4 Diskuze 
Podnětem к tomuto tématu mi byla brožurka vydaná Všeobecnou zdravotní 

pojišťovnou, která je předávána maminkám na porodnici. V brožurce (viz příloha 
č. 9a - b) je podrobně rozepsán očkovací kalendář a vyšetření, která má dítě 
absolvovat od narození do věku 18 let. Po důkladném přečtení jsem se dozvěděla 
i pro mne nové informace, které se týkaly preventivních prohlídek. 

U dívek je zde na 15.rok napsána preventivní gynekologická prohlídka 
(viz příloha č.10). Tato informace mne vedla к tomu, že jsem se kolegyň, které mají 
nebo měly dcery v tomto věku, zeptala, zda o této preventivní prohlídce byly 
informovány. Tak jako já, tak i většina z nich tuto informaci neměla. 

Další informace jsem se snažila nahodile získat od žákyň naší školy. Oslovila 
jsem dívky střední a vyšší školy. Většina z nich také tuto informaci neměly. Ty, které 
gynekologickou prohlídku absolvovaly, byly po operaci appendixu nebo se u nich 
objevily gynekologické problémy. Jen některé z nich tuto prohlídku mají za sebou, 
ale těch bylo opravdu málo. Proto jsem se snažila dotazníkem získat informace 
z oblasti sexuální výchovy u dívek 8. - 9. třídy základní školy a víceletého gymnázia. 

Výsledky dotazníků nám daly přehled o tom, jaké mají dívky znalosti z oblasti 
sexuální výchovy a kdo jim tyto informace předal. 

Základní informace získaly dívky obou typů škol od matky, z knížek, 
od kamarádek a od učitelky rodinné výchovy. Role otce je zde zmiňována jen 
v několika případech. Vyučující rodinné výchovy na základní škole poskytla dívkám 
dostatečné informace týkající se změn ženského organismu v době puberty, intimní 
hygieny, antikoncepce. 

U dívek víceletého gymnázia nás překvapily výsledky otázek č. 5, 12,13. Tyto 
otázky se týkaly intimní hygieny a antikoncepce. Výsledky ukázaly, že dívky jsou 
o této problematice nedostatečně informovány. 

Dívky, jejichž průměrný věk byl 14 let, by měly mít určité znalosti věnované 
této problematice. Pokud dívky nezískají základní informace v rodině, měly by je 
získat právě v předmětu rodinná výchova, který se vyučuje od 6. třídy. 

Jsme si vědomi toho, že výsledky našeho výzkumu nelze zevšeobecnit na celou 
populaci dívek 8. - 9. tříd, neboť výzkum probíhal pouze na třech školách v Mostě. 
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Také nemůžeme s jistotou říci, že rodiče 78% dívek opravdu vědí o preventivní 

gynekologické prohlídce v 15 letech, neboť v otázce č.21 odpovídaly jakoby 

za rodiče. 

V současné době můžeme už tvrdit, že výuka sexuální výchovy na našich 

školách je plně srovnatelná s vyspělými evropskými zeměmi. Přispívá к tomu 

i každoročně pořádaný celostátní kongres věnovaný sexuální výchově. 

Kongres pořádá Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu, jejíž 

prezidentem je Radim Uzel. V letošním roce to již bude H.ročník. Kongresu se 

pravidelně účastní učitelé, zdravotníci, psychologové a právníci. 
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11.5 Závěr 
Úroveň sexuální výchovy udělala za posledních tří desítek let obrovský krok 

kupředu. Lidé se na tento problém dívají většinou v horizontu několika málo let. 

Úroveň sexuální výchovy minula a předminulé generace, tak to je nesrovnatelné. 

Samozřejmě existují různé drobné rozdíly i na různých školách. 

V našich podmínkách existuje sexuální výchova jako součást rodinné výchovy. 

V mnoha jiných zemích Evropské unie je tomu naopak. Např. ve Švédsku existuje 

sexuální výchova jako povinný školní předmět od roku 1945. 

Proto i naše cíle byly zaměřeny na získání těchto informací: 

- jak jsou dívky informovány o pohlavním dospívání, o intimní hygieně 

a o sexuálním životě 

- od koho získaly dívky potřebné informace 

- zda rodiče vědí o preventivní gynekologické prohlídce v 15 letech 

Našeho výzkumu se zúčastnilo celkem 130 dívek. Oslovili jsme dvě základní 

školy a víceleté gymnázium v Mostě. Ke zjištění potřebných informací jsme použili 

metodu dotazníku. Dotazník obsahoval 21 otázek, na úplném začátku bylo několik 

otázek, kterými jsme zjišťovali věk dívek a rodičů, vzdělání rodičů a bydliště dívek. 

Z dosažených výsledků můžeme tvrdit, že se oba typy škol ve znalostech příliš 

nelišily. 

Hypotéza Hl (dívky mají dostatečné informace o intimní hygieně 

a o menstruační hygieně) byla ověřena částečně. 

Hypotéza H2 (polovina dotazovaných dívek ví, která antikoncepce je 

pro mladistvé nejvhodnější a proč) nebyla potvrzena. 

Hypotéza H3 (většina dívek není dostatečně informována o preventivní 

gynekologické prohlídce) se nepotvrdila. 

Hypotéza H4 (rodiče nejsou dostatečně informováni o tom, že by dcery měly 

absolvovat preventivní gynekologickou prohlídku) se nepotvrdila. 
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Menstruační kalendář 

POKYNY 

- každý zápis provádějte pečiivě a včas 

- к měřeni bazálni teploty užívejte vždy týž teploměr; 

teplotu mě ř te po dobu 5 minut v pochvě nebo koneíniku, a to ráno při 

probuzeni než vstanete z postele 

- naměřenou teplotu zaneste vodorovnou čarou do př is lu iněho dne 

- měsíčky a krváceni označte vyplněním příslušného sloupce 

dle sily krváceni 

1 vložka - velmi slabě krvácení 

2-4 vložky - slabě krváceni 

5-7 vložek - střední krváceni 

8-10 vložek - silně krváceni 

11-18 vložek - velmi silně krváceni 

- soulož označte znaménkem O , bolest písmenem 8, výtok písmenem V. 
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Pří loha č. 7c 

Skladba hospitalizovaných dívek podle diagnóz (2004) 

Diagnóza Počet pacientek Počet hospitalizací % 

vulvovaginitis (jako 
hlavní diagnóza) 

44 49 12,1% 

adnexitis 16 18 4,5% 
metrorrhagia 
juvenilis 

37 40 9,9% 

vrozené vývojové 
vady 

37 47 11,6% 

nádory rodidel 82 116 28,7% 
- maligní a bordeline 5 10 
- benigní 12 20 
- cysty 49 69 
- nepotvrzená 
podezření 

16 17 

endokrinologická 
vyšetření 

42 54 13,4% 

synechie vulvae 25 25 6,2% 
trauma rodidel 17 17 4,2% 
krvácení z rodidel 
před pubertou, 
puberta praecox 

7 8 2,0% 

bolesti břicha 17 23 5,7% 
jiné diagnózy 7 7 1,7% 
Dětské pacientky 
celkem 

331 404 100% 

doprovody 76 84 
Celkem: 407 488 

Statistické údaje z Kliniky gynekologie dětí a dospívajících 
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Druhy provedených operací (2004) 

Druhy a počty výkonů 2003 2004 
výkony na adnexech 42* 33* 
(laparotomické) 
hysterektomie 1 2 
jiné laparotomie 7* 1 
laparoskopie celkem 39 38 
(v tom neoplastika pochvy) I4x 6x 
chirurgické ošetření úrazů 12 1 
rodidel 
kauterizace synechií vulvy 27 25 
plastika poševního vchodu 2 3 
nebo neoplastiky vulvy 
klitoridectomie 0 1 
operace gynatrézií 11 14 
jiné operace zevních 32 14 
rodidel a pochvy 
kyretáž, aspirace, UPT (lx) 1 3 
jiné operace (embolizace 1 1 
myomu) 
vyšetření v narkóze 1 6 
Celkem 175 148 

* při nich 3x apendektomie 

Statistické údaje z Kliniky gynekologie dětí a dospívajících 
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Témata rodinné výchovy na základní škole 

v 

6. ročník ZS (základní školy) 

• Všichni jsme lidé 
• Život v rodině i mimo ni 
• Rozvoj osobnosti 
• Osobní bezpečí 
• Péče o zdraví a režim dne 
• Zdravá výživa 
• Zneužívání návykových látek 

7. ročník ZŠ 

• Sexuální výchova 
• Osobní bezpečí 
• Člověk ve zdraví a nemoci, péče o zdraví, péče o nemocného 
• Zdravá výživa, stravování 
• Povinnosti členů rodiny, legislativa, ekonomika provozu domácnosti 

8. ročník ZŠ 

• Rodina, širší sociální prostředí, rozvoj osobnosti 
• Péče o zdraví, osobní hygienu 
• Zdravá výživa, vliv způsobu stravování na zdraví člověka 
• Prevence zneužívání návykových látek, volnočasové aktivity 
• Sexuální výchova, morální hodnoty vztahu 
• Osobní bezpečí 

v 
9. ročník ZS 

• Rodina, ekonomické a právní otázky rodinného života 
• Péče o duševní zdraví 
• Zdravá výchova, jídelníček pro dítě, dospívajícího, duševně 

a fyzicky pracujícího člověka 
• Sexuální výchova, prevence nechtěného početí 
• Prevence zneužívání návykových látek a společenská nebezpečnost 
• Osobní bezpečí, sekty, party (www.fraus.cz) 

http://www.fraus.cz
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NOVY 
P R Ů V O D C E P R O 

v v 

B E Z P E C N E J S I 
SEX 

N a sklonku 20. století konečně 
došlo k tomu, že kazclx muže 
svobodně oddělit sexualitu 

j početí dítěte jako takové, a to přede-
vším diky možnostem spolehlivé anti-
koncepční ochrany 
V ankete. týkající se ne i větších světo-
vých vynalezu všech dob. uvádí mnoho 
respondentu pravém hormonální anti-
koncepci. Ochrana ženy před nežádou-
cím těhotenstvím představuje výrazný 
krok k jejímu osvobození od zbytečnych 
stresů a přispívá take ke spokojenějšímu 
a harmonickému partnerskému soužití. 
Г neposlední řadě pak naplňu/е zaklad-
nilidské právo na plánované rodičovství, 
kdy se každý může rozhodnout o počtu 
svých děti, o intervalech mezi jednotlivý-
mi porody a o terminu početl prvního 
dítěte. Spolehlivé antikoncepční metody 
se podílejí také na radikálním poklesu 
počtu umělých přerušení těhotenství. 
Rychlý rozvoj lékařské vědy v posled-
ním desetiletí přinesl širokou nabídku 
moderních antikoncepčních metod, 
je jich větší bezpečnost, spolehlivost 

Tato kratka informace by měla všem 
poskytnout základní orientaci a pomoci 
při správnému výběru takové antikon-
cepční metody, která jim bude ne/lépe 
vyhovovat a která tak přispěje pocitu 
žiivtnípohody a štěstí. 

MUDr. Hadím Uzel, CSc. 

a pohoillí při užívám. Gynekologové 
jsou o všech těchto metodách průběžně 
informovaní, bohužel však někdy vázne 
informace veřejnosti. 

strana 13 



MÉNĚ HORMONU, NEŽ DŘÍVE. JAK TO FUNGUJE? 

TRADIČNÍ A SPOLEHLIVÝ ZPŮSOB. 

Antikoncepční přípravky na 

hormonální bázi matou tělo 

klamným předstíráním 

... 
těhotenství, ktere způsobuje 

zástavu činnosti vaječníků. 

Hormony obsažené v pilulce jsou 

tvořeny kombinaci estrogenu 

a gestagenu a zabraňují ovulaci. 

V současné době viechnv přípravky 

obsahu]i mnohem nižší množství 

hormonu, než v minulosti. Tím jc 

dosaženo minimalizace 

rizika vedlejších 

účinků při 

zachováni vysoké 

spolehlivosti. 

KAŽDODENNÍ UŽÍVÁNÍ. 

Pilulkv se musí užívat pravidelně 

každí den. Většina pilulek se užívá 

ANTIKONCEPCE, KTERÁ SE POLYKÁ. 
Pilulky patři к nejspolehlivéjším antikoncepčním metodám 
- ovšem pouze při pravidelném každodenním užívání. 

Pří loh;) č. 7d 

PILULKA 

po dobu 21 dnů, pote 

následuje přestávka sedmi 

dnů bez užiti tabletv. ve 

které dochází ke krvácení. 

Některé přípravky jsou 

к dipozici i v baleni 

s 28 tabletami, kdv 

posledních 7 je bez 

hormonů (aby bvla 

snížena pravděpodobnost 

zapomenuti kolem 

sedmidenni přestávkv) 

V případě zapomenuti 

pilulky je rezerva 12 hodin 

na opožděné užiti. 

PŘÍZNIVÉ ÚČINKY. 

Při užívaní kombinované 

hormonální antikoncepce 

je většinou menstruace 

pravidelna a mené bolestivá. 

může se projevit pozitivní 

vliv na plet a navíc bylo 

prokázáno, že tento tvp 

antikoncepce působí 

preventivné před karcinomv 

vaječníků a délohv. 

VYHODY 

• spolehlivá antikoncepce 

(při pravidelném užívání) 

• osvědčena metoda 

• nízký výskyt vedlejších 

účinku 

NEVYHODY 

• každodenní užívání, musíte 

na ni myslet každý den 

• časový posun při dalekvch 

cestách, průjem nebo 

zvraceni mohou nepříznivé 

ovlivnit spolehlivost 

St 

M 19 IS 17 

MIRA SPOLEHLIVOSTI 

Při pravidelném užíváni 

představují tabletv velmi 

spolehlivou antikoncepční 

metodu (% selhaní méně 

než 1%). 

Při „typickém" užíváni 

může dojit к selhaní až 

v 5% (vliv prů jmu, zvraceni, 

zapomenuti pilulky, 

lékových interakcí). 

s t rana 13 
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JAK TO FUNGUJE? 

MINIPILULKA 
PILULKA BEZ ESTROGENŮ. 
Mini-pilulky nesmíme zaměňovat s klasickými 
pilulkami, od kterých se zasadním způsobem odlišuji. 

OBSAHUJÍ POUZEJEDEN H O R M O N 

Mini-pi lulka neobsahu je žádm 

estrogen. obsahu je pouze gestagen 

\ nizkvch dávkách. Proto mini pi lulka 

ve většině p ř ípadu nezabral iu je 

ovulaci, ale využívá dalších 

m e c h a n i s m u - snižuje p ros tupnos t 

hlenu dě ložn ího č ípku p ro spermie 

a zabraňuje p ř í p a d n é m u uchycení 

o p l o d n ě n é h o vajíčka na sliznici 

děložní ducinv. 

Щ * 

NAPROSTO 
PRAVIDELNÉ UŽÍVÁNÍ. 

Mini-pilulka musí bvt 

pravidelné užívána po celvch 

28 dní cyklu vždy přesné po 

24 hodinách, jinak ztrácí svoji 

účinnost. Často se používá 

v době kojeni. 

VYHODY 

• lze ihned vysadit 

• mohou využit ženy, které 

z nějakého důvodu nemohou 

užívat kombinaci s estrogenv 

NEVÝHODY 

• je třeba dodržovat přesnou 

hodinu užívaní 

• \ případě nepřesnosti 

výskyt nepravidelného 

krvácení 

• výrazný vliv interakci 

s jinými lékv 

• i i l l i W i H i r B l 
Při zcela správném 

užívání je 

procento 

selhání 0.5%. 

lakákolň 

cli» ba 

v režimu 

užíváni 

výrazně 

snižuje 

spolehlivost 

, g — — 
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JAK TO FUNGUJE? mésicu spolehlivé potlačena. 

SPOLEHLIVÁ OCHRANA 
NA 12 TÝDNŮ. 

Injekce obsahuje pouze 

gestagen, ale ve vyšší dávce 

ne/ „minipiltilka". Tímto 

způsobem je potlačena 

ovulace. Po vysazeni injekci 

se plodnost /novu obnoví 

nejpozději do deseti měsíců. 

NEOBSAHUJE ESTROGENY. 

In|ekce neobsahuje estrogenv. 

V I 1 1 J I I W 1 

Injekce s hormonem potlačuje ovulaci a působí 
stejně účinně jako antikoncepční pilulky. 

KAŽDÉ TŘI MĚSÍCE 

JEDNA INJEKCE. 

Pravidelně každých 

12 týdnů podá lékař 

injekci s gestagenem 

vstříknutim do 

sedacího svalstva. 

Ochrana proti početí 

zůstává během tři 

měsíců stale na stejne 

úrov ni, protože ovulace 

je po dobu těchto tří 

Z tohoto důvodu je ta to 

antikoncepční metoda, 

ve srovnaní s estrogenninu 

preparaty. spíše v hodná 

pro /env starší 55 let a pro 

silné kuřačky. Některé ženv 

oceňuji take skutečnost, 

že během této doby se 

často neobjev uje pravidelné 

krváceni 

• dlouhodobá metoda 

• mohou ji užívat kojící 

matky 

• meně interakci s dalšími 

lekr 

NEVYHODY 

u néktervch /en se mohou 

vyskvtnout vedlejší účinky 

(např. zvýšení hmotností) 

• v případě vedlejších 

účinků nel/e účinek ihned 

/ ruši t (injekce působí 

dlouhodobě) 

• při dlouhodobém užívání 

může dojit к poklesu kostní 

hmoty 

• snížena plodnost může 

přetrvávat až 10 měsíců po 

skončení 

MIRA SPOLEHLIVOSTI 

Tříměsíční injekce obsahuje 

dostatečné vysokou dávku 

gestagen и, která bezpečně 

zajišťuje potlačení ovulace. 

Procento selhaní 

okolo 0,5V 

s t rana 13 



Příloh;) č. 7c 

APLIKACE POUZE 
JEDNOU TÝDNÉ. 

JAK TO FUNGUJE? 

A n t i k o n c e p č n í n á p l a s t b ý v á č a s t o p o v a ž o v á n a z a 

n á s t u p c e k l a s i c k é p i l u l k y , j e s t e j n é b e z p e č n á 

a s p o l e h l i v á a n e m u s í se b r á t k a ž d ý d e n . 

ŠETRNÁ К ŽENSKÉMU 

TĚLU. Naplast nepřetržité 

uvolňuji- hormony 

(estrogen a gestagen), čím/ 

potlačuje ovulaci. Hormony 

se do krve dostavaji přímo přes 

kůži, takže ncprocha/i travicim 

traktem a méně zatěžuji játra. 

Nízké Jašky hormonu |.sou 

uvolňovány nepřetržitě 

24 hodin denně a tím je 

zabezpečena |ejich stála 

hladina v krvi. 

Naplast může bvt nalepena 

na hvždé. břicho, ramena či 

horní čast zad. \ 'ždy ve stejný 

den v týdnu se naplast vymění. 

Po třech týdnech s náplasti 

následuje jeden tvden he/ 

naplasti. tomto týdnu dojde 

ke krváceni. 

V případě zapomenuti výménv 

naplasti je antikoncepční 

spolehlivost zachovana ještě 

dalších 48 hodin. 

JEDNODUCHÁ 
ANTIKONCEPCE 

nemuzou používat 

antikoncepci s estrogeny 

MIRA SPOLEHLIVOSTI 

Náplast je sjwlehlivá z více 

než 99V Spolehlivost 

není ohrožena průjmem 

a zvracením, ani léčbou 

některými antibiotik) 

(např. teracvkiin). 

Riziko chybv 

v užívání _ 

způsobující 

možné selháni je 

minimální. 

i 

VÝHODY 

NEVÝHODY 

Ženy, které se rozhodnou 

I pro náplast, nemusí na 

antikoncepci mvslet každv 

den. Náplast výborní drží 

a neodlepuje se ani při 

různých aktivitách, jako 

je koupáni, cvičeni nebo 

sauna. S naplasti se lze take 

opalovat. 

• zachováva všechny příznivé 

učinkv kombinované 

hormonální antikoncepce 

(např. pravidelná a méně 

bolestná mestruace. dobrv 

vliv na plet. prevence 

rakovin) vaječnikti a délohv) 

• nižší riziko selhání 

(odpadá nebezpečí 

nepravidelneho užívání, 

zvraceni, nebo interakce 

s antibiotikv) 

• nezvyšuje hmotnost 

• je snadno reverzibilní 

(užívání se dá přerušit 

kdykoliv v průběhu cvklu) 

• uživá se pouze jednou 

tvdné 

• výjimečně se může objevit 

alergická kožní reakce 

• nevhodná pro ženy, 

které z nějakého důvodu 



Pří loh;) č. 7d 

JAK TO FUNGUJE? 

NITRODĚLOŽNÍ 
TĚLÍSKO 
A N T I K O N C E P C E B E Z H O R M O N Ů 
Nitroděložní tělísko představuje p ro m n o h o žen 

spolehlivou al ternat ivu hormo-
nální ant ikoncepce. 

DLOUHODOBÁ 

OCHRANA. Běžné 

nitroděložní 

tělisko je 

wrobeno z plastické hmotv 

a )ť m i n u t o mědénvm 

drátem. Měděny dral uvolňuje 

ionty, které mění složeni 

nitroděložnfho prostředí 

Tím je ovlivněna schopnost 

spermií oplodnit vajíčko 

a rovné/ možnost uchyceni 

oplodněného vajíčka 

v děloze je snížena. 

VÝHODY 

MIRA SPOLEHLIVOSTI 

Spolehlivost je závislá 

na typu nitrodéložniho 

tělíska a individuálních 

faktorech (např. věk). Podle 

dostupných vědeckých 

údajů činí procento selháni 

0,6 až 2%. 

Antikoncepční účinek 

nitrodéložniho těliska 

je omezen pouze na 

sliznici dělohy a trvá 

po dobu nejméně dvou 

let. Nitroděložní tělisko 

• možnost samovolného 

v\ puzeni tělíska 

• riziko mimodéložního 

těhotenství 

• silnější menstruace, občas 

nepravidelne krváceni 

musí bi t každopádně 

zavedeno lékařem, |inak bv 

mohlo dojit к zanétl iwm 

komplikacím 

• mohou je| využít ženy, 

které nemohou ze 

zdravotních důvodů užívat 

hormonální antikoncepci 

• minimum nežádoucích 

ůčinků 

s t rana 13 



Příloha č. 7g 

NITRODELOZNI 
TĚLÍSKO S HORMONY 

ANT! KONCEPCE NA 5 LET 
N itrodělo/m tělisko s hormon» je dalším /dokonalením 

^ f N jednoduchého u-liska s měděnvm drátem, 
j j ^ ^ ^ g j p t trvale uvolňuje maia m n o / s m hormonu. 

jAKTOFLNCUJE? 

СK"HRANA S ЖЖМ()\У Spi rab 

/ plasticko hmot v rr\alo inolmiK i ' 

de lo /m sliznice mata m n o / s n i 

gťNtJ^nu. I >ik\ tomu d t x h j y i 

к /ahušrov j i i i hlenu \ delo/nim 

hnile л spermie nemohou 

pronikat do J ř loh \ 

Nav к docha/i 

к ome/eni 

/ 

poh\bhvoso spermii 

l \ o l m n a m hormon kromě 

loho sni/ufe vvsku Jo lo /m 

s h / n u e i i k / ť ani připadne 

opitklnfiw \ jjK'ko %e i u ni 

nemu/c Uvhvfif 

D06A LLINKL PÉT LET. 

Ros ne / nnrodelo/ni 

tělisko n hor m o m m u x Ь\х 

zavedeno lokarom а \ drto/e 

mú/r bvf ponecháno a / po 

dobu pťll let I olivko 
4 в е ч а ц е т m u / e Int 

u/ ivano i koptím» / r r u m i 

• m/kv \ \>k\t tedleisiťh 

ucinku 

• dlouhodobá metoda 

NEVYHOOY 

т о / п о м samovolného 

v\puzeni těliska 

• \-vsoka investice na 

/acatku u/tvam 

MIRA SPOLEHLIVOSTI 

\ i t rodělo/n i tělisko n hor 

mom pain kr spolehlnvm 

metiniam antikomepco 

Procento selhaní \< meno 

ne/ I V 

15 



Příloha č. 7c 

I M P L A N T A T 
ANTIKONCEPCE POD KŮŽÍ. 
Hormonální implantát chrání před nechtěným 
otěhotněním ^ ^ ^ ^ ^ ^ po dobu tří let 

JAK TO FUNGUJE? 

BEZPEČÍ P O D KŮŽÍ. Antikoncepční tvčinku 

umístí Ickař pod kú/ i na vnitřní stranu paže 

Tvčinka uvolňuje v období dalších tři let 

trvale dávky gestagenu potřebne к potlačeni 

ovulace. Hormonální implantat neobsahuje 

žádné estrogeny. 

NEPATRNÉ DÁVKY 
HORMONŮ. 

Každv den je 

z implantátu 

uvolňováno 

male množství gestagenu. 

Zenv s hormonálním 

implantatem vétšinou 

nemají po dobu jeho 

používáni pravidelné 

krváceni, často dojde 

к ieho déletrvajici zástavě. 

PUninost se /pravidla 

obnoví d<i jednoho měsíce 

po odstraněni implantatu 

dlouhodobá metoda 

vvsoka spolehlivost 

NEVYHODY 

• nelze wsadit bez zásahu 

lékaře 

• může se objevu lokální 

Přestože implantat 

neobsahu je žádný estrogen. 

vyznačuje se velmi vvsokou 

spolehlivosti. Vzhledem 

к tomu. že odpada riziko 

chyby v užíváni, je procento 

selhaní menši než 0,1%. 

reakce nebo infekce 

• vvšši pravdě-

podobnost 

nepravidelneho 

krvácení 



Pří loh;) č. 7d 

O S T A T N Í m e t o d y 
K O N D O M Y 

Kondom neboli prezervativ 

je jediná v současnosti 

skutečně účinná 

ochrana pro muže. 

Velmi tenká latexová 

membrána, která 

se přetáhne přes 

jjenis, zabraňuje 

transportu 

spermií. Proto se 

řadí к takzvaným 

bariérovým 

metodám. jakékoli\ 

poškození kondomu 

však každopadné snižuje jeho 

ochranný účinek. Kondom 

do značné míry zabraňuje 

pohlavně přenosným 

onemocněním, včetně přenosu 

viru HIV. Nesmi se používat 

v kombinaci s mastnými 

latkami (masti, oleje). 

ШШШШШ 

SPERMICIDY 
К neijednodušším metodám 

<>c hran v patři kromě těch 

bariérových rovněž různé 

chemicke prostředkv 

V současnosti jsou u nas 

к dispozici spermicidni 

látkv ve formě poševnich 

čípku. Apliku|i se do pochw 

nejmené 10 minut před 

pohlavním sukem. Působí 

znehybnéni spermii a na 

ženu nemají žádný škodlivv 

vliv. 

• ' 'Л,-" l. 'i ' .-Tl 
Proměnlivá. Procento 

selhaní pro kondomy činí 

0,5 až 15, pro chemické 

prostředkv dokonce až 

25. Obě metodv je však 

možno kombinovat, čímž se 

spolehlivost pochopitelné 

ZVÝŠÍ . 

j A 

s t rana 13 



Příloha č. 7c 

DOTAZNÍK 

Milé žákyně, 

předkládám vám dotazník, který použiji pro vypracování své diplomové práce. 
Dotazník je anonymní a bude využit pouze ke studijním účelům. 
Nejedná se o žádný test či zkoušku, proto prosím odpovídejte podle toho, co znáte. 
Děkuji vám za spolupráci. 

Zvolené odpovědi označte křížkem 0 

Věk dívky: 

Věk matky: 

Věk otce: 

Vzdělání rodičů: 
matky: otce: 

Bydliště (obec) dívky: 

Název školy dívky: __ 

1. Od koho nebo odkud ses dozvěděla pro tebe důležité informace o změnách 
ženského těla v době puberty, o menstruaci, o pohlavním životě? 
Můžeš zaškrtnout nejvíce 3 možnosti. 

od matky z knížek 
od otce na internetu 
od učitelky/učitele takové informace nemám 
od kamarádky 
od někoho jiného, z jiného zdroje (prosím uveď) 

Ilona Umlaufová 
studentka l.LF UK 

základní 
střední bez maturity 
střední s maturitou 
vysokoškolské 

základní 
střední bez maturity 
střední s maturitou 
vysokoškolské 



2. S kým by sis nejraději popovídala o menstruaci, o pohlavním životě, 
o problémech s tím spojených, o gynekologické prohlídce? 
Zaškrtni jen jednu možnost. 

s matkou s kamarádkou 
s otcem s nikým 
s učitelkou/učitelem s někým jiným, s kým? 

3. Kdy se u tebe objevila první menstruace? 

Věk: 

4. Od koho nebo odkud jsi dostala informace o hygieně během menstruace? 
Můžeš zaškrtnout nejvíce 3 možnosti. 

matky z knížky 
otce z internetu 
školy nedostala jsem informace 
kamarádky jiné zdroje (prosím uveď) _ 

5. Mohla bys napsat, co víš o hygieně při menstruaci? 
Prosím rozepiš se. 

6. Co při menstruaci používáš (zaškrtni pouze jednu možnost). 
Pokud ještě nemenstruuješ, přejdi к otázce č.9. 

menstruační vložky 
tampóny 



7. Od koho nebo odkud jsi získala informace o správném zavádění tampónu? 
Pokud tampón nepoužíváš, tuto otázku přeskoč. 

matky z příbalového letáku 
otce z knížky 
kamarádky z internetu 
školy nic z toho 

8. Jak často si měníš menstruační vložku či tampón při silném menstruačním 
krvácení? 

méně než 3 - 6 hod. 3 - 6 hod. 
6 - 8 hod. 6 - 8 hod. 
8 - 1 2 hod. déle 

9. Dívky tvého věku často trpí výtokem. Víš, co může výtok způsobit? 

ano prosím, uveď příklad 

ne 

10. V jakém věku nebo v jaké době je podle tebe dívka připravená na 1. pohlavní 
styk? 
Prosím napiš a odůvodni svou odpověď. 

11. Je pro tebe důležitá antikoncepce? 

ano ne 



12. Dostala jsi informace o tom, která antikoncepce je pro mladistvé 
nejvýhodnější? 

ano od koho? 

ne 

13. Mohla bys vyjmenovat druhy antikoncepce, které znáš a popsat jejich výhody 
a nevýhody? 

14. Byla jsi již na preventivní gynekologické prohlídce? 

ano ne 

Pokud ano, napiš od koho ses o ní dozvěděla? 

15. Věděla jsi o tom, že bys už v tvém věku mohla jít na preventivní 
gynekologickou prohlídku? 

ano ne 

16. Myslíš si, že tato preventivní gynekologická prohlídka je v tomto věku 
důležitá? 

ano 

ne (napiš věk, který je vhodný pro tuto prohlídku) 

17. S kým bys šla na tuto preventivní prohlídku, kdy by ses rozhodla tam jít? 

s matkou 
s kamarádkou 

sama 
s někým jiným 



18. Byla bys ráda, kdyby tuto preventivní prohlídku organizovala škola? 

ano ne 

19. Víš, kde je ve tvém městě ( nebo v okolí) ordinace dětského gynekologa a jak se 
jmenuje? 

ano (jméno) 

ne 

20. Představ si, že jsi matkou a máš holčičku. 
Chtěla by ses s ní o věcech týkajících se menstruace, pohlavního života, 
gynekologické prohlídky bavit? 

ano v jakém věku by ses s ní o tom začala bavit? 

ne proč? 

21. Myslíš si, že rodiče vědí o preventivní gynekologické prohlídce u dívek v 15 
letech? 

ano ne nevím 



Příloha č 9a 

A 
V Š E O B E C N Á Z D R A V O T N Í P O J I Š Ť O V N A 

Č E S K É R E P U B U K » 



Harmonogram péče o dítě 

i Kdy Co Vás čeká 

po návratu z porodnice 

4. den - 6. týden 

14.den 

6. týden 

9. - 12. týden 

10. týden - 15. mesic 

3. měsíc 
13. - 16. týden 

4. měsíc 

17. - 20. týden 

5. měsíc 
6. měsíc 

8. mésíc 

9. měsíc 

10. měsíc 

11. mésíc 

12. měsíc 
14. - 27. měsíc 

15. měsíc 

18. měsíc 

18. 32 20. mésíc 

21 . -25 . měsíc 

2. rok 

návštěva zdravotnického pracovníka ve Vašem domově 

očkováni proti tuberkulóze 

kontrola zdravotního stavu dítěte u dětského lékaře 

pravidelná kontrola u dětského lékafe 
očkování proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli a hemofilovým infekcím (1. dávka) 
a virové hepatitidé typu В (1. dávka) 

3. rok 

očkováni proti dětské obrně (dvakrát za sebou v odstupu osmi týdnů, v celostátně stanovených 
terminech v březnu a květnu) 

pravidelná kontrola u dětského lékaře 
očkováni proti záškrtu, tetanu. dávivému kašli a hemofilovým infekcím (2. dávka) a virové 
hepatitidé typu В (2. dávka) 
pravidelná kontrola u dětského lékaře 

očkováni proti záškrtu, tetanu. dávivému kašli a hemofilovým infekcím (3. dávka) 

pravidelná kontrola u dětského lékaře 
pravidelná kontrola u dětského lékaře 
vyšetřeni rizika křivice 
první návštěva zubního lékaře 
vyšetřeni sluchu dítěte 

očkování proti virové hepatitidé typu В (3. dávka) 

opakováni vyšetřeni rizika křivice 

opakování vyšetření rizika křivice 

preventivní prohlídka u dětského lékaře 
přeočkování proti dětské obrně (dvakrát za sebou v odstupu osmi týdnů, v celostátně stanovených 
terminech v březnu a květnu) 

očkováni proti spalničkám, pííušnicim a zardénkám (1. očkování) 

preventivní prohlídka и dětského lékaře 

očkováni proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli a hemofilovým infekcím (4. dávka) 

přeočkování proti spalničkám, příušnirim a zardénkám (v odstupu 6 - 1 0 měsíců po 1. očkovaní) 

očkování proti tuberkulóze (pouze přeočkování tuberkulin negativních děti, tj. bez jizvy po očkováni) 

preventivní prohlídka 

5. rok 

7. rok 

preventivní prohlídka 

přeočkování proti záškrtu, tetanu a dávivému kašli 

preventivní prohlídka 

9. rok preventivní prohlídka 
11. rok preventivní prohlídka 

očkování proti tuberkulóze (pouze přeočkování u tuberkulin negativních dětí) 

12. rok očkování proti zardénkám u neočkovaných dívek 

očkováni proti virové hepatitidé typu В u děti. které nebyly očkovány v kojeneckém veku 

13. rok preventivní prohlídka 

přeočkování proti dětské obrné 

14. rok očkováni proti tetanu (další vždy po 10 letech!) 

15. rok preventivní prohlídka 

prohlídka dívek dětským gynekologem 

17. rok preventivní prohlídka 



Příloha č. 7c 

Preventivní gynekologické prohlídky dívek 

Milá maminko, 
možná se Vám bude zdát nezvyklé, případně předčasné, zvát dívku ve věku Vaší dcery na 
gynekologickou prohlídku. Možná si nedovedete přesně představit, co by měla preventivní gynekologická 
prohlídka zahrnovat, a co je jejím účelem. Následující informace by Vám mčly pomoci zodpovědět 
některé otázky, které si zřejmé v duchu kladete, a objasnit důležitost a užitečnost preventivních 
gynekologických prohlídek. 

Proč jsou preventivní gynekologické prohlídky tak důležité? 

Jen žena se správně vyvinutými a správné fungujícím pohlavními orgány je schopna počít, donosit a 
porodit zdravé dítě. Rozmnožovací fůnkce rodidel je velmi komplikované a může být poškozena celou 
řadou chorobných změn, vývojových odchylek či onemocnění, které mohou v těch vážnějších případech 
způsobit neplodnost. Proto je potřeba věnovat zvláštní pozornost včasnému odhalování a léčení všech 
příznaků a onemocnění, které by mohly v budoucnu ohrozit ženskou plodnost. 

.., častějšími poruchami v dětském věku jsou záněty počiny, které způsobují výtok z rodidel. čímž se 
může zánět přenést snadno i do močových cest. Dalšími možnými poruchami v dětském věku jsou 
odchylky ve vývoji a rozvoji o pohlavnich orgánů, pozdní nástup či nepravidelnost menstruace, záněty 
vaječníků projevující se obvykle bolestmi v podbřišku. Někdy se - naštěstí jen vzácně - vyskytují i 
nádory vaječníků. Dosavadní zkušenosti z preventiv ních prohlídek ukazují, že asi u 5% všech 
vyšetřených dívek se naleznou změny či onemocnění, které by - kdyby nebyly léčeny - mohly mít 
následky pro budoucí plodnost. Navíc, kromě preventivního vyšetření Vaší dceři může gynekolog 
poskytnou cenné rady týkající se správné hygieny a péče o ženské orgány budoucí ženy a matky. 

Jak preventivní gynekologická prohlídka probíhá? 

Při preventivní gynekologické prohlídce se specialista v gynekologii dětí a dospívajících (bývá to obvykle 
lékařka) nejprve vyptá na důležité příznaky (výtok, bolesti v podbřišku, menstruační cyklus a jeho průbéh 
a případné poruchy). Potom zhodnotí vývoj prsů, ochlupení, prohlédne zevní pohlavní ústrojí (přitom 
bude pátrat i po případném výtoku) a nakonec gynekologicky dívku vyšetří pohmatem. aby zhodnotil 
vývoj dělohy a vaječníků. Ale nebojte se, nepůjde o vyšetření pochvou, nýbrž konečníkem. Panenství 
dívek lékařka samozřejmě respektuje, a proto nemusíte mít obavy, že by vyšetřením mohla být porušena 
panenská blána. Zjistí-li se při preventivní gynekologické prohlídce nějaké známky onemocnění, či 
nepravidelností, vyrozumí Vás lékařka o nutnosti podrobnějšího vyšetření nebo léčení Vaší dcery. 

Jak postupovat před vyšetřením? 

Vysvětlete své dcerce, co ji čeká a řekněte jí, že vy šetření není bolestivé, ale velmi důležité z hlediska 
správného vývoje pohlavních orgánů. Dohlédněte, aby si s sebou vzala menstruační kalendář, či jiný 
záznam o menstruaci. К vyšetření by dívka neměla mít plný konečník; má-li sklon к zácpě, dejte jí večer 
před vyšetřením glycerinový čípek nebo lehké projímadlo. Bezprostředně před vyšetřením se musí 
vymočit, protože při plném měchýři nelze vy hmatat vnitřní orgány, a bylo by to nepříjemné. Má-li dívka 
v době plánovaného vyšetření měsíčky, dohodněte jiný termín prohlídky. Upozorněte svou dceru, aby 
neváhala ani se nestyděla zeptat lékařky nebo ženské sestry v ordinaci na cokoli, co má vztah к vývoji, 
funkci i nemocem ženských orgánů. 
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