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ABSTRAKT 

V diplomové práci je řešena problematika antikoncepce od historie aţ po současnost. 

Práce se skládá ze dvou částí. První část je částí teoretickou, která se zabývá vývojem 

antikoncepce a jejími metodami, výhodami či nevýhodami jejího pouţívání a s ní 

spojené souvislosti. Obsahem této práce je také pohlavní soustava ţeny, menstruační a 

ovulační cyklus, pro lepší nahlédnutí do problematiky. Teoretická část je dále doplněná 

o zařazení antikoncepce do výuky na školách. V praktické části jsou řešeny znalosti 

ţáků vybraných středních škol v oblasti antikoncepce. Z výsledků dotazníkového šetření 

je provedena analýza vybraných středních škol a je téţ vypracováno doporučení a návrh 

hodin v oblasti reprodukčního zdraví na vybraných středních zdravotnických školách. 
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ABSTRACT  

This thesis deals with the issues of contraception from history to the present day. The 

thesis is made of two parts. First part is theoretical and deals with development and 

application of contraception, i have also included pros and cons of each one. For the 

sake of better understanding this work contains information about reproductive organs, 

menstruation and ovulation cycles. First part also contains inclusion of contraception to 

an education at school. Awareness of contraception is dealt with in a practical part of 

this thesis. Practical part is in a form of survey. The results of the surface analysis of 

selected high schools and also a recommendation in a file do reproductive healthcare. 
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1 Úvod 

Diplomovou práci na téma ,,Znalosti ţáků vybraných středních zdravotnických škol o 

antikoncepci“ jsem si zvolila, protoţe se domnívám, ţe znalosti mladých dívek o 

metodách, které zabraňují nechtěnému početí jsou neúplné. Chtěla jsem se dozvědět, jak 

jsou dívky v této problematice informovány. Zaměřila jsem se na dívky, které studují 

střední zdravotnickou školu ve dvou městech, v Praze a v Liberci. Zajímalo mě, zda 

existuje nějaký znalostní rozdíl ve dvou zvolených městech a dvou ročnících. První a 

čtvrtý ročník jsem si zvolila z důvodu zjištění, zda studentky čtvrtého ročníku v rámci 

svého studia a zaměření, mají hlubší znalosti této problematiky neţ studentky ročníků 

prvních.  

Toto téma jsem si dále zvolila, protoţe se o tuto problematiku dlouhodobě zajímám. 

Volba tématu diplomové práce byla také ovlivněna předpokladem, ţe se ve své 

učitelské profesi budu s tímto tématem setkávat a snad tímto průzkumem mohu přispět 

ke zvýšení kvality vyučování této oblasti. Je zřejmé, ţe antikoncepce ovlivňuje ţivoty 

mnoha ţen po celém světě uţ po několik let. S neustálým sociální, zdravotním, 

ekonomickým, ale i morálním rozvojem se nadále rozvíjí.  

Diplomová práce se skládá z části teoretické a empirické. Část teoretická se věnuje 

seznámení se základními informacemi o antikoncepci. Zabývá se historií, rozdělením 

antikoncepce, příznivými a negativními účinky. Empirická část se skládá z metodiky, 

výzkumné činnosti, charakteristiky zkoumaného vzorku, výsledků vlastní práce, návrhu 

hodin plánovaného rodičovství a diskuze. Pro výzkumnou činnost jsem si zvolila 

dotazníkové šetření, které jsem aplikovala na čtyři skupiny respondentek, jejichţ 

odpovědi budu vzájemně porovnávat.  
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TEORETICKÁ ČÁST 

 

2 Antikoncepce 

Pojem antikoncepce vyjadřuje jakoukoliv metodu, která zabraňuje početí. Můţeme se 

setkat i s pojmem kontracepce, který je ekvivalentem antikoncepce. Antikoncepce spadá 

pod primární prevenci nechtěného otěhotnění. Kaţdá ţena či pár má právo se 

rozhodnout, kdy a zda vůbec chtějí mít děti, toto právo je zakotveno v Prohlášení 

Teheránské konference OSN o lidských právech (1968), Světovém akčním populačním 

plánu (1974), Úmluvě o odstranění všech diskriminací ţen (1979), Úmluvě o právech 

dítěte (1989). 

Antikoncepci můţeme povaţovat i jako prevenci interrupcí. K interrupci (umělé 

přerušení těhotenství) se ţena přiklání jen v mimořádných situacích, jako můţe být 

selhání antikoncepčních metod, ohroţení zdraví matky i plodu nebo z jiných váţných 

důvodů. Interrupce tedy není povaţována jako jedna z antikoncepčních metod, tedy za 

antikoncepci samotnou. 

V širším slova smyslu můţeme antikoncepci rozdělit do dvou skupin a to na 

antikoncepci reverzibilní a ireverzibilní. Pojem reverzibilní označuje takovou 

antikoncepci, u které po jejím vysazení lze jednoduše obnovit stav plodnosti. Oproti 

tomu ireverzibilní znemoţňuje přirozenou moţnost oplodnění. Tyto metody jsou 

doporučovány osobám, které jiţ dále v budoucnu neplánují další potomky, či by je 

těhotenství z nějakého důvodu ohroţovalo na zdraví (Čepický, 2011). 

Účinnost antikoncepce je hodnocena Pearl Indexem, tedy počtem ţen ze 100, které by 

otěhotněly při uţívání sledované metody po dobu jednoho roku. 

2. 1 Vybrané historické etapy antikoncepce  

Lidé a zvířata mají rozdílnou sexualitu, zvířata tuto činnost provozují za cílem 

reprodukce, u lidí tvoří pohlavní styk nedílnou součást partnerských vztahů. A tudíţ se 

člověk snaţil zabránit nechtěnému těhotenství uţ v dávných dobách (Čepický, 2002). 

Uţ ve starověku pouţívali metodu, které se pouţívá dodnes a to přerušovanou souloţ. 

Za to dnešní bariérová antikoncepce měla ve starověkém Egyptě podobu krokodýlího 

trusu, který si ţeny vpravovaly před souloţí do pochvy. Dnešní prezervativ v tomto 
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období měl formu jakéhosi plátěného pouzdra na penis, který byl tehdy pouţíván jen 

jako ochrana před pohlavními chorobami. O jeho antikoncepčním účinku se však začalo 

spekulovat později a s objevem vulkanizace kaučuku se v roce 1844 začali vyrábět z 

pruţného materiálu. Jako prevenci otěhotnění pouţívali různých prostředků, 

mechanických zábran a bylinných směsí. Mezi prostředky, které měly zabránit 

nechtěnému otěhotnění patřilo například polykání ţivých pulců, které bylo 

doporučováno ţenám v Číně. Rozdílnou metodu měly v Indii, která spočívala v denním 

uţívání tři roky staré melasy ve velkých dávkách po dobu 14 dnů. Mnohem drastičtější 

metodu doporučoval sv. Albert, kdy ţeny ve 13. století polykaly ţivé včely.  

Pouţívání bylinných směsí bylo uţ smysluplnější neţ výše uvedené praktiky. Tato 

medicína se stala předmětem vědeckého studia a byly zjištěny poznatky o skutečných 

antikoncepčních účincích některých pouţívaných bylin. Například maxický jám 

(vytrvalá rostlina, jejíţ hlízy lze konzumovat jako brambory), jehoţ kořeny obsahují 

chemickou sloučeninu, ze které můţe vznikat progesteron. Ten v roce 1941, kdy byl 

objeven, způsobil převrat v oblasti získávání progesteronu a estrogenu, které se dříve 

izolovaly pouze ze zvířat. Mexický jám způsobil během dalších deseti let vznik 

syntetických antikoncepčních preparátů (Čepický, 2002). 

Mezi první hormonální antikoncepci se neřadí pilulka, tedy orální aplikace, ale její 

injekční forma. Postupem času došlo ke spojení estrogenu a progesteronu a vznikla 

kombinovaná hormonální antikoncepce s vysokými dávkami hormonů, které se s dobou 

neustále sniţují a tím předcházejí zvýšenému riziku vzniku trombózy (Barták, 2006). 

Abychom mohli dále mluvit o antikoncepci a jejím účinku, tak bychom měli znát 

pohlavní ústrojí ţeny. Ţeny z toho důvodu, ţe většina antikoncepčních metod se týká 

právě jí. 

2. 2 Pohlavní ústrojí ženy 

Pohlavní ústrojí ţeny se rozděluje na dva oddíly a to na orgány vnitřní a orgány zevní.  

Mezi vnitřní pohlavní orgány patří vaječník, vejcovod, děloha a pochva. Velké a malé 

stydké pysky a poštěváček, patří mezi zevní pohlavní orgány (Machová, 2008).  
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Zdroj: Zárodečné ţlázy, 2015 

Ţenské pohlavní orgány začínají velkými stydkými pysky, které jsou tvořeny koţní 

řasou, která je vyplněná tukovou tkání. Velké stydké pysky překrývají malé stydké 

pysky, mezi kterými se nachází poštěváček (clitoris) (Machová, 2008). 

Pohlavní orgány dále pokračují do těla ţeny pochvou (vagina), jedná se o 8-10 cm 

dlouhou a 3 cm širokou pruţnou trubici. Vagina zprostředkovává zavedení spermií do 

dalších oddílů ţenského pohlavního ústrojí a slouţí i jako vývodní cesta porodní. 

Dalším oddílem je děloha (uterus), je to dutý orgán hruškovitého tvaru a je uloţena 

mezi močovým měchýřem a konečníkem. Děloha je tvořena hladkou svalovinou a její 

dutina je pokryta sliznicí, která v době pohlavní zralosti prodělává změny opakující se v 

28 denních menstruačních cyklech. Část dělohy, která směřuje do pochvy, se nazývá 

děloţní čípek a horní zaoblený konec dělohy, se nazývá dno děloţní. Do dělohy ústí 

pravý a levý vejcovod (tuba uterina), je dlouhý asi 12 cm tvořený svalovou vrstvou a 

vnitřní povrch je vystlán sliznicí, která je pokryta řasinkovým epitelem. Vejcovody na 

druhé straně končí v blízkosti vaječníků a to svou zřasenou částí. Vaječník (ovarium) je 

párový orgán, který svou velikostí a tvarem připomíná švestku, je umístěný na boční 

stěně malé pánve, přirostlý na širokém vazu děloţním. Na jeho povrchu je 

jednovrstevný epitel, pod ním se nachází korová vrstva, kde v jejím zárodečném epitelu 

dozrávají vajíčka (v Graafových folikulech) a tvoří se estrogeny (ţenské pohlavní 

hormony). Pod korovou vrstvou se nachází vrstva dřeňová, které je zásobená krví a 

slouţí k výţivě vaječníku (Naňka, 2009). 
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Důleţitým aspektem v účinku některých antikoncepčních metod je jejich vliv na 

menstruační cyklus, pro jeho lepší pochopení je nutné ho stručně popsat.  

2. 2. 1 Menstruační cyklus 

Menstruační cyklus je děj, při kterém dochází ke změnám na vaječníku, děloţní sliznici, 

vejcovodech a pochvě. Tento děj souvisí se změnami hladin řady hormonů, které se na 

menstruačním cyklu podílejí.  

Menstruační cyklus trvá 28 dní a lze ho rozdělit na čtyři fáze: 

1. fáze menstruace: trvá 1. – 5. den, kdy se děloţní sliznice odlučuje a 

odchází hrdlem děloţním a pochvou za projevu krvácení 

2. fáze proliferace (folikulární): trvá 6. – 11. den menstruačního cyklu. 

V této fázi se děloţní sliznice pod vlivem estrogenů obnovuje a narůstá. 

Folikulární se nazývá z toho důvodu, ţe u vaječníku roste dominantní 

folikul, uvnitř něhoţ uzrává vajíčko 

3. fáze ovulace: nastává mezi 12. a 14. dnem menstruačního cyklu, kde 

probíhá uvolnění zralého vajíčka z vaječníku. Dominantní folikul zde 

praská, na povrchu vaječníku se z jeho vnitřku vyplaví vajíčko, které je 

zachyceno ústím vejcovodu. V této fázi můţe ţena otěhotnět 

4. sekreční fáze (luteální): 15. – 28. den menstruačního cyklu. Luteální se 

nazývá z toho důvodu, protoţe z prasklého folikulu se stává ţluté tělísko 

(corpus luteum). Toto ţluté tělísko produkuje progesteron, který mění 

děloţní sliznici a připravuje ji k přijetí oplodněného vajíčka, pokud 

vajíčko oplodněné není, tak tento útvar zaniká, vajíčko postupuje 

vejcovodem do dutiny děloţní a cely cyklus se opakuje (Macků, 1996). 

Výše uvedený menstruační cyklus je ovlivněn hormonální antikoncepcí, která na něj 

působí hormony v ní obsaţenými, které mají za úkol zajistit její kontracepční účinek.  
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3 Hormonální antikoncepce (HA) 

Je jednou z nejpouţívanějších reverzibilních metod antikoncepce. Lze ji rozdělit dle 

sloţení na pouze gestagenní a kombinovanou estrogen-gestagenní hormonální 

antikoncepci, která má v uţívání dominantní zastoupení. V hormonální antikoncepci je 

z hormonů obsaţený estrogen a progesteron. 

Estrogeny zajišťují vývoj ţenských pohlavních orgánů, způsobují typ ţenského 

ochlupení, růst mléčných ţláz a specifické umístění podkoţního tuku (Fait, 2008). 

Mezi hormonální účinky estrogenu také patří retence tekutin a tím dochází i k 

obávanému váhovému přírůstku, zvýšené plynatosti a bolesti hlavy. Tyto účinky se však 

nemusí u ţeny projevit, záleţí jaká sloţka hormonů (estrogeny, gestageny) u ní 

převaţuje (Čepický, 2011).  

Perorální kombinovaná HA neobsahuje přirozený progesteron, ale syntetický, jehoţ 

zdrojem je muţský pohlavní hormon testosteron a to z toho důvodu, ţe je při perorálním 

podání v ţaludku znehodnocen. (Fait, 2008) 

Tyto látky se nazývají gestageny nebo progestiny. K účinkům gestagenů patří vznik 

akné, nadměrného ochlupení (hirsutismus), přírůstek na váze z důvodu zvýšené chuti k 

jídlu a ztráta libida (Hořejší, 2003). 

Níţe v uvedeném textu je pouţito členění, ve kterém uvádím kombinovanou HA, 

gestagenní HA a nehormonální antikoncepci.  

3. 1 Kombinovaná hormonální antikoncepce 

Kombinovaná hormonální antikoncepce obsahuje dvě formy hormonů a to estrogen 

(ţenský pohlavní hormon) a progestin (syntetický ANALOG progesteronu). Však 

estrogen je také v syntetické formě a to ve formě etinylestradiolu. Hormon estrogen 

způsobuje růst děloţní sliznice a díky jeho schopnosti je nutný i progesteron, který tento 

růst brzdí (Čepický, 2011). 

Název kombinovaná HA je tedy odvozen od kombinace těchto dvou hormonů. 

Antikoncepci lze dle dávky estrogenu a progestinu klasifikovat na přípravky s velmi 

nízkým dávkováním, nízkým dávkováním a vysokým dávkováním. Spolehlivost 

přípravků s různým dávkováním je stejná, ale jsou rozdíly v jiných účincích. Čím niţší 

je dávka estrogenu, tím je pravděpodobnější výskyt špinění nebo slabého krvácení 
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během uţívání tablet. Naopak, čím je dávka estrogenu vyšší, tím se zvyšuje riziko 

výskytu neţádoucích účinků jako je například retence vody, hluboké ţilní trombózy, na 

druhou stranu má pozitivní vliv na akné, padání vlasů a mastnou pleť (Macků, 1996). 

Kombinovaná hormonální antikoncepce funguje na principu inhibice ovulace, a to 

zablokováním zpětné hypofýzoovariální vazby. V důsledku nedochází ve vaječníku k 

růstu folikulů a tím pádem ani k ovulaci. Dále působí na hlen v děloţním hrdle, který se 

díky progesteronu stává pro spermie nepropustný. Pearl index u této metody činní mezi 

0,0 a 0,4 (Fait, 2012). 

Pearl Indexem, je ohodnocení účinnosti antikoncepce, a to počtem ţen ze 100, které by 

otěhotněly při uţívání sledované metody po dobu jednoho roku. 

3. 1. 1  Druhy kombinované hormonální antikoncepce 

Kombinovanou hormonální antikoncepci můţeme dělit podle způsobu aplikace na 

perorální, transdermální a intravaginální. Jiná něţ perorální aplikace HA má niţší 

výskyt chyb při uţívání a její spolehlivost není ovlivněna gastrointestinálními problémy 

jako u perorální HA. Další výhodou je, ţe neperorální antikoncepce, tedy antikoncepce 

mimostřevní nezpůsobuje tzv. first-pass efekt (hormony po vstřebání neprocházejí 

přímo játry) a nedochází tak k retenci vody (Fait, 2008). 

Antikoncepční pilulka 

Perorální kombinovanou antikoncepci můţeme rozdělit na monofazické, bifazické a 

trifazické přípravky, které se rozlišují podle dávky estrogenu a progestinu v 

jednotlivých tabletách obsaţené v měsíčním balení. U monofazického přípravku jsou 

dávky estrogenu a progestinu neměnné a všechny tablety jsou stejné. Pokud je dávka 

progestinu v druhé polovině cyklu zvýšená a dávka estrogenu sníţená oprati fázi první, 

tak se jedná o přípravek bifazický. V případě trifazických přípravků mění svou dávku 

dvakrát a to tak, kdyţ srovnáme první třetinu cyklu s druhou třetinou cyklu, tak je ve 

druhé vyšší dávka estrogenu i progestinu, ve třetí třetině dávka progestinu dále stoupá a 

estrogen oproti tomu klesá. Co se týče spolehlivosti těchto forem, tak je stejná. Jedná se 

jen o to, ţe více fázové formy se snaţí u ţen simulovat přirozené změny hormonálních 

hladin menstruačního cyklu (Fait, 2012). 
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Jednofázové přípravky patří mezi základní formu kombinované HA, jejich výhodou, 

oproti mnohofázových přípravků je, ţe je lze pouţívat kontinuálně (bez pauzy) a to i 

několik let. U vícefázových se toto nedoporučuje z výskytu slabého krvácení během 

uţívání tablet (Macků, 1996). 

Perorální forma antikoncepce se ve většině případů začíná uţívat první den menstruace 

nebo 2. – 5. den od začátku menstruace. Pokud se antikoncepce začne uţívat první den 

menstruace, tak je její nástup účinku okamţitý, v druhém případu je nástup 

antikoncepčního účinku od 8. dne uţívání. Tyto přípravky se uţívají jednou denně a to 

ve stejnou hodinu, časová tolerance chyby je 12 hodin. Pokud se stane, ţe si ţena 

zapomene pilulku vzít, tak by si ţena měla zapomenutou tabletu vzít co nejdříve, nebo 

společně s další tabletou (O antikoncepci stručně a jednoduše,  2015). 

Jako riziková chyba je povaţována chyba v prvních 7 dnech uţívání, kde můţe být 

sníţena spolehlivost. Zdali ţena udělá chybu v uţívání v posledních 7 dnech před 

přestávkou, tak je doporučováno přestávku vynechat a tím se zabrání sníţení 

spolehlivosti antikoncepčního účinku. Zapomenutí tabletky v prvním anebo v 

posledním týdnu je nejrizikovější v jejím antikoncepčním selhání (Čepický, 2011). 

Nejčastěji se setkáváme s 21 účinnými tabletami se sedmidenní pauzou nebo sedmi 

placebovými tabletami. Placebové tablety jsou v balení obsaţeny z důvodu sníţení 

rizika, aby ţena nezapomněla uţít tabletu dalšího blistru. Dále se můţeme setkat s 

formami: 22 dní + 6 dní pauza, 24 dní + 4 dny placebo, 26 dní + 2 dny placebo. Kdy 

během dnů bez dodání hormonů dochází vlivem jejich klesání k děloţnímu krvácení 

(psedomenstruaci) (Barták, 2006). 

Negativum v perorálním uţívání kombinované HA tkví v její aplikaci a to v tom, ţe 

jakmile projde zaţívacím traktem tak nejprve putuje do jater. Játra zpracovávají co 

největší mnoţství látek, co jsou schopny a propouští jen to, co nepojmou, v případě 

antikoncepce je to ani ne čtvrtina z celkového mnoţství hormonů, takţe aby 

antikoncepce měla poţadovaný efekt, tak pilulka musí obsahovat daleko větší procento 

hormonů, neţ je potřeba, coţ zatěţuje jaterní buňky (Fait, 2008). 
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Náplast 

Jedná se o náplast ve velikosti 4,5 x 4,5 cm s kombinací estrogenu a progestinu v lepivé 

formě, která se aplikuje na týden a po té se mění za náplast novou. Uţívá se po dobu 3 

týdnů, 4 týden se náplast neaplikuje a dojde k psedomenstruačnímu krvácení (Barták, 

2006). 

Některé ţeny mohou mít pochybnosti, co se týče odlepování náplasti, k tomu podle 

studií dochází u 4,6 % ţen. Náplasti se lepí na kůţi. Místo kam se lepí je doporučováno 

střídat jednou týdně, neměly by se lepit na ňadra. První náplast se lepí v první den 

menstruace a tolerance chyby je daleko delší neţ u perorální antikoncepce a činí 48 

hodin. Pokud dojde k obávanému odlepení (tj. náplast odlepená alespoň z jedné 

čtvrtiny), tak pokud je to moţné, náplast se přilepí znovu. Pokud to není moţné, tak se 

musí nalepit náplast náhradní. Obdobně jako u perorální HA se náplast kaţdý čtvrtý 

týden vynechá a během tohoto týdne dochází k pseudomenstruci, ale lze ji uţívat i 

kontinuálně (Čepický, 2011). 

Tato forma antikoncepce je vhodná pro ţeny, kterým dělá problém kaţdodenně ve 

stejný čas uţívat tabletu. Výhodou náplasti je, ţe oproti tabletám, ţe nezpůsobují ,,first-

pass“ efekt, přes náplast prostupují hormony rovnou do krve. Ale na druhou stranu jsou 

viditelné, coţ nemusí být kaţdé ţeně příjemné (Fait, 2012). 

Vaginální kroužek 

Tato metoda je metodou kombinované hormonální antikoncepce, která uvolňuje 

nejniţší dávku hormonů vůbec, tyto hormony flexibilní plastový krouţek uvolňuje po 3 

týdny. Jeho tloušťka činní 4 mm a zevní průměr 54 mm. První aplikace vaginálního 

krouţku se provádí v první den menstruace, po 21dnů se obvykle na týden vynechává a 

následně se zavádí krouţek další. Kdyţ se stane, ţe krouţek z pochvy vypadne, je nutné 

jej nejpozději do 2 hodin zavést znovu (Čepický, 2011). 

Hormonální nitroděložní systém 

Nitroděloţní tělísko spadá pod hormonální systém, který obsahuje hormon progestin, 

který se uvolňuje do dutiny děloţní. Jeho tvar se během let měnil a to od tvaru spirály 

po tvar písmene T. Liší se v tvaru ramének a v ploše pouţitého měděného drátku. Podle 

obsahu mědi se určuje doba vloţení tohoto tělíska. Pouţitá měď má spermicidní efekt a 
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cizí těleso, které v děloze způsobuje chronický aseptický zánět činní tuto metodu 

účinnou. Tělo tělíska je tvořeno směsí ethylenu a vinilacetátu. Obsahuje jak hormonální 

(gestagenní HA), tak i nehormonální účinek. K zavedení nitroděloţního tělíska do 

děloţní dutiny je pouţit speciální zavaděč. Obvykle se zavádí koncem menstruace a to z 

důvodu vyloučení těhotenství a pootevřeného děloţního hrdla (Čepický, 2011). 

Jako kaţdá metoda, tak i tato skýtá svá rizika, mezi která se řadí mimoděloţní 

těhotenství, pánevní zánět a samotné zavedení nese riziko zavedení infekce. 

3. 1. 2 Neantikoncepční přínosy kombinované hormonální antikoncepce a příznivé 

vedlejší účinky 

Hormonální antikoncepce má nejen schopnost zabránit nechtěnému těhotenství, ale dále 

má také terapeutické účinky. 

Můţe být předepsaná z důvodů poruchy a nepravidelnosti menstruačního cyklu, dále se 

některé její formy pouţívají k léčbě akné, s jejím pouţíváním se zmenšuje riziko 

opakování mimoděloţního těhotenství a sniţuje pravděpodobnost vzniku ovariálních 

cyst. Kombinovaná hormonální antikoncepce můţe být také uţívaná jako terapie 

premenstruačního syndromu a hirsutismu (Szarewská, 1996). 

Kombinovaná estrogen-gestagenní antikoncepce má své výhody a to nejen ve svém 

kontrakceptickém účinku, ale i v moţnosti kontroly pravidelnosti děloţního krvácení. 

Pouţíváním této antikoncepční metody můţeme nastolit pravidelný menstruační cyklus, 

anebo stav bez menstruace (amenoree). Vynechání menstruačního cyklu můţe ţena 

poţadovat z různých důvodů, kvůli plánované dovolené, ţivotnímu stylu či ze 

zdravotních důvodů. Dále díky jejímu uţívání je sníţené riziko vzniku gynekologických 

zánětů a to z toho důvodu, ţe má vliv na děloţní hlen, který uzavírá děloţní hrdlo a 

tvoří jakousi nepropustnou bariéru, která nepropustí jak spermie, tak i mikroorganismy 

do vnitřního pohlavního ústrojí. Děloţní hrdlo se otevírá jen v plodných dnech za 

přítomnosti vysoké hladiny estrogenu, v tu dobu je riziko vzniku zánětu, ale ţena 

uţívající HA tyto plodné dny nemá (Čepický, 2011). 

Další pozitivum spatřujeme v tom, ţe dokáţe sníţit intenzitu bolestivé menstruace a 

odstranit předmenstruační potíţe (dále PMS). PMS má za svědomí kolísání hormonů 

během cyklu a HA tomuto kolísání zabraňuje (Čepický, 2015). 
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3. 1. 3 Zdravotní rizika a komplikace kombinované hormonální antikoncepce 

Neţádoucí účinky spojené s uţíváním HA mají nejčastější charakter spojený s tělesnou, 

duševní a sociální nepohodou ţeny, kam se řadí napětí v prsou, podráţděnost a 

nervozita, bolest hlavy a zvýšení hmotnosti. Zvýšení hmotnosti zejména souvisí s 

hormonem progestinem, který způsobuje vyšší apetit, tedy vyšší chuť k jídlu, coţ se dá 

vůlí ovlivnit (Barták, 2006). 

Mezi vzácnější neţádoucí účinky se objevují migrény, zvracení, změny nálad, emoční 

labilita a změny libida. A jako velmi vzácné jsou označovány rizika s potencionálně 

smrtícími komplikacemi, které souvisí s cévním systémem. Mezi ně patří hypertenze, 

cévní mozkové příhody a další arteriální komplikace Jako nejčastější komplikace je 

uváděná nepravidelnost menstruačního cyklu a přibývání na váze (Fait, 2008). 

Tromboembolická nemoc (dále TEN), je asi nejdiskutovanější riziko spojené s uţíváním 

HA. 1 – 2 % těchto příčin končí fatálně, však lékař můţe tomuto zabránit provedením 

podrobné anamnézy ţeny. K odebrání této anamnézy můţe být prvotním krokem 

zvýšený body-mass index nad 30, dále pak následuje další vyšetření vrozených 

trombofilií (Čepický, 2011). 

Další diskutovaným rizikem je vznik varix, tedy křečových ţil. Tady si dovoluji 

podoktnout, ţe HA nemá přímo vliv na jejich vznik, tedy je nemůţe způsobit, jen 

mohou uţivatelce trpící touto nemocí způsobit komplikace. Toto riziko nastává u ţen, 

které nemají dostatek antikoagulačních faktorů, které rozpouští krevní sraţeniny, 

protoţe estrogen zvyšuje tvorbu koagulačních faktorů (sráţející krev). Sraţená krev se 

začne v rozšířené křečové ţíle hromadit, a jak jsem uţ výše zmínila, tak můţe vzniknout 

TEN (Fait, 2008). 

Infarkt myokardu, riziko tohoto neţádoucího účinku není prakticky zvýšeno u ţen do 35 

let, však se špatným ţivotním stylem, jako je kouření se zvyšuje. Za ten můţe hormon 

progestin, který můţe poškozovat tepny. Progestin je původně vytvořen z testosteronu, 

tedy hormonu muţského a tedy se progestin v těle ţeny můţe na testosteron zčásti zpět 

přeměňovat. Testosteron způsobuje změnu cholesterolu z HDL na LDL, coţ způsobuje 

ukládání cholesterolu do stěn cév a jejich následné zúţení aţ uzavření (ateroskleróza) 

(Čepický, 2011). 
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Hormonální antikoncepce osvobozuje sexualitu od strachu z otěhotnění, a to má jistě 

pozitivní vliv na sexualitu. Však negativní stránka antikoncepce v oblasti sexuality ţeny 

je, ţe můţe měnit libido, náladu a způsobit emoční labilitu, tyto moţné důsledky jsou 

uváděny jako jedny z moţných vzácných neţádoucích účinků (Fait, 2008). 

Hormonální antikoncepce můţe mít negativní účinek zejména na vybrané skupiny ţen. 

Zejména u kojících ţen prvních 6 měsíců po porodu, dále pokud je ţena starší 35 let a 

vykouří denně více neţ 15 cigaret, v případě hypertenze, hluboké ţilní trombózy, 

srdečních vad, nemoci a poruchy jater a komplikovaný diabetes mellitus (Barták, 2006). 

Jako komplikaci hormonální antikoncepce můţeme povaţovat moţné sníţení její 

spolehlivosti. Sníţit spolehlivost mohou některé léky, které ovlivňují vstřebávání 

kombinované HA, mezi ně se řadí laxativa a antacida. Dále je sníţená spolehlivost u 

perorální kombinované HA, pokud je nějakým způsobem narušená střevní mikroflóra 

(Macků, 1996). 

Zdravá ţena by s volbou kombinované hormonální antikoncepce, neměla mít ţádné 

komplikace. Však při její volbě musí lékař brát na vědomí několik aspektů a to věk: 

ţenám starším 35 let jsou doporučovány přípravky s nízkým dávkováním a ţivotní styl: 

pokud je ţena kuřačka, tak se jí doporučuje volba HA s nízkým nebo velmi nízkým 

dávkováním (Čepická, 2011). 

Kaţdá ţena by před předpisem kombinované hormonální antikoncepce měla projít 

preventivním vyšetřením, který provádí gynekolog. Ten by měl provést preventivní 

onkologickou prohlídku děloţního čípku a změřit tlak krve. Provedení tzv. jaterních 

testů je podle některých lékařů zbytečné, existují však výjimky a tou jsou ţeny, které 

během těhotenství prodělaly onemocnění jater (Nouzová, 2010). 

3. 2 Gestagenní antikoncepce 

Od kombinované HA se liší svou aplikační formou a pouţitým gestagenem, a to 

zejména syntetickým progestinem (hormonem ţlutého tělíska), kterého je tam méně neţ 

v kombinované HA a estrogen neobsahuje vůbec. Tato forma antikoncepce neúplně 

inhibuje ovulaci, narušuje folikulogenezi, ale zejména působí na děloţní hlen, který se 

stává pro spermie nepropustný (Čepický, 2011). 
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Při nasazování této HA nejsou nutnou součástí laboratorní vyšetření, jako u 

kombinované HA, ale postačí podrobná anamnéza. Tato forma antikoncepce je 

doporučována ţenám, u kterých je zvýšené riziko TEN, objevuje se hypertenze, nemoci 

jater a srdeční vady a je doporučovaná ţenám, které kojí (Macků, 1996). 

Gestagenní antikoncepce má tu výhodu oproti kombinované HA, ţe má méně 

kontraindikací. Tedy je první volbou ţeny, která z nějakého důvodu nemůţe uţívat 

kombinovanou HA 

Přípravky se dělí dle způsobu aplikace na perorální, podkoţní implantáty a injekce. 

3. 2. 1 Druhy gestagenní hormonální antikoncepce  

Pilulka 

Další formou je čistě gestagenní perorální antikoncepce, která se uţívá jednou denně 

nepřetrţitě. Od injekční formy se liší tím, ţe nástup fertility po jejím vysazení je 

okamţitý. Tato HA je doporučována kojícím ţenám, protoţe nemá vliv na sloţení a 

mnoţství mateřského mléka. Tato minipilulka se začíná obvykle uţívat první den 

menstruace a nástup účinku je okamţitý. Minipilulkou neboli minipills je nazývaná z 

důvodu, ţe obsahuje hormony o řád niţší. Tolerance chyby je udávaná stejně jako u 

kombinované HA 12 hodin (Čepický, 2011). 

Tyčinka pod kůži 

Je to forma jedné tyčinky, která je dlouhá 40 mm a široká 2 mm, která v sobě ukrývá 

hormon progestin. Tento preparát nezabraňuje folikulogenezi, ale pouze tlumí ovulaci. 

Tato tyčinka se ţeně zavádí pod kůţi v prvních pěti dnech menstruace do její 

nedominantní paţe. Nástup účinku je 8. den po zavedení a vyjímá se po 3 letech po 

aplikaci (Nouzová, 2010). 

Injekce 

Jednou z forem této metody můţe být injekční aplikace do přední části stehna, či do 

břicha jednou za 11 - 13 týdnů. První injekce se aplikuje v prvních 5 dnech menstruace 

a nástup účinku je od 8 dne. Tento přípravek se řadí mezi léky s pomalou dobou 

vstřebávání a je vhodný zejména pro ţeny, které chtějí spolehlivou formu antikoncepce 

bez rizika opomenutí. Pomalá doba vstřebávání znamená to, ţe se do tkáně místo 

roztoku, zavede suspenze mikrokrystalů, které se postupně rozpouštějí. Tato forma 
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pracuje na stejném principu jako minipills. Nehodí se pro ţeny plánující brzké 

těhotenství, protoţe návrat fertility je průměrně aţ za 18 měsíců po vysazení. Tato 

antikoncepční metoda rovněţ navozuje vynechání menstruačního cyklu (Fait, 2008). 

3. 2. 2 Příznivé vedlejší účinky a komplikace gestagenní antikoncepce 

Je prokázaný příznivý účinek na pokles výskytu maligního nádoru děloţní sliznice. 

Tuto formu antikoncepce lze také pouţít k léčení premenstruačního syndromu a 

menstruační migrény (Fait, 2008). 

Nepříznivé účinky jsou u gestagenní antikoncepce vzácné. Mezi ně se řadí 

nepravidelnost menstruačního cyklu, však tento problém je bagatelní a skoro pravidlem 

u tohoto typu HA. U injekční formy převládá spíše vymizení krvácení.  Další 

problémem je akné a mastná pleť, na které můţe mít gestagenní HA nepříznivý vliv a 

zhoršit jej.  Mezi nepříznivé účinky se také řadí vyšší výskyt folikulárních ovariálních 

cyst (Fait, 2008). 
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4 Nehormonální metody antikoncepce 

 

4. 1 Bariérová antikoncepce 

Tato metoda funguje na principu zabránění vniknutí spermií do děloţního hrdla pomocí 

překáţky.  

Prezervativ (kondom) je asi nejznámější a nejdostupnější antikoncepční metoda. 

Funguje na principu zabránění ejakulátu vniknutí do pochvy. Před koitem se nasazuje 

na penis a po něm se odstraňuje. Nejen, ţe zabraňuje nechtěnému otěhotnění, ale i 

přenosu pohlavně přenosných chorob.  Kondom se nasazuje na ztopořený penis, před 

pohlavním stykem. Po ejakulaci se musí souloţ přerušit a pohlavní úd z pochvy 

vyjmout, protoţe by hrozilo, ţe prezervativ po ochablém údu sklouzne a obsah se vylije 

do pochvy (Uzel, 1999). 

I jeho pouţití má svá specifika. Při jeho aplikaci nesmějí být pouţity ţádné mastné 

krémy, protoţe ty zvyšují jeho propustnost a narušují strukturu. V obchodech se 

můţeme setkat se širokou škálou jeho forem. Kondomy jsou různých velikosti, barev, 

tvarů i povrchových úprav, mohou mít různé výstupky i vroubky. Existuje muţská i 

ţenská (femidom)forma prezervativů (Szarewská, 1996). 

Další formou bariérové antikoncepce určené ţenám je vaginální pesar. Je tvořen 

kovovým prstencem a kruhovitou gumovou membránou. Ten si ţena aplikuje před 

stykem mezi zadní poševní stěnu a symfýzu. Mezi jeho nevýhody patří obtíţnost 

zavedení a vysoká míra selhání. Vaginální pesar nemá být vyjmut dříve, neţ uplynou 2 

– 3 hodiny po styku. Jeho obdobou je cervikální pesar. Je polokulovitý ve tvaru misky o 

průměru 22 – 31 mm vyroben z plastické hmoty a nasazuje se na děloţní čípek. 

Nepouţívá se jednorázově jako prezervativ, ale ţena ho po omytí můţe následovně 

pouţít (Barták, 2006). 

4. 2 Lokální chemická antikoncepce 

Řadí se mezi formu lokální chemické antikoncepce, která imobilizuje spermie v 

ejakulátu. Tato antikoncepční metoda působí výhradně lokálně, tudíţ nepřestupuje do 

krve. Můţeme se setkat v několika formách, krém, pěna, globule, čípky a tampón, které 

mají různou délku účinnosti. Krém (10 hodin), globule (4 hodiny), tampón (24 hodin). 
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Tyto metody mají i antiinfekční potenciál, dokáţou narušovat buněčnou stěnu 

mikroorganismů. Působí proti patogenům přenášeným pohlavním stykem 

(Neisseriagonorrhoea, Chlamydiatrachomatis). Při pouţívání této metody je důleţité 

dodrţovat některá pravidla, kam patří: pokaţdé aplikovat znovu před dalším pohlavním 

stykem, co se týče intimní hygieny, tak pouţívat mýdlo alespoň 2 hodiny před stykem a 

nejdříve 2 hodiny po styku, do 2 hodin po styku se vyhnout koupelím ve stojaté vodě, či 

vaginálním výplachům (Fait, 2008). 

Výhodou těchto přípravků je, ţe k jejich získání není potřeba ţádný lékařský předpis a 

neobsahují ţádné hormony, ale na druhou stranu jejich aplikace je rušivá v určitých 

situacích a jsou relativně málo spolehlivé. 

4. 3 Přirozené antikoncepční metody 

Tyto metody mají malou míru spolehlivosti a jedinci se při nich musí velmi soustředit 

na techniku provedení a sebekontrolu. Jedná se o metody, u kterých nejsou pouţívány 

ţádné mechanické, chemické, či hormonální prostředky. 

Nejčastěji pouţívanou metodou je přerušovaná souloţ (coitusinterruptus), při které má 

největší zodpovědnost muţ. Tato metoda spočívá v tom, ţe muţ těsně před vyvrcholení 

vytáhne svůj pohlavní úd z pochvy ţeny. Jde o metodu málo spolehlivou (O 

antikoncepci stručně a jednoduše, 2015). 

Další metodou je metoda neplodný dnů, kterou mohou pouţívat ţeny, které mají 

pravidelný menstruační cyklus. Tato metoda vychází z pravidla ovulace, která nastává 

14 dní před začátkem dalšího menstruačního krvácení. Udává, ţe spermie mají 

ţivotaschopnost 2 – 3 dny a vajíčko je oplodnitelné 24 hodin. Po půlročním aţ ročním 

sledování délky cyklu je ţena schopná plodné dny vyhranit odečtením 18 dnů od 

nejkratšího a 11 dnů od nejdelšího cyklu. Ostatní dny jsou tudíţ povaţovány za 

neplodné (Szarewská, 1996). 

Měření bazální teploty také spadá pod přirozenou antikoncepční metodu. Bazální 

teplota se měří hned ráno po probuzení v pochvě. Kdyţ ţena ovuluje, tak dochází ke 

zvýšení teploty o 0,5 stupně, které trvá do konce cyklu. Dále lze ovulaci zjistit podle 

hlenu v děloţním hrdle, však jeho hodnocení je velice sloţité a nespolehlivé 

(Szarewská, 1996). 
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4. 4 Chirurgická antikoncepce (sterilizace)  

Spadá mezi nenávratné metody, kdy je ţena či muţ zbaven své reprodukční schopnosti. 

U ţen se jedná o tubulární sterilizaci (zneprůchodnění vejcovodů) a u muţů o podvázání 

chámovodů. Tato metoda je tedy vhodná jen pro partnerskou dvojici, která dosáhla 

počtu plánovaných dětí.   

Aby muţ, či ţena mohla podstoupit sterilizaci, tak nejprve musí projít sterilizační 

komisí, která se řídí platnou Směrnicí ministerstva zdravotnictví ČSR č. 01/1972, která 

vymezuje důvody k provedení sterilizace. Jedním z důvodů sterilizace je přerušení 

těhotenství ze zdravotních důvodů, dále z důvodů genetických a porodnických. Jako 

zdravotní důvod je povaţováno to těhotenství, které by mohlo ohrozit zdraví, či 

dokonce ţivot ţeny. Mezi genetické důvody se řadí opakovaný porod plodu se závaţnou 

dědičnou vadou a pod porodnický důvod spadá opakovaný porod císařským řezem 

(Fait, 2008). 

Tubulární sterilizace se provádí v celkové anestézii a jde o technické přerušení (podvaz) 

vejcovodů. 

4. 5 Postkoitální antikoncepce 

Většina ji zná pod označením pilulka ,,po“, je označena podle latinského názvu ,,post 

coitum“, coţ znamená po souloţi. Nejznámějším preparátem je Postinor, jde o tabletu, 

která obsahuje vysokou dávku progestinu. Tato antikoncepce se doporučuje pouţít po 

selhání jakékoliv jiné antikoncepční metody, nedoporučuje se pouţívat jako jedinou 

antikoncepční metodu. Tato tableta má mít svou účinnost aţ při podání do 72 hodin od 

styku. Tato antikoncepce spočívá v narušení ovulace a děloţní sliznice (Čepický, 2011). 
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5 Antikoncepce ve vybraných obdobích 

 

5. 1 Antikoncepce u mladistvých 

Právní řád v ČR dovoluje pohlavní styk od 15 let, ve všech zemích to však není stejné, 

např. v Holansku dokonce od 12 let. V naší populaci panuje názor, ţe antikoncepce by 

se dospívajícím dívkám neměla dávat vůbec, ţe je to něco nepřirozeného a ţe by na 

jejich organismu mohla zanechat nějaké následky. Jak uţ je patrné, tak se zejména jedná 

o hormonální antikoncepci. Však pro dospívající dívky se jako nejoptimálnější 

antikoncepce právě jeví kombinované hormonální tablety. Nebo také prezervativ, ale 

ten se můţe u mladistvých jevit jako rušivý element při manipulaci s ním, a také 

psychická zátěţ si ho v obchodě opatřit. Spermicidní krémy a čípky jsou málo 

spolehlivé a mají svá specifika pouţití. Nitroděloţní antikoncepce u mladých dívek 

nepřipadá v úvahu, protoţe ta by mohla v budoucnu zkomplikovat chtěné otěhotnění. 

Tak z tohoto důvodu se jako nejpřijatelnější jeví kombinované hormonální tablety 

(Barták, 2006). 

5. 2 Antikoncepce a kojení 

I ţena, která kojí, chce ţít plnohodnotným sexuálním ţivotem bez obavy z nechtěného 

otěhotnění. Však pro tuto ţivotní etapu není kaţdá antikoncepční metoda vhodná. 

Prolaktin je hormon, který je zásadní pro tvorbu mateřského mléka, ale také blokuje 

ovulaci. Tedy můţe mít podobný efekt jako antikoncepce, ale záleţí na tom, jak ţena 

často kojí. Můţeme ho tedy povaţovat za méně spolehlivou antikoncepci. Ţenám je 

tedy po šestinedělí doporučováno uţívat vhodnou antikoncepční metodu. Kombinované 

hormonální pilulky nejsou ţenám v tomto období doporučovány, z důvodu sníţení 

tvorby mléka a prostup estrogenů do něj. Jako první volba je doporučována minipilulka, 

která obsahuje pouze gestagenní sloţku. Dále je ţenám doporučováno nitroděloţní 

tělísko s progestinem, antikoncepční tyčinka a všechny nehormonální formy 

antikoncepce, u kterých akorát záleţí, jak chce být ţena spolehlivě chráněna. 

Náplasťový systém a vaginální krouţek s progestinem není povaţován za vhodný 

(Kovář, 2015). 
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5. 3 Antikoncepce v období klimaktéria 

I ţeny v premenopauzálním věku mají šanci otěhotnět, jejich plodnost je sice niţší neţ 

v období pohlavní zralosti, ale stále je tu riziko nechtěného otěhotnění. Z hormonálních 

metod jsou ţenám doporučovány nízkodávkové perorální kontreceptiva a nitroděloţní 

tělíska. Dále všechny nehormonální metody. Dříve byl určujícím hlediskem věk nad 35 

let jako kontraindikace při uţívání hormonální antikoncepce, dnes tomu však při nízkém 

hormonálním dávkování není. Ţena tedy můţe po menopauze z antikoncepce plynule 

přejít na hormonální substituční terapii (Szarewská, 1996). 
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6 Antikoncepce v RVP 

Problematika antikoncepce by se měla realizovat od ZŠ v rámci sexuální výchovy. 

Tato problematika je zabudovaná v RVP ZV ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví na 2. 

stupni ZŠ, tato vzdělávací oblast je tematicky propojena se vzdělávacími oblastmi 

Člověk a společnost, Člověk a příroda, s průřezovými tématy Mediální výchova a 

Osobnostní a sociální výchova (Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s 

přílohou upravující vzdělávání ţáků s lehkým mentálním postiţením, 2015). 

Kaţdá škola by sexuální výchovu měla blíţe specifikovat do ŠVP, který vychází 

z platného RVP. Dále je MŠMT doporučováno zpracování této problematiky do 

minimálního preventivního programu. Témata sexuální výchovy jsou integrována do 

výuky různých předmětů, zejména do předmětu výchovy ke zdraví a přírodopisu. Dále 

můţe být součástí kurzů a seminářů sexuální výchovy vedené pedagogickým 

pracovníkem školy nebo externím lektorem. Škola také můţe realizovat projekty na toto 

téma, u kterých má moţnost vyuţít dotační a grantové programy v ČR i EU. Dále můţe 

vyuţít bezplatné programy, které nabízí Ministerstvo zdravotnictví, Státní zdravotní 

ústav v Praze apod. (Doporučení MŠMT k realizaci sexuální výchovy v základních 

školách, 2015). 

Problematika antikoncepce se ve výuce skrývá pod tématy jako je plánované 

rodičovství a ochrana reprodukčního zdraví. Také se tato problematika můţe objevit u 

tématu sexuálně přenosných nemocí a reprodukční systém ţeny a muţe.  

Dítě by nemělo získávat tyto znalosti pouze ve školním prostředí, ale také v rodině. 

Škola by měla pouze navazovat na poznatky, které by dítě mělo v rodině získat. Škola 

by pak tyto poznatky měla rozšiřovat a prohlubovat (Doporučení MŠMT k realizaci 

sexuální výchovy v základních školách, 2015). 

Další část této práce, tedy část praktická, se zabývá získanými znalostmi v oblasti 

antikoncepce, které respondentky mohly právě získat ze školního prostředí.  
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PRAKTICKÁ ČÁST 

7 Kvantitativní výzkum 

Obsahem praktické části diplomové práce je zpracování dotazníkového šetření a 

následné vyhodnocení. Dotazník se zabývá tím, jaké mají tyto dívky znalosti v oblasti 

antikoncepce a rozlišnosti těchto znalostí z několika hledisek.   

7. 1 Cíle, výzkumné otázky a předpoklady diplomové práce  

Cílem práce je zjistit znalosti studentek vybraných středných škol v oblasti 

antikoncepce 

Dílčí cíl č. 1: Zjistit rozdíly ve znalostech v otázkách antikoncepce mezi vybranými 

studentkami SZŠ ze dvou měst v ČR 

Dílčí cíl č. 2: Zjistit rozdíly mezi prvními a čtvrtými ročníky ve znalostech v oblasti 

antikoncepce na vybraných SZŠ 

Dílčí cíl č. 3: Analyzovat rozdíly ve znalostech mezi prvními a čtvrtými ročníky 

vybraných SZŠ ve dvou zvolených městech 

Výzkumné otázky 

Výzkumná otázka č. 1: Existují rozdíly ve znalostech studentek SZŠ ve dvou městech v 

ČR? 

Výzkumná otázka č. 2: Existují rozdíly ve znalostech studentek prvního a čtvrtého 

ročníků vybraných SZŠ v oblasti antikoncepce? 

Výzkumná otázka č. 3: Mohou být přítomny rozdíly mezi znalostmi v oblasti 

antikoncepce u studentek prvního a čtvrtého ročníků ve dvou zvolených městech? 

Předpoklady 

Předpoklad č. 1: Znalosti studentek vybraných střeních škol budou dostačující, tzn., ţe 

výsledek respondentů bude v průměru na hodnotící stupnici 1 – 5 do známky 3, včetně. 

Předpoklad č. 2: Studentky na střední zdravotnické škole ve městě Praha budou mít 

min. o 20% více znalostí v tématu antikoncepce, neţ v Liberci.  
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Předpoklad č. 3: Dívky ve čtvrtém ročníku budou mít min. o 35% více znalostí neţ 

dívky v ročníku prvním. 

7. 2 Výzkumný nástroj a charakteristika souboru 

Ke sběru dat jsem si jako výzkumný nástroj zvolila dotazník. Dotazník je součástí 

přílohy 1. Byl sestaven na základě předem stanovených cílů a předpokladů diplomové 

práce. 

Dotazník obsahuje 25 otázek a při jeho vytváření jsem se snaţila otázky tvořit jasné, se 

stručnou odpovědí, srozumitelné, a které obsahují základní znalosti o antikoncepci 

studentek SZŠ. Poloţky v dotazníku se skládají z otevřených, polozavřených a 

uzavřených odpovědí.  

Dotazník, tedy dotazníkové šetření bylo určeno pro dívky prvních a čtvrtých ročníků. 

Dotazník byl zaměřen na dívky, které studují maturitní obor zdravotnický asistent na 

SZŠ v Praze (Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola 5. května, 

51, Praha 4) a SZŠ v Liberci (Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola 

zdravotnická, Kostelní 9, Liberec). 

Obor zdravotnického asistenta jsem si vybrala z toho důvodu, protoţe předpokládám, ţe 

by studenti těchto oborů měli mít širší znalosti v oblasti antikoncepce neţ studenti oborů 

zaměřených na jiný profesní rozvoj. Dále jsem si tento obor zvolila, kvůli dostatečnému 

počtu zkoumaného vzorku. Zabývám se zkoumáním znalostí v oblasti antikoncepce u 

dívek a tento obor je dívkami početně zastoupen. První a čtvrté ročníky jsem si zvolila 

kvůli porovnání znalostí v oblasti antikoncepce při nástupu na SZŠ a při ukončování 

SZŠ. Domnívám se, ţe by studenti na SZŠ měli být v průběhu studia o této 

problematice informováni.  

Před realizací dotazníkového šetření jsem provedla předvýzkum, kterým jsem testovala 

nástroj pro sběr dat a pomocí něho jsem zkoumala srozumitelnost otázek. 

Předvýzkum proběhl za pomoci konzultace s vedením SZŠ v Praze a v Liberci a získání 

informací o zkoumaných respondentkách, velikosti populace a studijního zaměření. 

Dále probíhal při přípravě celkového dotazníku, kde jsem konzultovala kaţdou část 

tohoto výzkumného nástroje. U kaţdé části se jednalo o porozumění dotazníkovým 
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otázkám, srozumitelnému zadání testu a optimální výkonnostní úrovně pro všechny 

zkoumané skupiny.   

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, 5. května 51, 140 

00 Praha 4 je největší školou v ČR, kde se připravuje na svá budoucí povolání přes 

1230 studentů. Absolventi střední školy zakončují své odborné vzdělávání maturitní 

zkouškou. Na střední zdravotnické škole se neplatí školné, pouze při studiu vyšší 

odborné školy zdravotnické je školné 3.000,- Kč za kaţdý školní rok. Na škole vyučují 

jak interní učitelé, tak i externí učitelé - lékaři a specialisté z různých oborů medicíny. 

Na této škole probíhá odborná praxe, a to na vybraných pracovištích v různých 

zdravotnických zařízeních v Praze i mimo Prahu. Výuka je dále doplňována řadou 

exkurzí na specializovaných pracovištích. 

Studentům je zde poskytovaná individuální pomoc v případě jejich problémů studijních, 

osobních i adaptačních. Tuto pomoc na škole zajišťuje výchovný poradce a psycholog. 

SZŠ pro studenty pořádá řadu aktivit např. Den pro zdraví. Jedná se o program s 

významným preventivním charakterem a studenti úzce spolupracují se Státním 

zdravotnickým ústavem. Obsahuje praktické ukázky zaměřené i na zdravý ţivotní styl. 

Škola poskytuje moţnost studia v jednotlivých studijních oborech: zdravotnický 

asistent, zdravotnické lyceum, nutriční asistent, kosmetické sluţby, masér sportovní a 

rekondiční, bezpečnostně právní činnost (O škole, 2015). 

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

9, 460 31, Liberec 2 je jedinou SZŠ ve městě Liberci. Absolventi SZŠ se mohou 

uplatnit ve zdravotnických zařízeních celého regionu Libereckého kraje, a někteří i po 

zbytku České republiky. Ti, co si chtějí zvyšovat své kvalifikace, mohou pokračovat ve 

studiu různých oborů bakalářských studií nebo na vyšších odborných školách. SZŠ 

v Liberci poskytuje moţnost studia oboru zdravotnického asistenta ukončeného 

maturitní zkouškou, studium oboru ošetřovatel, který je ukončený výučným listem a 

obor diplomová všeobecná sestra, pomaturitní tříletý obor ukončený absolutoriem. Na 

střední zdravotnické škole se neplatí školné, pouze při studiu vyšší odborné školy 

zdravotnické je školné 3.000,- Kč za kaţdý školní rok. SZŠ spolupracuje Krajskou 

nemocnicí Liberec a. s., kde probíhá praktická výuka a odborná praxe studentů všech 

typů studia. Studenti jsou tak pod vedením odborných učitelek zapojeni do aktivní 
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ošetřovatelské péče. Škola se dále zúčastňuje na akcích různých občanských sdruţení a 

společností - např. ROSKA pobočka Liberec, Česká Alzheimerovská společnost, Liga 

proti rakovině, Sdruţení rodičů a dětí s mentálním postiţením Downův syndrom, 

občanské sdruţení Ţivot dětem, Diecézní charita, Dětský domov, Kojenecký ústav, 

Mateřské centrum Jablíčko o.s. Studenti se tak ve svém volném čase zúčastňují pro 

některé z výše uvedených organizací různých akcí a finančních sbírek. V některých 

zařízeních probíhá téţ praxe studentů. I na této škole jsou studentům poskytnuty 

konzultace v případě výukových a výchovných obtíţí a jejich prevence, řešení školního 

neúspěchu, péče o ţáky se spec. vzdělávacími potřebami a ţáky mimořádně nadané, a to 

výchovným poradcem. SZŠ pro studenty pořádá řadu aktivit např. Peer program 

samovyšetřování prsu, kde se jednalo o proškolování v samovyšetření prsu studentek. 

Peer programy jsou programy od studentů ke studentům, kde se studenti po řádné 

přípravě vzájemně proškolují v určité problematice.  

Škola poskytuje moţnost studia v jednotlivých studijních oborech: zdravotnický 

asistent, ošetřovatel, diplomovaná všeobecná sestra (O naší škole, 2015). 

7. 3 Sběr dat 

Sběr dat probíhal v listopadu 2014. V říjnu byly osloveny, poţádány a informovány 

zkoumané školy o realizaci tohoto šetření. Zvolila jsem formu tištěného dotazníku, 

který jsem v SZŠ v Praze i v Liberci rozdala studentkám po domluvě s vyučujícím 

v hodině vyučovaného předmětu, či o velké přestávce. Během vyplňování 

dotazníkového šetření měly respondentky ve třídě příznivé podmínky, nikdo je nerušil a 

díky mé přítomnosti jim byly podány dostačující informace k tomuto šetření. 
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7. 4 Prezentace výsledků 

Celkem bylo rozdáno 83 tištěných dotazníků a vráceno bylo 83 dotazníků, tedy 

návratnost dotazníků byla 100%. Z celkové návratnosti dotazníků jich bylo 

pouţitelných 78. 5 studentek ze SZŠ v Liberci dotazník vrátilo, ani ne z poloviny 

vyplněný a tudíţ je nelze povaţovat za reprezentativní vzorek. 

 

Identifikační údaje:  

Studujete na:  střední zdravotnické škole v Praze  střední zdravotnické škole 

v Liberci 

Jste studentkou:  prvního ročníku    čtvrtého ročníku 

Graf č. 1: četnost odpovědí identifikačních údajů 

 

Strukturu respondentů tvoří celkem 78 studentek SZŠ v Praze a v Liberci. Jak je patrné 

z výše uvedeného grafu, nejvíce početnou skupinu tvořily studentky SZŠ v Praze, a to 

celkem 42 respondentkami. Další skupinu respondentek tvořilo 36 studentek SZŠ 

v Liberci. Převáţná většina studentek, která tvořila zkoumaný vzorek, byla skupina 43 

studentek prvních ročníků obou zkoumaných SZŠ. Druhou skupinu zkoumaných 

čtvrtých ročníků tvořilo 35 studentek obou zkoumaných škol. 
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17

SZŠ Praha SZŠLiberec

Respondentky

první ročník čtvrtý ročník
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Otázka č. 1: Vyjádřete číselně, na jaké úrovni si myslíte, že jsou Vaše znalosti v 

oblasti antikoncepce (známkování jako ve škole – 1 výborně, 2 chvalitebně, 3 

dobře, 4 dostatečně, 5 nedostatečně) 

1    2   3   4  5 

Graf č. 2: četnost odpovědí na otázku týkající se úrovně znalostí v oblasti antikoncepce 

N=78

 

Z celkového počtu (24) respondentů, které tvořily studentky prvního ročníku SZŠ 

v Praze, si 1 respondentka (4 %) myslí, ţe její znalosti jsou na výborné úrovni. 6 

respondentek (25 %) si myslí, ţe jejich znalosti jsou na chvalitebné úrovni, 13 

respondentek (54 %) si myslí, ţe jejich znalosti jsou na dobré úrovni. 3 respondentky 

4%

50%

26%

18%

25%

39% 38%

41%

54%

11%

26%

35%

13%

5% 6%
4% 5%

1. ročník SZŠ Praha 
(N=24)

4. ročník SZŠ Praha 
(N=18)

1. ročník SZŠ Liberec 
(N=19)

4. ročník SZŠ Liberec 
(N=17)

Subjektivní vyjádření znalosti v oblasti antikoncepce 

1 2 3 4 5



 

34 

 

(13 %) své znalosti odhadují na dostatečnou úroveň a 1 respondentka (4 %) si myslí, ţe 

její znalosti jsou nedostatečné. 

Oproti tomu si z celkového počtu 18 respondentek čtvrtého ročníku SZŠ v Praze, 9 

respondentek (50 %) myslí, ţe jejich znalosti jsou na výborné úrovni. 7 respondentek 

(39 %) si myslí, ţe jejich znalosti jsou na chvalitebné úrovni a 2 respondentky (11 %) si 

myslí, ţe jejich znalosti jsou na dobré úrovni. Ţádná ze studentek čtvrtého ročníku by 

své znalosti v oblasti antikoncepce neohodnotila horší známkou jak 3. 

Z celkového počtu (19) respondentů, které tvořily studentky prvního ročníku SZŠ 

v Liberci, si 5 respondentek (26 %) myslí, ţe jejich znalosti jsou na výborné úrovni. 7 

respondentek (38 %) si myslí, ţe jejich znalosti jsou na chvalitebné úrovni, 5 

respondentek (26 %) si myslí, ţe jejich znalosti jsou na dobré úrovni, 1 respondentka (5 

%) své znalosti odhaduje na dostatečnou úroveň a 1 respondentka (5 %) si myslí, ţe její 

znalosti jsou nedostatečné. 

Z celkového počtu 17 respondentek čtvrtého ročníku SZŠ v Liberci si 3 respondentky 

(18 %) myslí, ţe jejich znalosti jsou na výborné úrovni. 7 respondentek (41 %) si myslí, 

ţe jejich znalosti jsou na chvalitebné úrovni, 6 respondentek (35 %) si myslí, ţe jejich 

znalosti jsou na dobré úrovni a 1 respondentka (6 %) se domnívá, ţe její znalosti jsou na 

dostatečné. 

Zde můţeme konstatovat, ţe odhad znalostí prvních ročníků SZŠ v Praze a v Liberci se 

stejně i jako u čtvrtých ročníků lišil. 26 % studentek prvního ročníku SZŠ v Liberci 

odhaduje své znalosti na výbornou úroveň, ale pouze 4 % studentek prvního ročníku 

SZŠ v Praze odhaduje své znalosti na výbornou úroveň. Co se týká čtvrtých ročníků 

SZŠ v Praze a v Liberci, tak studentky na SZŠ v Praze odhadují své znalosti 

v procentuálním rozdílu o 32% lepší úrovně oproti studentkám SZŠ v Liberci. 50 % 

respondentek čtvrtého ročníku SZŠ v Praze se domnívá, ţe jejich znalosti jsou na 

výborné úrovni a 18 % studentek čtvrtého ročníku SZŠ v Liberci své znalosti odhaduje 

také tak. 
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Otázka č. 2: Procentuálně ohodnoťte ty zdroje, které jste využila k získání 

informací v oblasti antikoncepce, kdy 100% znamená nejvíce získaných informací 

a 0% nejméně 

 

Graf č. 3: četnost odpovědí na otázku týkající se procentuálního ohodnocení získaných 

informací v oblasti antikoncepce 

N=296

 

Z celkového počtu (24) respondentů, které tvořily studentky prvního ročníku SZŠ 

v Praze, byla celková četnost odpovědí 89 (100 %), kde moţnosti informačních zdrojů: 

rodič byl označena 21x (24 %), škola byla označena celkem 20x (22 %), sourozenec byl 

označen 2x (2 %), tisk byl označen 8x (9 %), internet byl označen 19x (22 %), lékař byl 

označen 17x (19 %), jiná moţnost, a to kamarád byl označen 2x (2 %). 

Oproti tomu z celkového počtu 18 respondentek čtvrtého ročníku SZŠ v Praze, kde 

celková četnost odpovědí byla 81 (100 %), tak moţnosti informačních zdrojů: rodič byl 

uveden 14x (17 %), škola byla označena 15x (18 %), sourozenec byl uveden 7x (9 %), 

tisk byl uveden 11x (14 %), internet byl označen 16x (20 %),  lékař byl uveden 17x (21 

%), jiná moţnost, a to kamarád byl uveden 1x (1 %). 
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Z celkového počtu (19) respondentů, které stvořily studentky prvního ročníku SZŠ 

v Liberci, byla celková četnost odpovědí 63 (100 %). Moţnosti informačních zdrojů: 

rodič byl označen 13x (21 %), škola byla označena 12x (19 %), sourozenec byl uveden 

4x (6 %), tisk byl označen 5x (8 %), internet byl označen 14x (22 %), lékař byl označen 

13x (21 %), jiná moţnost, a to kamarád byl označen 2x (3 %). 

Z celkového počtu 17 respondentek čtvrtého ročníku SZŠ v Liberci, byla celková 

četnost odpovědí  63 (100 %), tak moţnosti informačních zdrojů: rodič byl označen 13x 

(21 %), škola byla označena 17x (27 %), sourozenec byl označen 4x (6 %), tisk byl 

označen 6x (10 %), internet byl  uveden  12x (19 %) a lékař byl označen 11x (17 %).   

Otázka č. 3: Napište, kdy má žena největší pravděpodobnost otěhotnění 

Graf č. 4: četnost odpovědí na otázku týkající se pravděpodobnosti otěhotnění 

N=78

 

Zde respondentky odpovídaly na otevřenou otázku, kde za správnou odpověď byla 

povaţována ovulace, plodné dny, či okolo 14. dne menstruačního cyklu. 
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Z celkového počtu (24) respondentů, které tvořily studentky prvního ročníku SZŠ 

v Praze, si 8 respondentek (33 %) správně myslí, ţe je to v období ovulace, nebo 14 den 

menstruačního cyklu. 13 respondentek  (54 %) uvedlo chybnou odpověď a v jistém 

smyslu se správně domnívají, ţe je to v situaci bez pouţití ochrany. Zbylé 3 

respondentky (13 %) odpověď neuvedly.  

Oproti tomu si z celkového počtu 18 respondentek čtvrtého ročníku SZŠ v Praze, 16 

respondentek (88 %) správně myslí, ţe je to v období ovulace, nebo 14 den 

menstruačního cyklu. 1 respondentka (6 %) uvedla chybnou odpověď a myslí si, ţe je to 

kolem 25 roku ţivota ţeny. Zbylá 1 respondentka (6 %) odpověď neuvedla. Mezi 

znalostmi těchto dvou ročníků jsou značně velké rozdíly.  

Z celkového počtu (19) respondentů, které stvořily studentky prvního ročníku SZŠ 

v Liberci, si 4 respondentky (21 %) správně myslí, ţe je to v období ovulace, nebo 14 

den menstruačního cyklu. 9 respondentek (47 %) uvedlo chybnou odpověď. Zbylých 6 

respondentek (32 %) odpověď neuvedlo. 

Z celkového počtu 17 respondentek čtvrtého ročníku SZŠ v Liberci, 12 respondentek 

(71 %) uvedlo správnou odpověď, ţe je to v období ovulace, nebo 14 den 

menstruačního cyklu. 4 respondentky (23 %) uvedly chybnou odpověď, a to obdobně 

jako studentky prvních ročníků SZŠ v Praze, ţe je to při absenci antikoncepční ochrany. 

Zbylá 1 respondentka (6 %) odpověď neuvedla. 

Rozdíly ve znalostech prvních a čtvrtých ročníků stejné školy jsou velmi viditelné. Co 

se týče porovnání čtvrtých ročníků SZŠ v Praze a v Liberci, tak studentky v Praze mají 

88 % v zastoupení správných odpovědí a studentky v Liberci mají toto zastoupení v 71 

%. Znalostní rozdíl činí tedy 17 % ve prospěch čtvrtého ročníku SZŠ v Praze. Kdyţ 

porovnáme ročníky první, kde studentky prvního ročníku SZŠ v Praze mají 33 % 

v zastoupení správných odpovědí a studentky v Liberci mají toto zastoupení v 21 %, tak 

znalostní rozdíl je 12 % ve prospěch studentek prvního ročníku v Praze. 
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Otázka č. 4: Petry spolužačka přišla v pátek do školy o dvě hodiny později a Petra 

se jí ptala, proč se zpozdila. Zjistila, že její spolužačka byla na gynekologické 

prohlídce, a tak jí položila ještě několik zvídavých otázek (do níže uvedené tabulky 

vyplňte odpovědi místo Petry). 

 

Graf č. 5: četnost odpovědí na otázku týkající se gynekologického vyšetření 

N=78

 

Z celkového počtu (24) respondentů, které tvořily studentky prvního ročníku SZŠ 

v Praze, 4 respondentky (17 %) správně odpověděly na všechny tři body (100 %) 

týkající se dané otázky. 7 respondentek (29 %) správně odpovědělo pouze na dva body 

(67 %) týkající se dané otázky a 13 respondentek (54 %) správně odpovědělo pouze na 

jeden bod (33 %) týkající se dané otázky. Chybné odpovědi respondentek se týkaly 

prvních dvou otázek. Na otázku: Od kolika let by ţena měla navštěvovat gynekologa? 

Byla uvedena jako nejčastější chybná odpověď - první sexuální styk a první menstruace. 

Na otázku: Jak často by měla ţena docházet na preventivní gynekologické prohlídky? 

Byla uvedena jako nejčastější chybná odpověď - jednou za půl roku. Co se týče otázky 
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třetí: Co je součástí gynekologického preventivního vyšetření? Tak u 3 respondentek 

nebyla odpověď uvedena ţádná.  

Oproti tomu z celkového počtu 18 respondentek čtvrtého ročníku SZŠ v Praze, 9 

respondentek (50 %) správně odpovědělo na všechny tři body (100 %) týkající se dané 

otázky. 8 respondentek (44 %) správně odpovědělo pouze na dva body (67 %) týkající 

se dané otázky. 1 respondentka (6 %) správně odpověděla pouze na jeden bod (33 %) 

týkající se dané otázky. Chybné odpovědi respondentek se týkaly prvních dvou otázek. 

Na otázku: Od kolika let by ţena měla navštěvovat gynekologa? Byla uvedena jako 

nejčastější chybná odpověď - první sexuální styk. Na otázku: Jak často by měla ţena 

docházet na preventivní gynekologické prohlídky? Byla uvedena jako nejčastější 

chybná odpověď - jednou za půl roku. 

Z celkového počtu (19) respondentů, které tvořily studentky prvního ročníku SZŠ 

v Liberci, 2 respondentky (11 %) správně odpověděly na všechny tři body (100 %) 

týkající se dané otázky. 9 respondentek (47 %) správně odpovědělo pouze na dva body 

(67 %) týkající se dané otázky a 5 respondentek (26 %) správně odpovědělo pouze na 

jeden bod (33 %) týkající se dané otázky. Zde se objevila 1 respondentka (5 %), která 

správně neodpověděla ani na jeden z bodů týkající se dané otázky. 2 respondentky (11 

%) danou otázku nezodpověděly. Chybné odpovědi respondentek se týkaly prvních 

dvou otázek. Na otázku: Od kolika let by ţena měla navštěvovat gynekologa? Byly 

uvedeny odpovědi - první sexuální styk, první menstruace a kdy holka potřebuje. Na 

otázku: Jak často by měla ţena docházet na preventivní gynekologické prohlídky? Byla 

uvedena jako nejčastější chybná odpověď - jednou za půl roku. Co se týče otázky třetí: 

Co je součástí gynekologického preventivního vyšetření? Tak u 7 respondentek nebyla 

odpověď uvedena ţádná.  

Z celkového počtu 17 respondentek čtvrtého ročníku SZŠ v Liberci, 9 respondentek (53 

%) správně odpovědělo na všechny tři body (100 %) týkající se dané otázky. 6 

respondentek (35 %) správně odpovědělo pouze na dva body (67 %) týkající se dané 

otázky. 2 respondentky (12 %) správně odpověděly pouze na jeden bod (33 %) týkající 

se dané otázky. Chybné odpovědi respondentek se týkaly prvních dvou otázek. Na 

otázku: Od kolika let by ţena měla navštěvovat gynekologa? Byla uvedena jako 

nejčastější chybná odpověď – první menstruace. Na otázku: Jak často by měla ţena 
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docházet na preventivní gynekologické prohlídky? Byla uvedena jako nejčastější 

chybná odpověď - jednou za půl roku. Co se týče otázky třetí: Co je součástí 

gynekologického preventivního vyšetření? Tak u 3 respondentek nebyla odpověď 

uvedena ţádná. 

Zde je zajímavé podotknout, ţe u všech zkoumaných skupin se objevuje problém při 

stanovení toho, jak často má ţena docházet na pravidelné gynekologické prohlídky. 

Jako nejčastější chyba se u obou skupin objevovala, ţe dvakrát do roka a to celkem u 31 

respondentek. Doslovný přepis odpovědí je uveden v příloze 2.  

 

Otázka č. 5: Co označuje pojem ANTIKONCEPCE ? 

Graf č. 6: četnost odpovědí na otázku týkající se pojmu antikoncepce 

N=78 

 

Zde respondentky odpovídaly na otevřenou otázku, kde za správnou odpověď byla 

povaţována kaţdá odpověď, která souvisela s tímto pojmem, tedy ţe je to ochrana proti 

nechtěnému početí.  

Z celkového počtu (24) respondentů, které tvořily studentky prvního ročníku SZŠ 

v Praze, se 24 respondentek (100 %) správně domnívá, ţe je to ochrana před 

otěhotněním. Zde je zajímavé podotknout, ţe 11 respondentek si pod pojmem 

antikoncepce představí jen pilulky, které brání otěhotnění. 

Oproti tomu se z celkového počtu 18 respondentek čtvrtého ročníku SZŠ v Praze, 17 

respondentek (94 %) správně domnívá a nejčastěji uvedly, ţe je to ochrana před 

otěhotněním. 1 respondentka (6 %) odpověď neuvedla.   
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Z celkového počtu (19) respondentů, které stvořily studentky prvního ročníku SZŠ 

v Liberci, tak 12 respondentek (63 %) uvedlo správnou odpověď. 4 respondentky (21 

%) uvedly chybnou odpověď. Zbylé 3 respondentky (16 %) odpověď neuvedly. 

Z celkového počtu 17 respondentek čtvrtého ročníku SZŠ v Liberci, 15 respondentek 

(88 %) uvedlo správnou odpověď. Zbylé 2 respondentky (12 %) odpověď neuvedly.  

Mezi studentkami prvního ročníku SZŠ v Praze a čtvrtého ročníku SZŠ v Liberci panuje 

shoda v tom, ţe obě skupiny si ve většině pod pojmem antikoncepce představí pilulky či 

prášky, které zabraňují otěhotnění a to u 16 respondentek. Doslovný přepis odpovědí je 

uveden v příloze 2. 

Zde musím podotknout, ţe studentky prvního ročníku v Praze měly jako jediné ze 

zkoumaných skupin 100 % zastoupení správných odpovědí a znalostní rozdíl se 

studentkami prvního ročníku SZŠ v Liberci činí 37 % ve prospěch studentek v Praze. 

Studentky prvního ročníku SZŠ v Liberci mají 63 % zastoupení správných odpovědí. 

Kdyţ porovnáme znalosti studentek čtvrtých ročníků, kde studentky v Praze mají 94 % 

zastoupení správných odpovědí a studentky v Liberci mají 88 % zastoupení správných 

odpovědí, tak jejich rozdíl činí 6 %.  

 

Otázka č. 6: Označte v jakých formách je možné se s antikoncepcí setkat 

                    nápoj   náplast   pilulka   žvýkačka gel   injekce 

Graf č. 7: četnost odpovědí na otázku týkající forem antikoncepce 

N=78

 

Z celkového počtu (24) respondentů, které tvořily studentky prvního ročníku SZŠ 

v Praze, ţádná z respondentek (0 %) správně neoznačilo všechny čtyři body (100 %) 
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týkající se dané otázky. 6 respondentek (25 %) správně odpovědělo pouze na tři body 

(75 %) týkající se dané otázky a 18 respondentek (75 %) správně odpověděly pouze na 

dva body (50 %) týkající se dané otázky. 

Oproti tomu z celkového počtu 18 respondentek čtvrtého ročníku SZŠ v Praze, 12 

respondentek (67 %) správně označilo všechny čtyři body (100 %) týkající se dané 

otázky. 2 respondentky (11 %) správně odpověděly pouze na tři body (75 %) týkající se 

dané otázky. 4 respondentky (22 %) správně odpověděly pouze na dva body (50 %) 

týkající se dané otázky. 

Z celkového počtu (19) respondentů, které tvořily studentky prvního ročníku SZŠ 

v Liberci, 4 respondentky (21 %) správně označily všechny čtyři body (100 %) týkající 

se dané otázky. 7 respondentek (37 %) správně odpovědělo pouze na tři body (75 %) 

týkající se dané otázky, 5 respondentek (26 %) správně odpovědělo pouze na dva body 

(50 %) týkající se dané otázky a 3 respondentky (16 %) správně odpověděly jen na 

jeden bod (25 %) týkající se dané otázky. 

Z celkového počtu 17 respondentek čtvrtého ročníku SZŠ v Liberci, 6 respondentek (35 

%) správně označilo všechny čtyři body (100 %) týkající se dané otázky. 6 

respondentek (35 %) správně odpovědělo pouze na tři body (75 %) týkající se dané 

otázky. 4 respondentky (25 %) správně odpověděly pouze na dva body (50 %) týkající 

se dané otázky a 1 respondentka (6 %) správně odpověděla pouze na jeden bod (25 %) 

týkající se dané otázky. 

V této znalostní oblasti jsou na tom lépe studentky prvního ročníku SZŠ v Liberci, kde 

21 % studentek uvedlo všechny správné odpovědi, neţ studentky prvního ročníku SZŠ 

v Praze, kde ţádná z respondentek neměla otázku celou zcela správně. Co se týče 

ročníků čtvrtých, tak studentky čtvrtého ročníku SZŠ v Praze, jsou na tom znalostně 

lépe, protoţe 67 % studentek uvedlo správně všechny čtyři body neţ studentky čtvrtého 

ročníku v Liberci, kde jich správně všechny čtyři body uvedlo 35 %. Tedy rozdíl 

v počtu správně označených všech odpovědí činí 32 % ve prospěch studentek v Praze. 
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Otázka č. 7: Může antikoncepce selhat? 

  ano (zde uveďte formu antikoncepce a z jakého důvodu může selhat)  

 ne     nevím 

Graf č. 8: četnosti odpovědí na otázku týkající se selhání antikoncepce  

N=78 

 

Z celkového počtu (24) respondentů, které tvořily studentky prvního ročníku SZŠ 

v Praze, 21 respondentek (88 %) správně označilo - ano, antikoncepce můţe selhat. 2 

respondentky (8 %) uvedly chybnou odpověď – ne a 1 respondentka (4 %) zvolila 

moţnost nevím. Ze správných odpovědí 16 respondentek odpovědělo na doplňující 

otázku: zde uveďte formu antikoncepce a z jakého důvodu můţe selhat a 5 

respondentek odpověď neuvedly. Z uvedených odpovědí na doplňující otázku ve které 

odpovědělo 16 respondentek (100 %), 9 respondentek (56 %) uvedlo špatné uţívání 

antikoncepce. 4 respondentky (25 %) uvedly selhání antikoncepce, 2 respondentky (13 

%) uvedly, ţe antikoncepce není 100% a 1 respondentka (6 %) uvedla vyzvracení 

pilulky. 
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Oproti tomu z celkového počtu 18 respondentek čtvrtého ročníku SZŠ v Praze, 18 

respondentek (100 %) správně označilo - ano, antikoncepce můţe selhat. Z toho 16 

respondentek odpovědělo na doplňující otázku: zde uveďte formu antikoncepce a z 

jakého důvodu můţe selhat a 2 respondentky odpověď neuvedly. Z uvedených odpovědí 

na doplňující otázku ve které odpovědělo 16 respondentek (100 %), 9 respondentek (56 

%) uvedlo špatné uţívání antikoncepce. 5 respondentek (31 %) uvedlo selhání 

antikoncepce a 2 respondentky (13 %) uvedly, ţe antikoncepce není 100%. 

Z celkového počtu (19) respondentů, které tvořily studentky prvního ročníku SZŠ 

v Liberci, 15 respondentek (78 %) správně označilo - ano, antikoncepce můţe selhat. 2 

respondentky (11 %) označily špatnou odpověď – ne a 2 respondentky (11 %) zvolily 

moţnost – nevím. Ze správných odpovědí 12 respondentek odpovědělo na doplňující 

otázku: zde uveďte formu antikoncepce a z jakého důvodu můţe selhat a 3 

respondentky odpověď neuvedly. Z uvedených odpovědí na doplňující otázku ve které 

odpovědělo 12 respondentek (100 %), 6 respondentek (50 %) uvedlo prasklý 

prezervativ, 5 respondentek (42 %) uvedlo špatné uţívání antikoncepce a 1 

respondentka (8 %) uvedla, ţe vše můţe selhat.  

Z celkového počtu 17 respondentek čtvrtého ročníku SZŠ v Liberci, 17 respondentek 

(100 %) správně označilo - ano, antikoncepce můţe selhat. Z toho 16 respondentek 

odpovědělo na doplňující otázku: zde uveďte formu antikoncepce a z jakého důvodu 

můţe selhat a 1 respondentka odpověď neuvedla. Z uvedených odpovědí na doplňující 

otázku ve které odpovědělo 16 respondentek (100 %), 12 respondentek (75 %) uvedlo 

špatné uţívání antikoncepce a 4 respondentky (25 %) uvedly selhání antikoncepce. 

100 % studentek čtvrtých ročníků uvedlo správné odpovědi, ţádná z nich nechybovala. 

88 % studentek prvního ročníku v Praze mělo uvedeno správnou odpověď a studentek 

prvního ročníku v Liberci, které měly uvedenou správnou odpověď bylo 78 %. Jejich 

znalostní rozdíl je 10 % v zastoupení správných odpovědí ve prospěch studentek 

v Praze. 
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Otázka č. 8: Může mít antikoncepce nějaké vedlejší účinky? 

                       ano, uveďte 

                       ne     nevím 

Graf č. 9: četnost odpovědí na otázku týkající se vedlejších účinků antikoncepce 

N=78 

 

Z celkového počtu (24) respondentů, které tvořily studentky prvního ročníku SZŠ 

v Praze, 19 respondentek (79 %) označilo správnou odpověď. 2 respondentky (8 %) 

uvedly chybnou odpověď – ne a 3 respondentky (13 %) zvolily moţnost nevím. Ze 

správných odpovědí 19 respondentek odpovědělo na doplňující otázku: uveďte vedlejší 

účinky antikoncepce. Z uvedených odpovědí na doplňující otázku ve které odpovědělo 

19 respondentek (100 %), 12 respondentek (63 %) uvedlo zvýšení hmotnosti. 2 

respondentky (11 %) uvedly nevolnost. 2 respondentky (11 %) uvedly změny nálad. 1 

respondentka (5 %) uvedla krevní sraţeniny. 1 respondentka (5 %) uvedla zvětšení 

ňader a zbylá 1 respondentka (5 %) uvedla vynechání menstruace. 

Oproti tomu z celkového počtu 18 respondentek čtvrtého ročníku SZŠ v Praze, 18 

respondentek (100 %) správně označilo -  ano, antikoncepce můţe mít vedlejší účinky. 

Z toho 17 respondentek odpovědělo na doplňující otázku: uveďte vedlejší účinky 

antikoncepce a 1 respondentka odpověď neuvedla. Z uvedených odpovědí na doplňující 

otázku ve které odpovědělo 17 respondentek (100 %), 6 respondentek (35 %) uvedlo 

zvýšení hmotnosti. 4 respondentky (24 %) uvedly nevolnost. 2 respondentky (12 %) 

uvedly retenci vody. 2 respondentky (12 %) uvedly zvýšenou sráţlivost krve. 1 
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respondentka (6 %) uvedla bolesti hlavy. 1 respondentka (6 %) uvedla alergie a zbylá 1 

respondentka (6 %) uvedla vznik křečových ţil. 

Z celkového počtu (19) respondentů, které tvořily studentky prvního ročníku SZŠ 

v Liberci, 19 respondentek (100 %) označily správnou odpověď. Z toho 16 

respondentek odpovědělo na doplňující otázku: uveďte vedlejší účinky antikoncepce a 3 

respondentky odpověď neuvedly. Z uvedených odpovědí na doplňující otázku ve které 

odpovědělo 16 respondentek (100 %), 7 respondentek (37 %) uvedlo zvýšení hmotnosti. 

3 respondentky (16 %) uvedly rakovinu děloţního čípku. 2 respondentky (11 %) uvedly 

nevolnost. 1 respondentka (5 %) uvedla trombózu. 1 respondentka (5 %) uvedla 

zvětšení ňader, 1 respondentka (5 %) uvedla moţnost narození postiţeného dítěte a 

zbylá 1 respondentka (5 %) uvedla, ţe neví.  

Z celkového počtu 17 respondentek čtvrtého ročníku SZŠ v Liberci, 16 respondentek 

(94 %) správně označilo -  ano, antikoncepce můţe mít vedlejší účinky a 1 respondentka 

(6 %) uvedla špatnou odpověď.  Z toho 16 respondentek odpovědělo na doplňující 

otázku: uveďte vedlejší účinky antikoncepce. Z uvedených odpovědí na doplňující 

otázku ve které odpovědělo 16 respondentek (100 %), 7 respondentek (44 %) uvedlo 

zvýšení hmotnosti. 4 respondentky (25 %) uvedly zvýšenou sráţlivost krve. 2 

respondentky (13 %) uvedly poruchu nebo zlepšení pleti. 1 respondentka (6 %) uvedla 

zvětšení ňader. 1 respondentka (6 %) uvedla moţnou poruchu oplodnění a zbylá 1 

respondentka (6 %) uvedla bolesti hlavy. 

Zde je zajímavé podotknout, ţe 100 % studentek prvního ročníku SZŠ v Liberci uvedlo 

správnou odpověď oproti studentkám čtvrtého ročníku SZŠ v Liberci, kde správnou 

odpověď uvedlo 94 % studentek. Znalostní rozdíl v zastoupení správných odpovědí je 

tedy 6 % ve prospěch prvního ročníku. Tedy studentky prvního ročníku mají lepší 

výsledek odpovědí neţ studentky ročníku čtvrtého. Viditelný znalostní rozdíl je mezi 

studentkami ročníků prvních, kde jak jsem uţ výše zmínila, studentky prvního ročníku v 

Liberci mají 100 % správných odpovědí, kdeţto studentky prvního ročníku v Praze mají 

79 % správných odpovědí a znalostní rozdíl mezi nimi je 21 % opět ve prospěch 

prvního ročníku SZŠ v Liberci. 
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Otázka č. 9: Seřaďte uvedené antikoncepční metody a připište k nim alespoň jednu                          

z  jejich forem (označení 1 nejspolehlivější – 5 nejméně spolehlivá) 

                     4  bariérová antikoncepce 

                     1  sterilizace  

                     5  přirozená antikoncepce  

                     2  nitroděložní tělíska 

                     3  hormonální antikoncepce 

 

Graf č. 10: četnost odpovědí na otázku týkající se antikoncepčních metod 

N=78 

 

Z celkového počtu (24) respondentů, které tvořily studentky prvního ročníku SZŠ 

v Praze, tak jedna z respondentek (4 %) měla bezchybně seřazené uvedené 

antikoncepční metody. Tedy všech 23 respondentek (96 %) mělo chyby v seřazení 

antikoncepčních metod.  Nejčastější chybu dělaly v umístění sterilizace jako nejméně 

spolehlivou antikoncepční metodu, domnívám se, ţe z důvodu neznalosti tohoto pojmu 

v oblasti reprodukčního zdraví. Co se týče vyplnění forem antikoncepčních metod, tak 

na 100 % (uvedená forma u kaţdé metody) je neměla vyplněné ţádná z respondentek, 

na 75 % (uvedená forma u tří metod) je opět neměla vyplněné ani jedna z respondentek, 

na 50 % (uvedená forma u dvou metod) je měla 1 respondentka a na 25 % (uvedená 
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forma u jedné z metod) je měly vyplněné 2 respondentky.  Zbylých 20 respondentek 

neuvedlo ani jednu formu dané metody.  

Oproti tomu z celkového počtu 18 respondentek čtvrtého ročníku SZŠ v Praze, 10 

respondentek (56 %) bezchybně seřadilo antikoncepční metody, zbylých 8 respondentek 

(44 %) mělo chyby v seřazení antikoncepčních metod.  Nejčastější chybu dělaly 

v umístění bariérové antikoncepce před hormonální antikoncepci. Co se týče vyplnění 

forem antikoncepčních metod, tak na 100 % (uvedená forma u kaţdé metody) je mělo 

vyplněné 5 respondentek, na 75 % (uvedená forma u tří metod) je měly 2 respondentky 

a na 50 % (uvedená forma u dvou metod) je měly 3 respondentky. Zbylých 9 

respondentek neuvedlo ani jednu formu dané metody.  

Z celkového počtu (19) respondentů, které tvořily studentky prvního ročníku SZŠ 

v Liberci, tak pouze 1 z respondentek (5 %) měla bezchybně seřazené uvedené 

antikoncepční metody, 15 respondentek (79 %) mělo chyby v seřazení antikoncepčních 

metod a 3 respondentky (16 %) otázku nezodpověděly.  Nejčastější chybu dělaly 

obdobně jako studentky 1. ročníku SZŠ v Praze v umístění sterilizace mezi méně 

spolehlivé antikoncepční metody. Co se týče vyplnění forem antikoncepčních metod, 

tak na 100 % (uvedená forma u kaţdé metody) je měla vyplněné 1 z respondentek a na 

75 % (uvedená forma u tří metod) je měly vyplněné 2 z respondentek. Zbylých 13 

respondentek neuvedlo ani jednu formu dané metody.  

Z celkového počtu 17 respondentek čtvrtého ročníku SZŠ v Liberci, 6 respondentek (36 

%) bezchybně seřadilo antikoncepční metody, zbylých 11 respondentek (64 %) mělo 

chyby v seřazení antikoncepčních metod.  Nejčastější chybu dělaly v umístění bariérové 

antikoncepce před nitroděloţní tělísko a hormonální antikoncepci. Co se týče vyplnění 

forem antikoncepčních metod, tak na 100 % (uvedená forma u kaţdé metody) je měly 

vyplněné 4 respondentky, na 75 % (uvedená forma u tří metod) je měly 3 respondentky, 

na 50 % (uvedená forma u dvou metod) je měly 2 respondentky a na 25 % (uvedená 

forma u jedné z metod) je měla 1 z respondentek. Zbylých 7 respondentek neuvedlo ani 

jednu formu dané metody.  
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Otázka č. 10: Uveďte, která z antikoncepčních metod spolehlivě chrání před 

přenosem pohlavních chorob  

 

Graf č. 11: četnost odpovědí na otázku týkající se antikoncepce jako ochrany před 

přenosem pohlavních chorob 

N=78 

 

 

Z celkového počtu (24) respondentů, které tvořily studentky prvního ročníku SZŠ 

v Praze, se 17 respondentek (71 %) správně domnívá, ţe je to prezervativ. 7 

respondentek (29 %) uvedlo chybnou odpověď, z toho 3 respondentky uvedly 

nitroděloţní tělísko, 3 respondentky hormonální antikoncepci a jedna respondentka 

uvedla přirozenou antikoncepci.  

Oproti tomu z celkového počtu 18 respondentek čtvrtého ročníku SZŠ v Praze, 18 

respondentek (100 %) uvedlo správnou odpověď.  

Z celkového počtu (19) respondentů, které tvořily studentky prvního ročníku SZŠ 

v Liberci, 19 respondentek (100 %) uvedlo správnou odpověď. 

Z celkového počtu 17 respondentek čtvrtého ročníku SZŠ v Liberci, 17 respondentek 

(100 %) uvedlo správnou odpověď.  

Rozdíl ve znalostech spatřuji u prvního ročníku SZŠ v Praze, kde výsledek nebyl 100% 

správně na rozdíl od dalších zkoumaných skupin a znalostní rozdíl od ostatních 

zkoumaných skupin činí 29 % v zastoupení správných odpovědí. 

71%

100% 100% 100%

29%

1. ročník SZŠ Praha  
(N=24)

4. ročník SZŠ Praha  
(N=18)

1. ročník SZŠ Liberec 
(N=19)

4. ročník SZŠ Liberec 
(N=17)

Ochrana před přenosem pohlavních chorob

správná odpověď špatná odpověď



 

50 

 

Otázka č. 11: Slouží hormonální antikoncepce jako ochrana před virem HIV? 

                     ano, zdůvodněte  

                     ne, zdůvodněte  

                     nevím 

Graf č. 12: četnost odpovědí na otázku týkající se hormonální antikoncepce jako 

ochrany před přenosem pohlavních chorob 

N=78 

 

Z celkového počtu (24) respondentů, které tvořily studentky prvního ročníku SZŠ 

v Praze, 15 respondentek (63 %) správně označilo -  ne, hormonální antikoncepce 

neslouţí jako ochrana před virem HIV, zbylých 9 respondentek (37 %) označily 

moţnost nevím. Ze správných odpovědí 10 respondentek odpovědělo na doplňující 

otázku, proč hormonální antikoncepce neslouţí jako ochrana před virem HIV 5 

respondentek odpověď neuvedlo. Z uvedených odpovědí na doplňující otázku ve které 

odpovědělo 10 respondentek (100 %), 6 respondentek (60 %) uvedlo, ţe tomuto můţe 

zabránit jen prezervativ, 2 respondentky (20 %) jako důvod uvedly, ţe je to ochrana 

pouze před otěhotnění, 1 respondentka (10 %) uvedla, ţe se HIV přenáší pohlavním 

stykem a 1 respondentka (10 %) uvedla, ţe prostě neochraňuje.  

Oproti tomu z celkového počtu 18 respondentek čtvrtého ročníku SZŠ v Praze, 18 

respondentek (100 %) správně označilo -  ne, hormonální antikoncepce neslouţí jako 

ochrana před virem HIV. Z toho 13 respondentek odpovědělo na doplňující otázku, proč 

hormonální antikoncepce neslouţí jako ochrana před virem HIV 5 respondentek 

odpověď neuvedlo. Z uvedených odpovědí na doplňující otázku ve které odpovědělo 13 

respondentek (100 %), 9 respondentek (69 %) uvedlo jako důvod nechráněný styk, 
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absenci bariéry. 3 respondentky (23 %) uvedly, ţe tomuto můţe zabránit jen prezervativ 

a 1 respondentka (8 %) uvedla, ţe tomu tak prostě není. 

Z celkového počtu (19) respondentů, které tvořily studentky prvního ročníku SZŠ 

v Liberci, 13 respondentek (68 %) správně označilo -  ne, hormonální antikoncepce 

neslouţí jako ochrana před virem HIV. Zbylých 6 respondentek (32 %) označilo 

moţnost nevím. Ze správných odpovědí 6 respondentek odpovědělo na doplňující 

otázku, proč hormonální antikoncepce neslouţí jako ochrana před virem HIV, 7 

respondentek odpověď neuvedlo. Z uvedených odpovědí na doplňující otázku ve které 

odpovědělo 6 respondentek (100 %), 2 respondentky (33 %) uvedly, ţe tomuto můţe 

zabránit jen prezervativ, 2 respondentky (33 %) jako důvod uvedly, ţe se jedná o určitý 

kontakt, 1 respondentka (17 %) uvedla, ţe nejsou chráněné pohlavní orgány a 1 

respondentka (17 %) uvedla, ţe se jedná pouze o vraţdění spermií. 

Z celkového počtu 17 respondentek čtvrtého ročníku SZŠ v Liberci, 16 respondentek 

(94 %) správně označilo moţnost -  ne, hormonální antikoncepce neslouţí jako ochrana 

před virem HIV a 1 respondentka (6 %) zvolila moţnost nevím. Z toho 10 respondentek 

odpovědělo na doplňující otázku, proč hormonální antikoncepce neslouţí jako ochrana 

před virem HIV 6 respondentek odpověď neuvedlo. Z uvedených odpovědí na 

doplňující otázku ve které odpovědělo 10 respondentek (100 %), 3 respondentky (30 %) 

uvedly jako důvod, ţe HIV se přenáší pohlavním stykem. 2 respondentky (20 %) 

uvedly, ţe sliznice není chráněná, 1 respondentka (10 %) uvedla, ţe tak nelze zabránit 

přímému styku pochvy s penisem, 1 respondentka (10 %) uvedla, ţe hormonální 

antikoncepce neobsahuje ochranné látky, 1 respondentka (10 %) to označila pouze jako 

lék, 1 respondentka (10 %) to okomentovala, ţe HIV se přenáší krví a zbylá 1 

respondentka (10 %) uvedla, ţe chybí bariérová ochrana.  

U této otázky jsou znalosti stejných věkových skupin téměř vyrovnané. U prvního 

ročníku SZŠ v Liberci mají studentky  68 % v zastoupení správných odpovědí a 

studentky prvního ročníku SZŠ v Praze mají 63 % v zastoupení správných odpovědí. 

Rozdíl ve znalostech tedy činí 5 % v zastoupení správných odpovědí ve prospěch 

studentek v Liberci. U ročníků čtvrtých jsou v případě SZŠ v Praze odpovědi ve 100 % 

správné a v 94 % jsou správné u SZŠ v Liberci a znalostní rozdíl je tedy 6 % ve 

prospěch studentek v Praze. 
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Otázka č. 12: Co znamená pojem kombinovaná hormonální antikoncepce? 

                     obsahuje tři formy hormonů (estrogen, progestin a inzulín) 

                     prostě se tak jen jmenuje, její název nemá žádný význam 

                     obsahuje dvě formy hormonů (estrogen a progestin) 

               nevím 

Graf č. 13: četnost odpovědí na otázku týkající se pojmu kombinované hormonální 

antikoncepce 

N=78 

 

Z celkového počtu (24) respondentů, které tvořily studentky prvního ročníku SZŠ 

v Praze, 14 respondentek (59 %) označilo správnou odpověď, 2 respondentky (8 %) 

označily špatnou odpověď, ţe obsahuje tři formy hormonů (estrogen, progestin a 

inzulín) a 8 respondentek (33%) označilo moţnost nevím. 

Oproti tomu z celkového počtu 18 respondentek čtvrtého ročníku SZŠ v Praze, 15 

respondentek (8 %) správně označilo, ţe obsahuje dvě formy hormonů (estrogen a 

progestin). 3 respondentky (17 %) označily moţnost nevím. 

Z celkového počtu (19) respondentů, které tvořily studentky prvního ročníku SZŠ 

v Liberci, tak pouze 3 respondentky (16 %) uvedly správnou odpověď. 4 respondentky 

(21 %) uvedly, ţe obsahuje tři formy hormonů (estrogen, progestin a inzulín) a 

1respondentka (5 %) označila - prostě se tak jen jmenuje, její název nemá ţádný 

význam. Zbylých 11 respondentek (58 %) označilo moţnost nevím. 

Z celkového počtu 17 respondentek čtvrtého ročníku SZŠ v Liberci, 13 respondentek 

(76 %) uvedlo správnou odpověď, 2 respondentky (12 %) uvedly špatnou odpověď, ţe 
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obsahuje tři formy hormonů (estrogen, progestin a inzulín) a zbylé 2 respondentky (12 

%) označily odpověď nevím.  

Mezi studentkami prvního ročníku SZŠ v Praze a prvního ročníku SZŠ v Liberci jsou 

v této otázce větší znalostní rozdíly neţ mezi ročníky čtvrtými. 59 % studentek prvního 

ročníku SZŠ v Praze uvedlo správnou odpověď a pouze 16 % studentek prvního ročníku 

SZŠ v Liberci uvedlo správnou odpověď, znalostní rozdíl v zastoupení správných 

odpovědí je tedy 43 % ve prospěch studentek v Praze. Mezi čtvrtými ročníky uţ takový 

velký znalostí rozdíl není, který činí 7 %, kde 83 % studentek SZŠ v Praze uvedlo 

správnou odpověď a v Liberci tak učinilo 76 % studentek čtvrtého ročníku.  

 

Otázka č. 13: Obsahem balení kombinovaných hormonálních tablet nejsou jen 

plata s tabletami, ale i příbalový leták, na kterém jsou napsány důležité informace 

týkajících se antikoncepce. Doplňte některé z těchto informací do níže uvedené 

tabulky. 

Otázka Odpověď 

Kolikrát denně se užívají kombinované 

hormonální tablety? 

- jednou denně 

V jaký čas se výše uvedené tablety užívají? - vţdy ve stejný, důleţitá je pravidelnost 

Kolik dní se obvykle kombinované 

hormonální tablety v jednom měsíci 

užívají? 

- 21 dní 

 

Graf č. 14: četnost odpovědí na otázku týkající se uţívání tablet kombinované 

hormonální antikoncepce 

N=78 
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Z celkového počtu (24) respondentů, které tvořily studentky prvního ročníku SZŠ 

v Praze, ţádná z respondentek (0 %) správně neodpověděla na všechny tři body (100 %) 

týkající se dané otázky. 9 respondentek (38 %) správně odpovědělo pouze na dva body 

(67 %) týkající se dané otázky. 12 respondentek (50 %) správně odpovědělo pouze na 

jeden bod (33 %) týkající se dané otázky a 3 respondentky (12 %) odpověděly špatně na 

všechny tři body týkající se dané otázky. Chybné odpovědi respondentek se týkaly 

první, druhé a třetí otázky. Na otázku: Kolikrát denně se uţívají kombinované 

hormonální tablety? Jedna z respondentek odpověděla, ţe dvakrát denně. Na otázku, „V 

jaký čas se výše uvedené tablety uţívají?“, byla uvedena jako nejčastější chybná 

odpověď ráno nebo večer. Na otázku, „Kolik dní se obvykle kombinované hormonální 

tablety v jednom měsíci uţívají?“, byla uvedena jako nejčastější chybná odpověď - 30 

dní. 

Oproti tomu z celkového počtu 18 respondentek čtvrtého ročníku SZŠ v Praze, 11 

respondentek (65 %) správně odpovědělo na všechny tři body (100 %) týkající se dané 

otázky. 3 respondentky (17 %) správně odpověděly pouze na dva body (67 %) týkající 

se dané otázky. 3 respondentky (18 %) správně odpověděly pouze na jeden bod (33 %) 

týkající se dané otázky a 1 respondentka (6 %) odpovědi neuvedla. Chybné odpovědi 

respondentek se týkaly druhé a třetí otázky. Na otázku, „V jaký čas se výše uvedené 

tablety uţívají?“, byla uvedena jako nejčastější chybná odpověď ráno nebo večer. Na 

otázku, „Kolik dní se obvykle kombinované hormonální tablety v jednom měsíci 

uţívají?“, byla uvedena jako nejčastější chybná odpověď - 28 dní. 

Z celkového počtu (19) respondentů, které tvořily studentky prvního ročníku SZŠ 

v Liberci, pouze 1 z respondentek (5 %) správně odpověděla na všechny tři body (100 

%) týkající se dané otázky. 6 respondentek (32 %) správně odpovědělo pouze na dva 

body (67 %) týkající se dané otázky. 7 respondentek (36 %) správně odpovědělo pouze 

na jeden bod (33 %) týkající se dané otázky a 3 respondentky (16 %) odpověděli špatně 

na všechny tři body týkající se dané otázky. Zbylé 2 respondentky (11 %) otázku 

nezodpověděly. Chybné odpovědi respondentek se týkaly první, druhé a třetí otázky. Na 

otázku, „Kolikrát denně se uţívají kombinované hormonální tablety?“, byla jako chybná 

odpověď uvedena, ţe dvakrát denně. Na otázku, „V jaký čas se výše uvedené tablety 

uţívají?“, byla uvedena jako nejčastější chybná odpověď ráno nebo večer a ţe je to 
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jedno. Na otázku: Kolik dní se obvykle kombinované hormonální tablety v jednom 

měsíci uţívají? Byla uvedena jako nejčastější chybná odpověď – 28 nebo 30 dní.  

Z celkového počtu 17 respondentek čtvrtého ročníku SZŠ v Liberci, 6 respondentek (35 

%) správně odpovědělo na všechny tři body (100 %) týkající se dané otázky. 7 

respondentek (41 %) správně odpovědělo pouze na dva body (67 %) týkající se dané 

otázky. 4 respondentky (24 %) správně odpověděly pouze na jeden bod (33 %) týkající 

se dané otázky. Chybné odpovědi respondentek se týkaly druhé a třetí otázky. Na 

otázku, „V jaký čas se výše uvedené tablety uţívají?“, byla uvedena jako nejčastější 

chybná odpověď ráno nebo večer. Na otázku, „Kolik dní se obvykle kombinované 

hormonální tablety v jednom měsíci uţívají?“, byla uvedena jako nejčastější chybná 

odpověď - 28 dní. 

U této otázky je patrný znalostní rozdíl mezi čtvrtými ročníky obou zkoumaných škol. 

Studentky čtvrtého ročníku SZŠ v Praze v 65 % případech správně zodpověděly 

všechny tři body týkající se dané otázky, oproti tomu studentky čtvrtého ročníku SZŠ 

v Liberci tak učinily pouze v 35 %, znalostní rozdíl ve správně zodpovězených všech tří 

bodů je 30 % v prospěchu studentek v Praze.  

 

Otázka č. 14: V jaké formě se nelze setkat s kombinovanou hormonální       

antikoncepcí?        

  pilulky     náplast     vaginální kroužek     čípky 

Graf č. 15: četnost odpovědí na otázku týkající se formy kombinované hormonální 

antikoncepce 

N=78 
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Z celkového počtu (24) respondentů, které tvořily studentky prvního ročníku SZŠ 

v Praze, pouze 1 respondentka (4 %) označila správnou odpověď, čípky. Zbylých 23 

respondentek (96 %) označilo chybnou odpověď. Z toho 15 respondentek (63 %) 

uvedlo náplast, 4 respondenty (17 %) uvedly pilulky a 4 (17 %) respondentky uvedly 

vaginální krouţek.  

Oproti tomu z celkového počtu 18 respondentek čtvrtého ročníku SZŠ v Praze, 3 

respondentky (18 %) správně označily čípky. 15 respondentek (82 %) označilo jinou 

odpověď neţ správnou. Jako nejčastěji označená špatná odpověď se objevovala 

odpověď -  vaginální krouţek a to u 9 respondentek (53 %), pilulky se objevily u 4 

respondentek (23 %) a náplast u 1 respondentky (6 %). 

Z celkového počtu (19) respondentů, které tvořily studentky prvního ročníku SZŠ 

v Liberci, 5 respondentek (26 %) označilo správnou odpověď. Zbylých 14 respondentek 

(74 %) uvedlo odpověď chybnou, z toho 10 respondentek (52 %) uvedlo, ţe je to 

náplast, 2 respondentky (11 %) označily pilulky a 2 respondentky (11 %) označily 

vaginální krouţek. 

Z celkového počtu 17 respondentek čtvrtého ročníku SZŠ v Liberci, 4 respondentky (24 

%) označily správnou odpověď čípky a 13 respondentek (76 %) uvedlo špatnou 

odpověď. Z toho 9 respondentek (53 %) uvedlo vaginální krouţek, 3 respondentky (17 

%) pilulky a 1 respondentka (6 %) označila náplast. 

Mezi studentkami prvního ročníku SZŠ v Praze a prvního ročníku SZŠ v Liberci jsou 

v této otázce určité shody a to, ţe si obě skupiny ve 25 případech myslí, ţe náplast 

nespadá pod kombinovanou hormonální antikoncepci. Co se týče čtvrtých ročníků SZŠ 

v Praze a v Liberci, tak jejich odpovědi jsou skoro totoţné, 18 respondentek obou škol 

se domnívá, ţe pod kombinovanou hormonální antikoncepci nespadá vaginální krouţek. 

U této otázky bych ráda uvedla, ţe studentky prvního ročníku SZŠ v Liberci měly 

největší počet v zastoupení správných odpovědí oproti všem ostatním zkoumaným 

skupinám a to 26 %. Kdyţ porovnáme znalostní rozdíly mezi prvními ročníky, tak činní 

22 % v zastoupení správních odpovědí ve prospěch studentek v Liberci. Kdyţ 

porovnáme čtvrté ročníky, kde studentky čtvrtého ročníku SZŠ v Liberci mají 24 % 

v zastoupení správných odpovědí a studentky čtvrtého ročníku SZŠ v Praze, které mají 
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18 % v zastoupení správných odpovědí, jejich znalostní rozdíl je 6 % v prospěch 

studentek v Liberci.  

Otázka č. 15: Kdo by kombinovanou hormonální antikoncepci neměl užívat? 

  žena, která je mladší 18 let     žena, která trpí hlubokou žilní trombózou                   

  žena, která v minulosti prodělala interrupci (umělé přerušení těhotenství)                

  žena, která trpí nadváhou    

Graf č. 16: četnost odpovědí na otázku týkající se otázky kdo by neměl uţívat 

kombinovanou hormonální antikoncepci 

N=78 
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Z celkového počtu (24) respondentů, které tvořily studentky prvního ročníku SZŠ 

v Praze, 7 respondentek (29 %) označilo správnou odpověď. Zbylých 17 (71 %) 

respondentek označilo chybnou odpověď. Z toho 9 respondentek (38 %) uvedlo -  ţena, 

která je mladší 18 let, 6 respondentek (25 %) uvedlo moţnost - ţena, která v minulosti 

prodělala interrupci a 2 respondentky (8 %) označily - ţena, které trpí nadváhou.  

Oproti tomu z celkového počtu 18 respondentek čtvrtého ročníku SZŠ v Praze, 18 

respondentek (100 %) správně označilo, ţe by hormonální antikoncepci neměla uţívat 

ţena, která trpí hlubokou ţilní trombózou. 

Z celkového počtu (19) respondentů, které tvořily studentky prvního ročníku SZŠ 

v Liberci, 8 respondentek (42 %) označilo správnou odpověď. Zbylých 11 respondentek 

(58 %) uvedlo odpověď chybnou, z toho 8 respondentek (42 %) uvedlo, ţe je to ţena, 

která v minulosti prodělala interrupci (umělé přerušení těhotenství), 2 respondentky (11 

%) uvedly moţnost - ţena, která je mladší 18 let a 1 respondentka (5 %) označila 

moţnost - ţena, která trpí nadváhou.    

Z celkového počtu 17 respondentek čtvrtého ročníku SZŠ v Liberci, 13 respondentek 

(76 %) označilo správnou odpověď, ţe by hormonální antikoncepci neměla uţívat ţena, 

které trpí hlubokou ţilní trombózou a 4 respondentky (24 %) uvedly jinou odpověď neţ 

správnou. Z toho 2 respondentky (12 %) uvedly ţenu, která je mladší 18 let a zbylé 2 

respondentky (12 %) označily ţenu, která v minulosti prodělala interrupci. 

V této otázce měly respondentky čtvrtého ročníku SZŠ v Praze 100 % zastoupení 

správných odpovědí a studentky čtvrtého ročníku SZŠ v Liberci měly správné odpovědi 

uvedeny v 76 %, jejich znalosti jsou tedy rozdílné a to 24 % v zastoupení správních 

odpovědí ve prospěch studentek v Praze.  Vyšší procento v zastoupení správných 

odpovědí měly studentky prvního ročníku SZŠ v Liberci a to 42 %, neţ studentky 

prvního ročníku SZŠ v Praze, které měly správné odpovědi označeny v 29 %. Znalostní 

rozdíl u nich činí 13 % ve prospěch studentek v Liberci. 
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Otázka č. 16 v dotazníku: Existují nějaké neantikoncepční přínosy kombinované   

                                             hormonální antikoncepce? 

                                              ano, uveďte jaké 

                                              ne    nevím  

Graf č. 17: četnost odpovědí na otázku týkajících se neantikoncepčních přínosů 

kombinované hormonální antikoncepce 

N=78 

 

Z celkového počtu (24) respondentů, které tvořily studentky prvního ročníku SZŠ 

v Praze, 2 respondentky (8 %) nesprávně označily ne, hormonální antikoncepce nemá 

neantikoncepční přínosy a 22 respondentek (92 %) označilo moţnost nevím.  

Oproti tomu z celkového počtu 18 respondentek čtvrtého ročníku SZŠ v Praze, 2 

respondentky (11 %) správně označily ano, hormonální antikoncepce má 

neantikoncepční přínosy. 16 respondentek (89 %) označilo moţnost nevím. Z toho 2 

respondentky odpověděly na doplňující otázku, jaké jsou neantikoncepční přínosy 

kombinované hormonální antikoncepce. Obě dvě respondentky uvedly zlepšení pleti a 

zvětšení prsou.  

Z celkového počtu (19) respondentů, které tvořily studentky prvního ročníku SZŠ 

v Liberci, pouze 1 respondentka (5 %) označila správnou odpověď, ale neodpověděla na 

doplňující otázku, 5 respondentek (27 %)  nesprávně označilo ne, hormonální 

antikoncepce nemá neantikoncepční přínosy a 13 respondentek (68 %) označilo 

moţnost nevím.  

Z celkového počtu 17 respondentek čtvrtého ročníku SZŠ v Liberci, 5 respondentek (30 

%) správně označilo ano, hormonální antikoncepce má neantikoncepční přínosy. 1 
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respondentka (6 %) označila odpověď špatnou a 11 respondentek (64 %) označilo 

moţnost nevím. Z toho 5 respondentek odpověděly na doplňující otázku, jaké jsou 

neantikoncepční přínosy kombinované hormonální antikoncepce. Respondentky uvedly 

zlepšení pleti a zvětšení prsou. 

U této otázky ani jedna z respondentek prvního ročníku SZŠ neuvedla správnou 

odpověď, na rozdíl od nich studentky prvního ročníku SZŠ v Liberci v 5 % uvedly 

správnou odpověď. Co se týče studentek ročníků čtvrtých, tak studentky v Liberci ve 30 

% uvedly správnou odpověď a studentky v Praze tomu tak učinily v 11 %. Znalostní 

rozdíl je tedy 19 % v označení správné odpovědi ve prospěch studentek čtvrtého 

ročníku SZŠ v Liberci.  

 

Otázka č. 17: Existuje tolerance chyby v případě užívání hormonální         

                       antikoncepce? 

                        ano     ne    nevím  

Graf č. 18: četnost odpovědí na otázku týkající se tolerance chyby v případě uţívání 

hormonální antikoncepce 

N=78 
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Z celkového počtu (24) respondentů, které tvořily studentky prvního ročníku SZŠ 

v Praze, 12 respondentek (50 %) označilo správnou odpověď. 3 respondentky (12 %) 

označily chybnou odpověď – ne a 9 respondentek (38 %) zvolilo moţnost nevím.  

Oproti tomu z celkového počtu 18 respondentek čtvrtého ročníku SZŠ v Praze, 13 

respondentek (72 %) správně označilo moţnost - ano. 5 respondentek (28 %) označilo 

odpověď - nevím.  

Z celkového počtu (19) respondentů, které tvořily studentky prvního ročníku SZŠ 

v Liberci, 8 respondentek (42 %) označilo správnou odpověď. 3 respondentky (16 %) 

uvedlo odpověď chybnou a 8 respondentek (42 %) zvolilo moţnost nevím.  

Z celkového počtu 17 respondentek čtvrtého ročníku SZŠ v Liberci, 11 respondentek 

(64 %) označilo správnou odpověď, 3 respondentky (18 %) zvolily moţnost ne a zbylé 

3 respondentky (18 %) odpověděly nevím.  

Co se týká znalostí v oblasti tolerance chyby v uţívání perorální hormonální 

antikoncepce tak jsou vrstevnické skupiny na podobné úrovni. U studentek prvních 

ročníku znalostní rozdíl činí 8 % ve prospěch studentek v Praze, kde 50 % uvedlo 

odpověď správnou a studentky v Liberci tomu tak učinily v 42%. U studentek čtvrtých 

ročníků je znalostní rozdíl úplně stejný, také 8 % ve prospěch studentek v Praze, kde 72 

% uvedlo odpověď správnou a studentky v Praze tomu tak učinily v 64 %.   
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Otázka č. 17b) Pokud jste odpověď ano, jaká je tolerance chyby v případě   

                         perorální hormonální antikoncepce? 

                        do 24 hodin   do 12 hodin   jiná možnost, uveďte  

Graf č. 19: četnost odpovědí na otázku týkající se časové tolerance chyby v případě 

uţívání hormonální antikoncepce 

N=44 

 

Z celkového počtu respondentů (12) studentek prvního ročníku SZŠ v Praze, které 

odpověděly na předchozí otázku správně, 6 respondentek (50 %) uvedlo správnou 

odpověď, do 12 hodin a 6 respondentek (50 %) uvedlo do 24 hodin. 

U čtvrtého ročníku SZŠ v Praze, z celkového počtu respondentek (13), které 

odpověděly na předchozí otázku správně 13, tak 11 respondentek (84 %) uvedlo 

správnou odpověď, do 12 hodin. 1 respondentka (8 %) uvedla do 24 hodin a 1 

respondentka (8 %) uvedla jinou moţnost, do 72 hodin. 

U prvního ročníku SZŠ v Liberci, kde celkový počet respondentů (8), kteří odpověděly 

na předchozí otázku správně, tak 3 respondentky (38 %) uvedly správnou odpověď, do 

12 hodin a 5 respondentek (62 %) uvedlo do 24 hodin. 

U čtvrtého ročníku SZŠ v Liberci, z celkového počtu respondentek (11), které 

odpověděly na předchozí otázku správně, tak 8 respondentek (73 %) uvedlo správnou 

odpověď, do 12 hodin a 3 respondentky (27 %) uvedly do 24 hodin. 
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U této otázky jsou značné znalostní rozdíly mezi studentkami prvních ročníků, kde 50 

% studentek praţské SZŠ uvedlo správnou odpověď a 38 % liberecké SZŠ učinilo 

stejně. Jejich znalostní rozdíl ve správných odpovědí činí tedy 12 %. Můţu tedy 

konstatovat, ţe studentky prvního ročníku v Praze mají v 12 % více znalosti neţ 

studentky stejného ročníku v Liberci. Podobný znalostní rozdíl je i mezi studentkami 

ročníků prvních, kde 84 % studentek v Praze odpovědělo správně a 73 % studentek 

v Liberci. Znalostní rozdíl činí 11 % v prospěch studentek čtvrtého ročníku v Praze. 

 

Otázka č. 18: Co je to minipilulka?  

                         perorální forma čistě gestagenní antikoncepce 

                         perorální forma antikoncepce jen v menším formátu 

                         perorální forma antikoncepce, která je méně účinná, než jiná   

                              forma perorální antikoncepce 

                         jiná možnost, uveďte  

Graf č. 20: četnost odpovědí na otázku týkající se minipilulky 

N=78 

 

Z celkového počtu (24) respondentů, které tvořily studentky prvního ročníku SZŠ 

v Praze, 6 respondentek (25 %) označilo správnou odpověď- perorální forma čistě 
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gestagenní antikoncepce a 18 (75 %) respondentek označilo chybnou odpověď. Z toho 

12 respondentek (50 %) zvolilo moţnost, ţe je to perorální forma antikoncepce jen 

v menším formátu a 6 respondentek (25 %) se domnívá, ţe je to perorální forma 

antikoncepce, která je méně účinná, neţ jiná forma perorální antikoncepce. 

Oproti tomu z celkového počtu 18 respondentek čtvrtého ročníku SZŠ v Praze, 8 

respondentek (45 %) označilo správnou odpověď a 10 respondentek (55 %) označilo 

odpověď jinou, něţ správnou. Z toho 4 respondentky (22 %) označily jako špatnou 

odpověď -  perorální forma antikoncepce jen v menším formátu. 4 respondentky (22 %) 

označily jako špatnou odpověď -  perorální forma antikoncepce, které je méně účinná, 

neţ jiná forma perorální antikoncepce a 2 respondentky (11 %) označily jinou moţnost, 

ve které uvedly, ţe je to pilulka po sexu. 

Z celkového počtu (19) respondentů, které tvořily studentky prvního ročníku SZŠ 

v Liberci, 2 respondentky (11 %) označily správnou odpověď, zbylých 17 respondentek 

(89 %) uvedlo odpověď chybnou, z toho 11respondetek (58 %) označilo moţnost, ţe je 

to perorální forma antikoncepce jen v menším formátu, 4 respondentky (20 %) zvolily 

moţnost, ţe je to perorální forma antikoncepce, které je méně účinná, neţ jiná forma 

perorální antikoncepce a 2 respondentky (11 %) ţádnou z moţností neuvedly. 

Z celkového počtu 17 respondentek čtvrtého ročníku SZŠ v Liberci, 9 respondentek (53 

%) označilo správnou odpověď a 8 respondentek (47 %) zvolilo odpověď špatnou. 

Z toho 6 respondentek (35 %) uvedlo, ţe je to perorální forma antikoncepce, které je 

méně účinná, neţ jiná forma perorální antikoncepce, 1 respondentka (6 %) zvolila 

moţnost perorální forma antikoncepce jen v menším formátu a 1 respondentka (6 %) 

uvedla jinou moţnost, ţe je to pilulka. 

U prvních ročníků SZŠ v Praze a v Liberci můţeme pozorovat, ţe obě dvě skupiny 

nejčastěji chybovaly v tom, ţe se domnívají, ţe je to perorální forma antikoncepce jen 

v menším formátu a to v 23 případech. Zastoupení správných odpovědí je u praţských 

studentek 25 % a u studentek v Liberci 11 %. Tedy první ročník SZŠ v Praze má o 14 % 

vyšší zastoupení správných odpovědí.  U studentek čtvrtých ročníků v této znalostí 

oblasti také existují rozdíly. 53 % studentek SZŠ v Liberci označilo správnou odpověď 

a 45 % studentek SZŠ v Praze učinilo stejně tak. Tedy znalostní rozdíl činí 8 % ve 

prospěch studentek SZŠ v Liberci. 
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Otázka č. 19: Jaké níže uvedené formy antikoncepce patří mezi neperorální  

                       hormonální antikoncepci?  

                       náplast   vaginální kroužek   pilulky   injekce   kondom 

                       gel         hormonální nitroděložní tělísko 

Graf č. 21: četnost odpovědí na otázku týkající se neperorální formy hormonální 

antikoncepce 

N=78 

 

 

Z celkového počtu (24) respondentů, které tvořily studentky prvního ročníku SZŠ 

v Praze, ţádná z respondentek (0 %) správně neoznačila všechny čtyři body (100 %) 

týkající se dané otázky. 1 respondentka (4 %) správně odpověděla pouze na tři body (75 

%) týkající se dané otázky. 9 respondentek (38 %) správně odpovědělo na dva body (50 

%) týkající se dané otázky, 7 respondentek (29 %) správně odpovědělo pouze na jeden 

bod (25 %) týkající se dané otázky a 7 respondentek (29 %) neoznačilo ani jeden 

správný bod týkající se dané otázky. Jako chybná odpověď byla nejčastěji označena – 

kondom, a to10 respondentkami, dále byl označen gel, a to 8 respondentkami, pilulky 

jako chybnou odpověď označily 2 respondentky. 

Oproti tomu z celkového počtu 18 respondentek čtvrtého ročníku SZŠ v Praze, 14 

respondentek (78 %) správně označilo všechny čtyři body (100 %) týkající se dané 

otázky. 4 respondentky (22 %) správně odpověděly pouze na tři body (75 %) týkající se 

dané otázky. Všechny tyto respondentky neoznačily hormonální nitroděloţní tělísko. 

Jako chybná odpověď byla nejčastěji označena – kondom, a to16 respondentkami, dále 
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byl označen gel, a to 15 respondentkami. Úplně bezchybně tuto otázku měla vyplněnou 

pouze jedna respondentka. 

Z celkového počtu (19) respondentů, které tvořily studentky prvního ročníku SZŠ 

v Liberci, ţádná z respondentek (0 %) správně neoznačila všechny čtyři body (100 %) 

týkající se dané otázky. 4 respondentky (20 %) správně odpověděly pouze na tři body 

(75 %) týkající se dané otázky. 4 respondentky (20 %) správně odpověděly na dva body 

(50 %) týkající se dané otázky, 5 respondentek (27 %) správně odpovědělo pouze na 

jeden bod (25 %) týkající se dané otázky, 5 respondentek neoznačilo ani jeden správný 

bod týkající se dané otázky (27 %) a 1 respondentka (6 %) neuvedla odpověď ţádnou.  

Jako chybná odpověď byla nejčastěji označena – kondom, a to11 respondentkami, dále 

byl označen gel, a to 6 respondentkami, pilulky jako chybnou odpověď označila 1 

respondentka. 

Z celkového počtu 17 respondentek čtvrtého ročníku SZŠ v Liberci, pouze 1 

respondentka (6 %) správně označila všechny čtyři body (100%) týkající se dané 

otázky. 2 respondentky (12 %) správně odpověděly pouze na tři body (75%) týkající se 

dané otázky. 13 respondentek (76 %) správně odpovědělo na dva body (50%) týkající se 

dané otázky a 1 respondentka (6 %) správně odpověděla pouze na jeden bod (25 %) 

týkající se dané otázky. Jako chybná odpověď byla nejčastěji označena – kondom, a 

to13 respondentkami, dále byl označen gel, a to 9 respondentkami, pilulky jako 

chybnou odpověď označila 1 respondentka. 

U této otázky je zde patrný velký znalostní rozdíl mezi studentkami čtvrtých ročníků. 

Kde studentky SZŠ v Praze měly 78 % případech správně označený všechny body a 

studentky SZŠ v Liberci tak učinily v 6 % případech. Znalostní rozdíl činí 72%, kdy 

studentky v Praze měly o 72 % více označených všech správných odpovědí.  
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Otázka č. 20: Pesar je  

                       druh hormonální antikoncepce   kožní implantát 

                       ženský bariérový antikoncepční prostředek    jiná možnost,                 

                       uveďte 

Graf č. 22: četnost odpovědí na otázku týkající se pesaru 

N=78 

 

Z celkového počtu (24) respondentů, které tvořily studentky prvního ročníku SZŠ 

v Praze, 14 respondentek (58 %) označilo správnou odpověď a 10 respondentek (42 %) 

označilo chybnou odpověď. Z toho 5 respondentek (21 %) zvolilo moţnost, ţe je to 

druh hormonální antikoncepce a 5 respondentek (21 %) se domnívá, ţe je to koţní 

implantát. 

Oproti tomu z celkového počtu 18 respondentek čtvrtého ročníku SZŠ v Praze, 17 

respondentek (95 %) správně označilo -  ţenský bariérový antikoncepční prostředek. 1 

respondentka (5 %) nesprávně uvedla koţní implantát. 

Z celkového počtu (19) respondentů, které tvořily studentky prvního ročníku SZŠ 

v Liberci, 11 respondentek (58 %) označilo správnou odpověď, zbylých 8 respondentek 

(42 %) uvedlo odpověď chybnou, z toho 5nrespondetek (27 %) označilo moţnost, ţe je 

to koţní implantát a 3 respondentky (15 %) zvolily moţnost, ţe je to druh hormonální 

antikoncepce.  

Z celkového počtu 17 respondentek čtvrtého ročníku SZŠ v Liberci, 11 respondentek 

(65 %) označilo správnou odpověď a 6 respondentek (35 %) zvolilo odpověď špatnou. 
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Z toho 5 respondentek (29 %) uvedlo, ţe je to koţní implantát a 1 respondentka (6 %) 

zvolila moţnost druh hormonální antikoncepce.  

Zastoupení správných odpovědí u studentek prvních ročníku jsou totoţné, 58 %. U 

studentek čtvrtých ročníku to uţ tak není, existují mezi nimi značné rozdíly. Studentky 

čtvrtého ročníku SZŠ v Praze mají 94 % zastoupení správných odpovědí. Studentky 

čtvrtého ročníku SZŠ mají toto zastoupení v 65 %. Znalostní rozdíl v zastoupení 

správných odpovědí je 30 % ve prospěch studentek SZŠ v Praze.  

 

Otázka č. 21: Spermicidy jsou 

                      formou lokální chemické antikoncepce (čípky, krémy, globule) 

                      jiný název pro mužské pohlavní buňky (spermie) 

                      nic takového neexistuje 

                      druh hormonální antikoncepce 

Graf č. 23: četnost odpovědí na otázku týkající se spermicidů 

N=78 

 

Z celkového počtu (24) respondentů, které tvořily studentky prvního ročníku SZŠ 

v Praze, 12 respondentek (50 %) označilo správnou odpověď, ţe spermicidy jsou 

formou lokální chemické antikoncepce (čípky, krémy, globule) a 12 respondentek (50 

%) označilo jinou odpověď neţ správnou. Z toho 6 respondentek (26 %) zvolilo 

moţnost, ţe je to jiný název pro muţské pohlavní buňky (spermie), 3 respondentky (12 
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%) se domnívají, ţe nic takového neexistuje a 3 respondentky (12 %) zvolily moţnost 

druh hormonální antikoncepce. 

Oproti tomu z celkového počtu 18 respondentek čtvrtého ročníku SZŠ v Praze, 16 

respondentek (88 %) správně označilo, ţe spermicidy jsou formou lokální chemické 

antikoncepce (čípky, krémy, globule). 2 respondentky (12 %) uvedly špatnou odpověď. 

Z toho 1 respondentka (6 %) uvedla, ţe je to jiný název pro muţské pohlavní buňky 

(spermie) a 1 respondentka (6 %) uvedla, ţe je to druh hormonální antikoncepce. 

Z celkového počtu (19) respondentů, které tvořily studentky prvního ročníku SZŠ 

v Liberci, 9 respondentek (47 %) označilo správnou odpověď a 10 respondentek (53 %) 

označilo jinou odpověď neţ správnou. Z toho 7 respondentek (37 %) zvolilo moţnost, 

ţe je to jiný název pro muţské pohlavní buňky (spermie) a 3 respondentky (16 %) 

zvolily moţnost druh hormonální antikoncepce. 

Z celkového počtu 17 respondentek čtvrtého ročníku SZŠ v Liberci, 14 respondentek 

(82 %) správně označilo, ţe spermicidy jsou formou lokální chemické antikoncepce 

(čípky, krémy, globule). 3 respondentky (18 %) uvedly špatnou odpověď. Z toho 1 

respondentka (6 %) uvedla, ţe je to jiný název pro muţské pohlavní buňky (spermie), 1 

respondentka (6 %) uvedla, ţe je to druh hormonální antikoncepce a zbylá 1 

respondentka (6 %) uvedla, ţe nic takového neexistuje.  

Mezi prvními ročníky jsou znalostní rozdíly malé. Studentky prvního ročníku SZŠ v 

Praze měly zastoupení správných odpovědí v 50 % a studentky v Liberci měly 

zastoupení správných odpovědí v 47 %, znalostní rozdíl je 3 % ve prospěch studentek 

v Praze. Ani u studentek čtvrtých ročníku nejsou znalostní rozdíly ve velké míře. 

Studentky čtvrtého ročníku SZŠ v Praze měly zastoupení správných odpovědí v 88 % a 

studentky v Liberci měly zastoupení správných odpovědí v 82 %, znalostní rozdíl je 6 

% ve prospěch studentek v Praze.  
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Otázka č. 22: Co znamená pojem sterilizace v oblasti reprodukčního zdraví? 

Graf č. 24: četnost odpovědí na otázku týkající se sterilizace v oblasti reprodukčního 

zdraví 

N=78 

 

Zde respondentky odpovídaly na otevřenou otázku, kde za správnou odpověď bylo 

povaţováno, podvázání vaječníků či přerušení vejcovodů, odstranění vnitřních 

pohlavních orgánů muţe a ţeny, dále také to, ţe ţena nemůţe uţ otěhotnět a vše s tím 

spojené. 

Z celkového počtu (24) respondentů, které tvořily studentky prvního ročníku SZŠ 

v Praze, se pouze 1 respondentka (4 %) správně domnívá, ţe daný jedinec nemůţe mít 

děti. 3 respondentky (1 3%) uvedly špatnou odpověď, ve které uvedly, ţe se jedná o 

zničení spor zárodků, či něco čistého.  Zbylých 20 respondentek (83 %) odpověď 

neuvedlo. 

Oproti tomu z celkového počtu 18 respondentek čtvrtého ročníku SZŠ v Praze, se 17 

respondentek (94 %) správně domnívá a nejčastěji uvedlo, ţe se jedná o podvázání 

vaječníků a daný jedinec nemůţe mít děti. 1 respondentka (6 %) uvedla špatnou 

odpověď, koţní implantát.   

Z celkového počtu (19) respondentů, které tvořily studentky prvního ročníku SZŠ 

v Liberci, se pouze 1 respondentka (5 %) správně domnívá, ţe daný jedinec nemůţe mít 

děti. 2 respondentky (11 %) uvedly špatnou odpověď, ve které uvedly, ţe se jedná o 
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omytí. Zbylých 16 respondentek (84 %) buď otázku nezodpověděly, anebo uvedly, ţe 

nevědí. 

Z celkového počtu 17 respondentek čtvrtého ročníku SZŠ v Liberci, se 10 respondentek 

(59 %) správně domnívá a nejčastěji uvedlo, ţe se jedná o podvázání vaječníků a daný 

jedinec nemůţe otěhotnět. 2 respondentky (12 %) uvedly špatnou odpověď a 5 

respondentek (29 %) otázku nezodpověděly.  

V porovnání prvních a čtvrtých ročníků jsou markantní znalostní rozdíly. Porovnáme-li 

znalostní rozdíl mezi prvním a čtvrtým ročníkem SZŠ v Praze, kde první ročník měl 

pouze ve 4 % zastoupení správných odpovědí a čtvrtý ročním měl tomu tak v 94 %, tak 

znalostní rozdíl činí 90 % ve prospěch čtvrtého ročníku. Porovnáme-li znalostní rozdíl 

mezi prvním a čtvrtým ročníkem SZŠ v Liberci, kde první ročník měl pouze ve 5 % 

zastoupení správných odpovědí a čtvrtý ročník měl tomu tak v 59 %, tak znalostní 

rozdíl činí 54 % ve prospěch čtvrtého ročníku.  

 

Otázka č. 23: Postkoitální antikoncepce 

                      neexistuje   je nejméně účinná forma antikoncepce 

                      je jediná forma chemické antikoncepce je antikoncepce po  

                                                                                                   pohlavním styku 

Graf č. 25: četnost odpovědí na otázku týkající se postkoitální antikoncepce 

N=78 
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Z celkového počtu (24) respondentů, které tvořily studentky prvního ročníku SZŠ 

v Praze, 14 respondentek (58 %) správně označilo moţnost, ţe je to antikoncepce po 

pohlavním styku. 10 respondentek (42 %) uvedlo špatnou odpověď, z toho 5 

respondentek (21 %) označilo, ţe je to jediná forma chemické antikoncepce, 3 

respondentky (13 %) uvedly, ţe postkoitální antikoncepce neexistuje a 2 respondentky 

(8 %) postkoitální antikoncepci povaţují za nejméně účinnou formu antikoncepce. 

Oproti tomu z celkového počtu 18 respondentek čtvrtého ročníku SZŠ v Praze, 16 

respondentek (89 %) správně označilo moţnost - je antikoncepce po pohlavním styku. 2 

respondentky (11 %) uvedly špatnou odpověď, ţe postkoitální antikoncepce neexistuje.  

Z celkového počtu (19) respondentů, které tvořily studentky prvního ročníku SZŠ 

v Liberci, 9 respondentek (48 %) označilo správnou moţnost. 10 respondentek (52 %) 

uvedlo špatnou odpověď, z toho 5 respondentek (26 %) označilo, ţe postkoitální 

antikoncepce neexistuje a 5 respondentek (26 %) postkoitální antikoncepci povaţuje za 

nejméně účinnou formu antikoncepce. 

Z celkového počtu 17 respondentek čtvrtého ročníku SZŠ v Liberci, 8 respondentek (47 

%) správně označilo moţnost, ţe je to antikoncepce po pohlavním styku. 9 

respondentek (53 %) uvedlo špatnou odpověď, z toho 8 respondentek (47 %) se 

domnívá, ţe neexistuje a 1 respondentka (6 %) ji povaţují za nejméně účinnou formu 

antikoncepce.  

Z těchto výsledků jsou patrné znalostní rozdíly mezi studentkami čtvrtých ročníků. 

Studentky čtvrtého ročníku SZŠ v Praze mají 89 % zastoupení správných odpovědí a 

studentky SZŠ v Liberci mají toto zastoupení 47%. Znalostní rozdíl tedy činí 42 %. Co 

se týče studentek ročníků prvních, tak znalostní rozdíl je v menším rozmezí neţ u 

studentek čtvrtých ročníků. Studentky prvního ročníku SZŠ v Praze mají 58 % 

zastoupení správných odpovědí a studentky SZŠ v Liberci mají toto zastoupení 48 %. 

Znalostní rozdíl je tedy 10 % ve prospěch studentek v Praze. 
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Otázka č. 24: Nitroděložní tělísko se aplikuje  

                      pod kůži   do dělohy   polkne se jako pilulka                                         

                      je to forma náplast 

Graf č. 26: četnost odpovědí na otázku týkající se aplikace nitroděloţního tělíska 

N=78 

 

Z celkového počtu (24) respondentů, které tvořily studentky prvního ročníku SZŠ 

v Praze, 23 respondentek (96 %) správně označilo, ţe se nitroděloţní tělísko aplikuje do 

dělohy a 1 respondentka (4 %) označila chybnou odpověď, ţe se aplikuje pod kůţi.  

Oproti tomu z celkového počtu 18 respondentek čtvrtého ročníku SZŠ v Praze, 18 

respondentek (100 %) správně označilo, ţe se nitroděloţní tělísko aplikuje do dělohy. 

Z celkového počtu (19) respondentů, které tvořily studentky prvního ročníku SZŠ 

v Liberci, 15 respondentek (79 %) označilo správnou odpověď a 4 respondentky (21 %) 

označily chybnou odpověď, ţe se aplikuje pod kůţi.  

Z celkového počtu 17 respondentek čtvrtého ročníku SZŠ v Liberci, 15 respondentek 

(88 %) správně označilo, ţe se nitroděloţní tělísko aplikuje do dělohy. A 2 

respondentky (12 %) označily špatnou odpověď, ţe se aplikuje pod kůţi. Zde je patrné, 

ţe si chybující respondentky zaměňovaly nitroděloţní tělísko s antikoncepční tyčinkou 

(implantátem). 

U této otázky jsou znalostní rozdíly také patrné. Zejména je zajímavé porovnání prvního 

ročníku SZŠ v Praze a čtvrtého ročníku SZŠ v Liberci. Kde první ročník SZŠ v Praze 

má 96 % zastoupení správný odpovědí a čtvrtý ročník SZŠ v Liberci ho má 88 %. Tedy 

znalostní rozdíl je 8 % ve prospěch prvního ročníku SZŠ. Zde bych předpokládala, ţe 

znalosti čtvrtého ročníku budou převyšovat znalosti ročníku prvního. 
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Otázka č. 25: Pečlivě si přečtěte níže uvedený text a rozhodněte se, zda je správně 

či nesprávně vyřešen. Jednoho dne se pár rozhodl, že se spolu prvně pomilují a 

jako jediný antikoncepční prostředek použili kondom. Jenže prezervativ se během 

pohlavního styku roztrhl, ale pár si toho všiml, až když bylo pozdě, tzn., že 

prezervativ nesplnil svou úlohu.  Oba dva se to styděli někomu říct a tak se 

rozhodli počkat, zda dívka dostane menstruaci. 

ano 

ne  

(Pokud s ním nesouhlasíte, odůvodněte, proč a jak vy byste tuto situaci řešila) 

Graf č. 27: četnost odpovědí na otázku týkající se řešení situace  

N=78 

 

Z celkového počtu (24) respondentů, které tvořily studentky prvního ročníku SZŠ 

v Praze, 18 respondentek (75 %) správně uvedlo, ţe nesouhlasí. 5 respondentek (21 %) 

chybně uvedly, ţe souhlasí a 1 respondentka (4 %) odpověď neuvedla. Z 18 
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respondentek, které odpověděly správně jich 16 (100 %) uvedlo řešení situace. Z toho 9 

respondentek (56 %) uvedlo, ţe by to řešily postinorem a 7 respondentek (44 %) by 

navštívilo gynekologa. 

Oproti tomu z celkového počtu 18 respondentek čtvrtého ročníku SZŠ v Praze, 16 

respondentek (89 %) správně uvedlo, ţe nesouhlasí. 2 respondentky (11 %) chybně 

uvedly, ţe souhlasí. Z 16 respondentek, které odpověděly správně jich 13 (100 %) 

uvedlo řešení situace. Z toho 11 respondentek (85 %) uvedlo, ţe by to řešily postinorem 

a 2 respondentky (15 %) by navštívily gynekologa, který by měl otěhotnění zabránit.  

Z celkového počtu (19) respondentů, které tvořily studentky prvního ročníku SZŠ 

v Liberci, 13 respondentek (68 %) správně uvedlo, ţe nesouhlasí. 6 respondentek (32 

%) chybně uvedly, ţe souhlasí. Ze 13 respondentek, které odpověděly správně jich 7 

(100 %) uvedlo řešení situace. Z toho 6 respondentek (86 %) uvedlo, ţe by to řešily 

postinorem a 1 respondentka (14 %) by navštívila gynekologa. 

Z celkového počtu 17 respondentek čtvrtého ročníku SZŠ v Liberci, 9 respondentek (53 

%) správně uvedlo, ţe nesouhlasí. 8 respondentek (47 %) chybně uvedly, ţe souhlasí. 

Z 9 respondentek, které odpověděly správně jich 8 (100 %) uvedlo řešení situace. 

Z toho 6 respondentek (75 %) uvedlo, ţe by to řešily postinorem, 2 respondentky (25 

%) by navštívily gynekologa. 

Zde je zajímavé podotknout, ţe studentky čtvrtého ročníku SZŠ v Liberci měly nejniţší 

zastoupení správných odpovědí ze všech zkoumaných skupin a to 53 %. Kdyţ 

porovnáme Zastoupení správných odpovědí studentek čtvrtého ročníku SZŠ v Praze, 

které je 89 % se zastoupením správných odpovědí studentek čtvrtého ročníku SZŠ 

v Liberci, které činí 53 %, tak znalostní rozdíl je 36 %. U prvních ročníků je menší a to 

7 % ve prospěch prvního ročníku v Praze, kdy studentky měly 75 % v zastoupení 

správných odpovědí a studentky prvního ročníku v Liberci 68 % v zastoupené 

správných odpovědí.  

 

 



 

76 

 

7. 5 Vyhodnocení předpokladů a diskuze  

Výzkumná otázka č. 1: Existují rozdíly ve znalostech studentek SZŠ ve dvou městech 

v ČR? 

Předpoklad č. 1: Předpokládám, ţe znalosti studentek vybraných střeních škol budou 

dostačující. 

Níţe uvedená tabulka znázorňuje získaný průměr známky studentek SZŠ v Praze a 

v Liberci, která nám slouţí k vyhodnocení předpokladu č. 1. Tabulka je rozdělena 

v rámci měst a ročníků.  

Tabulka č. 1: Vyhodnocení výsledků na předpoklad č. 1 

 

Město 

Průměr známky 

1. ročník 4. ročník celkem 

Praha 3 1,6 2,3 

Liberec 3,1 2,3 2,7 

Průměr známky 

celkem 

2,5 

 

Předpoklad č. 1 týkající se znalostí studentek vybraných SZŠ, který předpokládala, ţe 

jejich znalosti budou dostačující, ve smyslu, ţe výsledek respondentů bude v průměru 

na hodnotící stupnici 1 – 5 do známky 3, včetně se potvrdila.  Celkový průměr známky 

všech respondentek je 2,5. 

Co se týká ročníků, tak nejlepší průměr mají studentky 4. ročníku SZŠ v Praze, a to 1,6. 

Pak studentky 4. ročníku SZŠ v Liberci s 2,3. Studentky prvního ročníku SZŠ v Praze 

mají průměr 3 a studentky prvního ročníku SZŠ v Liberci mají 3,1 průměr známky za 

celý ročník. SZŠ v Praze má průměr známky za první a čtvrtý ročník 2, 3 a SZŠ 

v Liberci má průměr známky za první a čtvrtý ročník 2, 7.  

Výzkumná otázky byla zodpovězena, stanovený předpoklad byl potvrzen. 
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Ovšem pokud bychom tento předpoklad vyhodnotili v rámci tříd, tak by potvrzen nebyl. 

Protoţe respondentky 1. Ročníku SZŠ v Liberci měly průměr známky 3,1.  

V návaznosti na tabulku č. 1 uvádím tabulku č. 2, která obsahuje vyhodnocený průměr 

kaţdé zjišťující otázky za kaţdý ročník dané SZŠ. Z této tabulky lze vyčíst, jaké otázky 

dělaly respondentkám potíţe a které naopak ne.   

Tabulka č. 2: Vyhodnocení výsledku průměru zjišťujících otázek 

Vyhodnocený průměr každé otázky za celý ročník 

Otázky, které 

zjišťovaly 

znalosti 

SZŠ Praha SZŠ Liberec 

1. ročník 4. ročník 1. ročník 4. ročník 

3. 4 1,4 4,2 2,2 

4. 3 1,5 2,6 1,6 

5. 1 1 2,5 1,5 

6. 2,6 1,5 2,4 2 

7. 1,3 1 1,8 1 

8. 1,8 1 1 1,2 

9. 4,8 2,8 4,8 3,6 

10. 2,2 1 1 1 

11. 2,5 1 2,3 1,2 

12. 2,6 1,6 4,4 1,9 

13. 2,9 1,7 3,1 1,8 

14. 4,8 4,2 3,9 4,1 

15. 3,2 1 3,3 1,9 

16. 4,6 4,5 4,8 3,8 

17. 3 2,1 3,3 2,4 
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Zde jsem vyhodnocovala obtíţnost dle známek, tedy pokud byl výsledek otázky 3,1 a 

hůře, předpoklad z pohledu otázek nebyl potvrzen. Z této tabulky je patrné, ţe pro 

studentky prvních ročníků obou zkoumaných SZŠ byla problematická zejména otázka č. 

3, 9, 14, 15, 16, 18 a 22. Pro všechny studentky obou zkoumaných SZŠ byly 

problematické otázky č. 14 a 16. 

Výzkumná otázka č. 2: Existují rozdíly ve znalostech studentek prvního a čtvrtého 

ročníků vybraných SZŠ v oblasti antikoncepce? 

Předpoklad č. 2: Předpokládám, ţe studentky na střední zdravotnické škole ve městě 

Praha budou mít min. o 20% více znalostí v tématu antikoncepce, neţ v Liberci. 

Níţe uvedená tabulka č. 3 obsahuje vyhodnocené procentuální zastoupení správných 

odpovědí SZŠ v Praze a SZŠ v Liberci, kde je první a čtvrtý ročník vyhodnocován 

dohromady v rámci SZŠ obou měst. Je v ní uveden procentuální rozdíl v zastoupení 

správných odpovědí, kdy uvedené záporné hodnoty (označené znaménkem - ) označují 

procentuální rozdíl znalostí ve prospěch SZŠ v Liberci a naopak kladné hodnoty 

označují procentuální rozdíl znalostí ve prospěch SZŠ v Praze. 

 

17. b) 3 1,6 3,5 2,1 

18. 4 3,2 4,6 2,9 

19. 3,8 1,2 3,6 2,8 

20. 2,6 1,2 2,7 2,4 

21. 3 1,4 3,1 2,3 

22. 4,8 1,2 4,8 2,6 

23. 2,6 1,4 3,1 3,7 

24. 1,2 1 1,8 1,5 

25. 2 1,4 2,3 2,9 

Celkem 3 1,6 3,1 2,3 
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Tabulka č. 3: Vyhodnocení výsledků na předpoklad č. 2 

 Procentuální zastoupení 

správných odpovědí 

Otázky 

v dotazníku č. 

SZŠ Praha 

(N=42) 

SZŠ Liberec 

(N=36) 

Rozdíl v zastoupení 

správných odpovědí 

3 57% 44% 13% 

4 31% 31% 0% 

5 98% 75% 23% 

6 29% 28% 1% 

7 93% 89% 4% 

8 88% 97% - 9% 

9 24% 19% 5% 

10 83% 100% - 17% 

11 79% 81% - 2% 

12 69% 44% 25% 

13 26% 19% - 7% 

14 10% 25% - 15% 

15 60% 58% 2% 

16 10% 17% - 7% 

17 60% 53% 7% 

17b 68% 

(N=25) 

58% 

(N=19) 

10% 

18 33% 31% 2% 

19 33% 3% 30% 

20 74% 61% 13% 
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21 67% 44% 23% 

22 43% 36% 7% 

23 71% 47% 24% 

24 98% 83% 15% 

25 81% 61% 20% 

Celkový procentuální rozdíl 8% 

 

Druhý předpoklad se zabýval rozdílem ve znalostech mezi studentkami SZŠ v Praze a 

SZŠ v Liberci. Tímto předpokladem jsem odhadovala, ţe zkoumané studentky SZŠ 

v Praze budou mít min. o 20% více znalostí v oblasti antikoncepce, neţ studentky SZŠ 

v Liberci. Dle mých zjištění je zřejmé, ţe tento předpoklad byl chybný a znalosti 

studentek obou zkoumaných měst se liší jen v malé míře, tedy o 8%. 

Výzkumná otázky byla zodpovězena, stanovený předpoklad nebyl potvrzen. 

Domnívám se, ţe znalostní rozdíly v rámci zkoumaných SZŠ nemohou být velké z toho 

důvodu ţe obě dvě školy v oboru zdravotnického asistenta nemají velkou časovou 

dotaci předmětu výchova ke zdraví kde je tato problematika nejvíce rozebíraná. A tudíţ 

jsou na podobné úrovni. SZŠ v Liberci dle učebního plánu pro obor Zdravotnický 

asistent tento předmět během 4 let studia nemá. SZŠ v Praze tento předmět dle učebního 

plánu pro obor Zdravotnický asistent tento předmět má pod názvem Veřejné 

zdravotnictví a výchova ke zdraví pouze ve druhém ročníku studia s hodinovou dotací 

jednou týdně. Ale je jisté, ţe tato problematika není pouze součástí předmětu Výchovy 

ke zdraví, ale i jiných předmětů, ve kterých můţe být se studenty probírána.  

 

Výzkumná otázka č. 3: Mohou být přítomny rozdíly mezi znalostmi v oblasti 

antikoncepce u studentek prvního a čtvrtého ročníků ve dvou zvolených městech? 

Předpoklad č. 3: Předpokládám, ţe dívky ve čtvrtém ročníku budou mít min. o 35% 

více znalostí neţ dívky v ročníku prvním. 

Tabulka č. 4: Vyhodnocení výsledků na předpoklad č. 3 
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 Procentuální zastoupení 

správných odpovědí 

Otázky 

v dotazníku č. 

1. ročník 

(N=43) 

4. ročník 

(N=35) 

Rozdíl v zastoupení správných 

odpovědí 

3 28% 80% 52% 

4 14% 91% 77% 

5 84% 91% 7% 

6 9% 51% 42% 

7 84% 100% 16% 

8 88% 97% 9% 

9 2% 46% 44% 

10 84% 100% 16% 

11 65% 97% 32% 

12 40% 80% 40% 

13 2% 49% 47% 

14 14% 20% 6% 

15 35% 89% 54% 

16 2% 20% 18% 

17 47% 69% 22% 

17b 45% 

(N=20) 

79% 

(N=24) 

34% 

18 17% 49% 32% 

19 0% 43% 43% 

20 58% 80% 22% 

21 49% 86% 37% 
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22 5% 63% 58% 

23 54% 69% 15% 

24 88% 94% 6% 

25 72% 71% - 1% 

Celkový procentuální rozdíl 30% 

 

Třetí předpoklad se zabýval rozdílem ve znalostech studentek čtvrtých a prvních 

ročníků zkoumaných SZŠ. Je zřejmé, ţe úroveň znalostí dvou zkoumaných skupin je 

odlišná, dívky v mladší věkové kategorii mají o 30% niţší znalosti v oblasti 

antikoncepce neţ dívky vyšší věkové kategorie. Můţe to být dáno tím, ţe dívky ve 

čtvrtém ročníku jiţ absolvovaly výuku spojenou s touto problematikou.  

Výzkumná otázky byla zodpovězena, stanovený předpoklad nebyl potvrzen. 

 

Diskuze  

Diplomová práce je zaměřena na znalosti studentů prvních a čtvrtých ročníků 

vybraných středních zdravotnických škol v Praze a Liberci. Z výsledků šetření se 

zaměřím na otázky, které byly v jisté míře pro respondentky problematické.  

V jedné z otázek, zejména u otázky č. 3 jsem se dotazovala, kdy má ţena největší 

pravděpodobnost otěhotnění. Jako správnou odpověď jsem povaţovala ovulaci, plodné 

dny a rozmezí kolem 14. dne menstruačního cyklu. Některé z respondentek, zejména 

studentky prvních ročníků si otázku zřejmě vyloţily jinak. Jako chybnou odpověď 

uváděly absenci ochrany při pohlavním styku. Zřejmě si nepředstavily spojitost 

nechráněného pohlavního styku s ovulačním cyklem. 

Otázka č. 5 v dotazníku, která zjišťovala, co si respondentky představí pod pojmem 

antikoncepce, byla zajímavá v tom, ţe si studentky pod tímto pojmem především 

představují prášky či pilulky, které brání otěhotnění. Domnívám se, ţe důvodem je ve 

větší míře propagace hormonální antikoncepce ve formě pilulek a nízká znalost 

ostatních metod antikoncepce. Odpověď na tuto otázku můţe souviset s odpověďmi na 

otázku č. 7, ve které měly respondentky uvést formu antikoncepce a z jakého důvodu 
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můţe selhat. Zde nejčastěji uváděly pilulky a jako důvod jejich selhání, vynechání, 

zapomenutí, či nepravidelné braní 

U otázky č. 8, která se zabývala vedlejšími účinky antikoncepce respondentky nejčastěji 

uváděly zvýšení hmotnosti. Domnívám se, ţe je to ovlivněno zájmem dnešní doby a 

dnešním kultem dokonalé postavy, o který se zejména dívky nejvíce zajímají.  

U otázky č. 13 jsem zjišťovala, kolik dní se obvykle kombinované hormonální tablety 

v jednom měsíci uţívají. Jako početná chyba se objevovala odpověď 28 dní. Tuto 

odpověď jsem povaţovala za chybnou z důvodu formulace otázky a to zejména slovem 

obvykle. Domnívám se, ţe respondentky, které takto odpovídaly, měly s tímto 

schématem uţívání antikoncepční pilulky zkušenosti, anebo nebyly obeznámeny, ţe 21 

pilulek je účinných a zbylých 7 jsou tzv. neúčinné pilulky. Respondentky zde mohly 

uvedeným počtem 28 dní myslet dvě schémata uţívání antikoncepčních pilulek a to jak 

jsem uţ výše uvedla 21 účinných pilulek a 7 neúčinných pilulek, nebo 24 účinných 

pilulek a 4 neúčinné pilulky. Zde neúčinné pilulky fungují jako prevence v zapomínání 

pilulek (Čepický, 2011). 

Dále jsem u této otázky zjišťovala, v jaký čas se kombinované hormonální tablety 

uţívají. U této otázky bylo důleţité, aby respondentky uvedly pravidelnost. Nejspíš mou 

otázku dostatečně nepochopily a odpovídaly mi, ţe ráno či večer. Domnívám se, ţe 

v tomto případě věděly, ţe je důleţitá pravidelnost, ale z důvodu nedostatečného 

pochopení otázky odpovídaly svým způsobem chybně. To dokazují odpovědi 

respondentek na předchozí otázku č. 7, ve které měly uvést formu antikoncepce a z 

jakého důvodu můţe selhat. Respondentky uváděly pilulky, a ţe mohou selhat v případě 

nepravidelného braní, ale u otázky č. 13 v jaký čas se kombinované hormonální tablety 

uţívají, odpovídaly ráno nebo večer. 

U otázky č. 14, měly respondentky označit, v jaké formě se nelze setkat 

s kombinovanou hormonální antikoncepcí. Zde měly na výběr z několika moţností. U 

této otázky respondentky neuváděly vaginální krouţek. Je moţné, ţe oslovené 

respondentky zaměňují vaginální pesar (cervikální krouţek) za bariérovou antikoncepci 

s vaginálním krouţkem (pesar), stejně jako u otázky č. 19. Kdybychom se zaměřily na 

problematiku vaginálního krouţku u čtvrtých ročníků, tak informovanost ze školního 

prostředí nemusí být dostatečná a to z důvodu, ţe je to poměrně nová forma 
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antikoncepce. Vaginální krouţek NuvaRing byl poprvé schválen v roce 2001 agenturou 

Food and Drug Administration a na podzim roku 2007 byl vaginální krouţek NuvaRing 

uveden i na český trh (Fait, 2009). Domnívám se, ţe studentky prvních ročníků budou 

v rámci svého studia o této metodě obeznámeny lépe neţ studentky čtvrtých ročníků. 

U otázky č. 18, která zkoumala zda repondentky znají minipilulku, tak studentky 

prvních ročníků se nejvíce domnívaly, ţe se jedná o perorální antikoncepci jen 

v menším formátu a studentky čtvrtých ročníků se zase domnívaly, ţe se jedná o 

perorální formu antikoncepce, které je méně účinná, neţ je jiná forma perorální 

antikoncepce. U této otázky respondetky, které neznaly toto označení, ovlivnil název 

této antikoncepce – minipilulka. Tento název si nejspíš asociovaly s něčím malým. 

Vzhledem věku respondentek a specifické skupině, které je tato antikoncepce 

doporučována lze neznalost repondentek předpokládat. Minipilulka je doporučována 

kojícím ţenám, pro svůj obsah hormonů, které nemají vliv na kojence. Kojícím ţenám 

je doporučována jako nejspolehlivější antikoncepce v tomto období (Barták, 2006). 

U otázky č. 19 jsem se dotazovala, jaké formy antikoncepce patří mezi neperorální 

hormonální antikoncepci. Respondentky měly na výběr z více moţností: náplast, 

vaginální krouţek, pilulky, injekce, kondom, gel a hormonální nitroděloţní tělísko. Zde 

respondentky ve velké míře neuváděly vaginální krouţek. Zde je moţné, ţe oslovené 

respondentky zaměňují vaginální pesar (cervikální krouţek) za bariérovou antikoncepci 

s vaginálním krouţkem (pesar) a dále neznalost této antikoncepční metody z důvodu její 

novosti. 

U otázky č. 20 jsem se dotazovala, co je to pesar. Některé odpovědi respondentek byly 

špatné, můţeme se domnívat, ţe je to z důvodu neoblíbenosti této antikoncepční metody 

u český ţen, a tudíţ i nedostateční informovanosti. Pesar byl hojně pouţíván ţenami od 

začátku minulého století jako jediná antikoncepční metoda dostupná ţenám. Rozvojem 

moderních antikoncepčních metod ale jeho pouţívání začalo ustupovat a v dnešní době 

není ţenami vyhledáván (Čepický, 2002). 

U otázky č. 22 měli první ročníky největší zastoupení špatných odpovědí. Tato otázka 

zjišťovala, co to znamená pojem sterilizace v oblasti reprodukčního zdraví. Jiţ zmíněné 

respondentky prvních ročníků uváděly, ţe se jedná o něco čistého, omytí, či zničení 

spor zárodků. Z jejich odpovědí je patrné, ţe se s tímto pojmem v oblasti reprodukčního 



 

85 

 

zdraví nesetkaly, na rozdíl od studentek čtvrtých ročníků, které tyto znalosti zřejmě 

získaly během studia na SZŠ. Tato otázka souvisí s otázkou č. 9, u které s neznalostí 

tohoto pojmu nemohly správně ohodnotit spolehlivost sterilizace jako antikoncepční 

metody. Tudíţ v ní studentky prvních ročníků neměly dobré výsledky. 

Otázka č. 25 zjišťovala, zda by respondentky správně uvaţovaly v popisované situaci. I 

zde se našly studentky, které chybně uvedly, ţe s řešením situace souhlasí. 

Respondentky, které s řešením situace nesouhlasily a uvedly jiné řešení, tak jako řešení 

uváděly Postinor. Jejich odpověď mohla být ovlivněna předchozí otázkou č. 23, která 

zjišťovala, zda respondentky znají pojem postkoitální antikoncepce. Respondentky, 

které uvedly špatnou odpověď, si zřejmě neuvědomovaly, ţe případnému otěhotnění lze 

včas zabránit i lépe přípustnou cestou neţ miniinterrupcí či interrupcí.  

7. 6 Doporučení pro praxi 

Obecně pro školy by problematika sexuální výchovy měla být vyučovaná uţ od prvního 

stupně jako součást prvouky. Dále na druhém stupni ZŠ, a to alespoň v rozsahu jedné 

hodiny týdně v rámci výchovy ke zdraví či rodinné výchovy. Tato problematika by 

měla být doplněna jejím rozšířením i v jiných předmětech (přírodopis, občanská 

výchova). Své pokračování by měla mít v kaţdém středoškolském vzdělávání, dle mého 

názoru s hlubším zaměřením na reprodukční zdraví a plánované rodičovství. Výuka 

můţe probíhat projektově, pomocí seminářů, či v předmětech jako je výchova ke zdraví 

a biologie. 

Pro SZŠ v Praze a Liberci bych doporučovala bliţší zaměření na problematiku 

plánovaného rodičovství, zejména antikoncepčních metod a to jiţ od prvního ročníku. 

Respondentkám SZŠ v Praze dělala nejvíce problém otázka č. 14 týkající se forem 

kombinované hormonální antikoncepce. Doporučovala bych se zaměřit na formy 

antikoncepce, především studentky seznámit s novými trendy v antikoncepci, zejména 

vaginálním krouţkem. V návaznosti na to bych jim představila minipilulku jako 

gestagení antikoncepci, které se týkala otázka č. 8. Tuto problematiku bych propojila 

s metodami antikoncepce a jejich Pearlovým indexem. Dále bych respondentky 

obeznámila s neantikoncepčními přínosy kombinované hormonální antikoncepce, tuto 

problematiku zkoumala otázka č. 16 a respondentky v ní nebyly úspěšné. Doporučovala 

bych to propojit s příznivými a negativními účinky hormonální antikoncepce. 
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Respondentkám SZŠ v Liberci, také jako respondentkám SZŠ v Praze dělala nejvíce 

problém otázka č. 14 týkající se forem kombinované hormonální antikoncepce. 

Doporučovala bych to stejné, tedy se na formy zaměřit, především studentky seznámit 

s novými trendy v antikoncepci, zejména vaginálním krouţkem. V návaznosti na to 

bych jim uvedla antikoncepční metody, jejich formy a Pearlův index, tuto oblast 

zkoumala otázka č. 9. Dále bych doporučovala respondentky seznámit s postkoitální 

antikoncepcí v návaznosti jako řešení selhání jiné antikoncepční metody a řešení této 

situace. Respondentky u otázky č. 23 a 25, které se tímto zabývaly, nebyly v řešení 

úspěšné. Stejně jako u respondentek SZŠ v Praze bych respondentky obeznámila 

s neantikoncepčními přínosy kombinované hormonální antikoncepce, tuto problematiku 

zkoumala otázka č. 16 a doporučovala bych to propojit s příznivými a negativními 

účinky hormonální antikoncepce. 

Respondentkám prvních ročníků bych doporučovala se zaměřit na problematiku 

ovulace. Při probírání menstruačního cyklu by se měla uvést jako období moţného 

otěhotnění. Dále by měly být obeznámeny s metodami antikoncepce jejich formami a 

Pearlovým indexem. V návaznosti na to by měly být seznámeny s pojmem sterilizace 

v oblasti reprodukčního zdraví. Tuto problematiku zkoumala otázka č. 22 a 

respondentky v ní chybovaly. Dále bych respondentkám popsala rozdíl mezi 

kombinovanou hormonální antikoncepcí a gestagení antikoncepcí. Při zmínění těchto 

druhů by měly být seznámeny s formami těchto antikoncepcí a jejich uţíváním. U 

uţívání by měla být zdůrazněná pravidelnost a tolerance chyby. V rámci uţívání 

kombinované hormonální antikoncepce bych doporučovala respondentky seznámit 

s jejími neantikoncepčními účinky, pozitivními a negativními účinky. V rámci 

negativních účinků by měly být obeznámeny se skupinami ţen, které kombinovanou 

hormonální antikoncepci nemohou uţívat.  

Pro respondentky čtvrtých ročníků bych doporučovala seznámení se spolehlivostí 

antikoncepčních metod, schématy uţívání antikoncepčních pilulek a formami 

kombinované hormonální antikoncepce, v návaznosti na to by se měly dozvědět o 

nejnovějších trendech v oblasti antikoncepce, např. o vaginálním krouţku a 

neantikoncepčních účincích hormonální antikoncepce.  
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Ač se v současné době sniţuje hranice prvního pohlavního styku, přesto nejsou někteří 

adolescenti dostatečně informováni o této problematice. Jak jsem uţ jednou zmínila, 

první impuls o této problematice by měl být z rodiny a škola by měla tyto znalosti 

rozšiřovat. Otázky sexuální výchovy na školách spadá mezi aktuální témata a kaţdý 

učitel by se měl k nim stavit s pozitivním přístupem. Výuka této problematiky by se dle 

mého názoru neměla zanedbávat. Chápu, ţe kaţdá škola, pedagog se potýká 

s nedostatkem hodinové dotace, ale pomocí mezipředmětových vztahů lze o tomto 

tématu ţáky dostatečně informovat. Učitel si musí předem připravit a řádně promyslet 

vyučovací hodiny tak, aby byly zajímavé, obsahovaly vše potřebné a byly úměrné věku 

dítěte a aby byl schopen reagovat na některé moţné negativní projevy ţáka, nejlépe jim 

předejít. V návaznosti na doporučení jsem připravila návrh čtyř hodin, jak by mohla 

probíhat výuka plánovaného rodičovství se zařazením problematiky antikoncepce pro 

první ročníky SZŠ. 

7. 7 Návrh výuky o plánovaném rodičovství 

Návrh výuky o plánovaném rodičovství obsahuje pouze mé vlastní materiály. Níţe 

uvedené hodiny jsem ještě neměla moţnost odučit.  

 

PŘÍPRAVA NA VYUČOVACÍ HODINU č. 1 

Vyučovací předmět:Výchova ke zdraví 

Ročník: 1.  

Počet žáků: max. 28 

Název tématického celku: Plánované rodičovství 

Název hodiny: Úvod do plánovaného rodičovství 

Časová dotace (vyuč. hodin): 45 minut 

Obecný cíl: ţák diskutuje a argumentuje o odpovědném přístupu k pohlavnímu ţivotu 

Kompetence: 

k učení: vyuţívat ke svému učení různé informační zdroje, včetně zkušeností svých i 

jiných lidí 

k řešení problémů: spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení) 
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komunikativní: vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v 

projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentovat 

personální a sociální: podněcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a 

řešení úkolů, nezaujatě zvaţovat návrhy druhých 

občanské kompetence a kulturní povědomí: jednat odpovědně, samostatně a 

iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve veřejném zájmu 

Konkrétní cíle:  

 ţák definuje pojem plánované rodičovství 

 ţák vyjmenuje pojmy, které souvisí s plánovaným rodičovstvím 

 ţák popíše pojmy, které souvisí s plánovaným rodičovstvím 

Průřezová témata: 

občan v demokratické společnosti: ţák dovede jednat s lidmi, diskutovat o citlivých 

nebo kontroverzních otázkách, hledat kompromisní řešení 

Učebnice, učební texty, pomůcky: tabule (stojan s papíry) = papírový z toho důvodu, 

ţe brainstorming bude slouţit jako pomůcka následující hodiny, fixy, citáty ze 

závazných mezinárodních dokumentů (viz. příloha č. 3 plánované rodičovství jako 

základní lidské právo) 

Otázky, na které by žáci měli umět na konci vyučovací hodiny odpovědět:  

- co je to PLÁNOVANÉ RODIČOVSTVÍ? 

- je tato problematika zakotvena v zákoně? 

Zadání domácího úkolu:  

- zamyslet se nad prostředky, kterými lze plánované rodičovství realizovat 

Hodnocení a sebereflexe:  

- provede učitel na konci vyučovací hodiny 
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Čas 

(minuty)  

Aktivita učitele Aktivita žáka Pomůcky 

0 – 10 - kontrola absence, zápis do třídní 

knihy, zahájení hodiny 

- kontrola absence  

10 - 20 

 

- uvedení nového tématu 

PLÁNOVANÉ RODIČOVSTVÍ 

- zapíše pojem PLÁNOVANÉ 

RODIČOVSTVÍ(červeným 

fixem) doprostřed tabule a zahájí 

s ţáky brainstorming, co si pod 

tímto pojmem představí 

- aktivizuje ţáky a pobízí je 

k zápisu pojmů na tabuli  

- sám napíše první pojem 

- některé pojmy, které se tam 

neobjeví a chce aby se tam 

objevili dopíše učitel sám 

- ukončení aktivity 

- ţáci své nápady 

chodí zapisovat na 

tabuli  

- ukončují aktivitu a 

zamýšlí se nad 

pojmy, které jsou 

sepsány na tabuli 

- tabule (stojan 

s papíry) = 

papírový 

z toho důvodu, 

ţe 

brainstorming 

bude slouţit 

jako pomůcka 

následující 

hodiny 

- fixy, kromě 

červeného fixu 

 

20 - 40 - poděkuje ţáků za nápady 

- vybírá vţdy pojem po pojmu, 

který za pomoci ţáků krátce 

definuje a buď ho pod oblast 

PLÁNOVANÉHO 

RODIČOVSTVÍ zařadí, nebo ho 

vyřadí, kdyţ tam nepatří 

- po definování všech pojmů 

definuje dané téma: je snaha 

partnerského páru, aby 

otěhotnění a porod nastaly v 

nejvhodnější době 

- zeptá se ţáků, zda si myslí, jestli 

je to někde právně zakotvené 

- přečte citáty ze závazných 

mezinárodních dokumentů 

- citáty přečte s časovým 

odstupem a společně se ţáky se 

nad nimi zamyslí 

- zamýšlejí se nad 

významem 

zapsaných pojmů 

s pomocí učitele je 

definují, zařazují či 

vyřazují, zda pod 

dané téma spadají 

- spolupracují 

s učitelem 

- reagují na citáty 

- tabule (stojan 

s papíry) 

- červený fix 

- citáty ze 

závazných 

mezinárodních 

dokumentů  

 

40 – 45 - shrnutí hodiny 

- zadání domácího úkolu, aby se 

do příště zamysleli nad tím, 

jakými prostředky lze tyto práva 

realizovat, tento úkol je nechá 

poznamenat do sešitu 

- poděkuje za hezky strávenou 

hodinu a pochválí aktivitu ţáků 

- ukončí hodinu 

- shrnují s učitelem 

hodinu 

- zapisují si domácí 

úkol 

 

Potup: 
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PŘÍPRAVA NA VYUČOVACÍ HODINU č. 2 

Vyučovací předmět:Výchova ke zdraví 

Ročník: 1.  

Počet žáků: max. 28 

Název tématického celku: Plánované rodičovství 

Název hodiny: Plánovaného rodičovství: antikoncepce  

Časová dotace (vyuč. hodin): 45 minut 

Obecný cíl: ţák diskutuje a argumentuje o odpovědném přístupu k pohlavnímu ţivotu 

Kompetence: 

k učení: vyuţívat ke svému učení různé informační zdroje, včetně zkušeností svých i 

jiných 

lidí 

k řešení problémů: spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení) 

komunikativní: vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v 

projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentovat 

personální a sociální: podněcovat práci v týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a 

řešení úkolů, nezaujatě zvaţovat návrhy druhých 

občanské kompetence a kulturní povědomí: jednat odpovědně, samostatně a 

iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i veřejném zájmu 

Konkrétní cíle:  

 ţák definuje pojem plánované rodičovství 

 ţák vyjmenuje pojmy, které souvisí s plánovaným rodičovstvím 

 ţák definuje pojem antikoncepce 

 ţák vyjmenuje metody antikoncepce 
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Průřezová témata:  

občan v demokratické společnosti: ţák dovede jednat s lidmi, diskutovat o citlivých 

nebo kontroverzních otázkách, hledat kompromisní řešení 

Učebnice, učební texty, pomůcky: tabule s brainstormingem, fixy, pastelky, 

předepsané billboardy, nůţky, lepidla, obrázky a nadpisy druhů antikoncepce 

Otázky, na které by žáci měli umět na konci vyučovací hodiny odpovědět:  

- co je to ANTIKONCEPCE? 

- kdy má ţena největší pravděpodobnost otěhotnět? 

- jaké znáš metody antikoncepce? 

Zadání domácího úkolu:  

- zjistit si informace o metodách antikoncepce, výhody, nevýhody, druhy antikoncepce 

atd.  

Hodnocení a sebereflexe:  

- provede učitel na konci vyučovací hodiny 

 

Postup: 

Čas (minuty) Aktivita učitele Aktivita žáka Pomůcky 

 0 – 10 - kontrola absence, zápis do 

třídní knihy, zahájení 

hodiny 

- kontrola absence  

10 - 15 - tabuli z předešlé hodiny 

s brainstormingem dá do 

třídy a s její pomocí 

provede opakování 

nového tématu 

PLÁNOVANÉ 

RODIČOVSTVÍ z minulé 

hodiny 

- opakují s učitelem 

téma z minulé hodiny  

- tabule 

s brainstormingem  

 

15 - 20 - klade ţákům otázky 

ohledně domácího úkolu 

z minulé vyučovací 

hodiny, zda zjistili, jakými 

prostředky, metodami, jak 

- reagují na učitele a 

sdělují si mezi sebou 

své myšlenky 

- tabule 

s brainstormingem 

- fixy 

Postup: 
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se vůbec realizuje 

plánované rodičovství 

- kdyţ padne pojem 

ANTIKONCEPCE, 

zvýrazní tento pojem na 

tabuli s brainstormingem 

 

 

20 – 25 - aktivizuje ţáky, aby řekli 

první, co je pod tímto 

pojmem napadne a daný 

pojem okomentuje, 

definuje 

- řídí nápady ţáků, 

reguluje jejich nápady a 

vhodně na ně reaguje 

- odborně definuje pojem 

antikoncepce  

- po definici naváţe na to, 

kdy má ţena největší 

pravděpodobnost 

otěhotnět a stručně 

s pomocí ţáků popíše 

ovulaci 

- sdělují své 

myšlenky ohledně 

antikoncepce, 

navzájem si je 

komentují 

- diskutují s učitelem, 

kdy má ţena největší 

pravděpodobnost 

otěhotnět a snaţí se 

popsat ovulaci 

- tabule s 

brainstormingem 

25 – 40  - seznamuje ţáky 

s pojmem metoda 

v oblasti antikoncepce 

- zadá ţákům skupinovou 

práci 

- ţáky dle svého uváţení 

rozdělí do 5 skupin 

- dává pokyny k realizaci 

skupinové práce: aţ dám 

pokyn, tak si skupiny 

sesednou k sobě, vezmou 

si sebou psací potřeby, 

nůţky a lepidlo. Kaţdá 

skupina dostane stejné 

obrázky a názvy různých 

druhů antikoncepce, 

vaším úkolem bude k vaší 

přidělené metodě přiřadit 

správné druhy 

antikoncepce a snaţit se je 

definovat: pouţití, 

výhody, či nevýhody…. 

- ţáci poslouchají a 

dbají pokynům 

učitele 

- dělají skupiny a 

pracují na společné 

tvorbě billboardu 

- velké papíry 

s předem 

předepsanými 

metodami 

antikoncepce 

- obrázky a 

nadpisy druhů 

antikoncepce 

- nůţky 

- lepidla 

- pastelky 

- fixi 
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- pět minut před koncem 

hodiny vám dám pokyn 

k ukončení práce a sdělím 

vám další postup. Během 

činnosti se mě neváhejte 

na cokoliv zeptat. 

- dává pokyn k činnosti 

- rozdá jim velký papír na 

kterém je uprostřed 

napsaná přidělená metoda 

antikoncepce (bariérová, 

hormonální, chemická, 

chirurgická, přirozená) 

-  kontroluje ţáky a radí 

jim 

40 - 45 - ukončení aktivity 

- uklizení pracovního 

místa 

- vybrání billboardů, 

obrázků a pomůcek 

- shrnutí hodiny 

- zadání domácího úkolu, 

aby se do příště pomocí 

odborné literatury, 

internetu či dospělého 

informovali o přidělené 

metodě, protoţe v tvorbě 

billboardu budou příští 

hodinu pokračovat  

- poděkuje za hezky 

strávenou hodinu a 

pochválí aktivitu ţáků, 

ukončí hodinu 

- ukončují aktivitu 

- uklízejí si své 

pracovní místo 

- vracejí se na svá 

místa 

- shrnují s učitelem 

hodinu 

- zapisují si domácí 

úkol 

 

 

PŘÍPRAVA NA VYUČOVACÍ HODINU č. 3  

Vyučovací předmět:Výchova ke zdraví 

Ročník: 1. 

Počet žáků: max. 28 

Název tématického celku: Plánované rodičovství 

Název hodiny: Metody a druhy antikoncepce 
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Časová dotace (vyuč. hodin): 45 minut 

Obecný cíl: ţák diskutuje a argumentuje o odpovědném přístupu k pohlavnímu ţivotu 

Kompetence: 

k učení: vyuţívat ke svému učení různé informační zdroje, včetně zkušeností svých i 

jiných lidí 

k řešení problémů: spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení) 

komunikativní: vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v 

projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentovat 

personální a sociální: podněcovat práci v týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a 

řešení úkolů, nezaujatě zvaţovat návrhy druhých 

občanské kompetence a kulturní povědomí: jednat odpovědně, samostatně a 

iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale  veřejném zájmu 

Konkrétní cíle:  

 ţák definuje pojem antikoncepce 

 ţák vyjmenuje metody antikoncepce 

 ţák popíše a definuje metody antikoncepce 

 ţák vyjmenuje a popíše formy antikoncepce 

Průřezová témata:  

občan v demokratické společnosti: ţák dovede jednat s lidmi, diskutovat o citlivých 

nebo kontroverzních otázkách, hledat kompromisní řešení 

 

Učebnice, učební texty, pomůcky: stojan na billboardy, fixy, pastelky, studentské 

billboardy, obrázky a nadpisy druhů antikoncepce, nůţky, lepidla, - stojan na papíry, 

spermicidní vaginální krém, spermicidní vaginální globule 

Otázky, na které by žáci měli umět na konci vyučovací hodiny odpovědět:  

- jaké jsou antikoncepční metody? 

- co je to spermicidní látka? 

- co znamená sterilizace v oblasti reprodukčního zdraví? 
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- na jakém principu jsou zaloţené vaginální globule?  

Zadání domácího úkolu:  

- zamyslet se nad dnešními probranými tématy, a aby se nereprezentující skupiny 

připravily na prezentaci příští hodinu 

Hodnocení a sebereflexe:  

- provede učitel na konci vyučovací hodiny 

 

Postup:  

Čas 

(minuty) 

Aktivita učitele Aktivita žáka Pomůcky 

0 - 5 - kontrola absence, zápis do 

třídní knihy, zahájení hodiny 

- kontrola absence  

5 - 15 - opakování činnosti z minulé 

hodiny 

- definování pojmů z minulé 

hodiny 

- připomíná domácí úkol 

z minulé hodiny a ptá se, 

z jakých zdrojů čerpali ţáci 

informace 

- dává pokyny k pokračování 

v činnosti z minulé hodiny 

- rozdává potřebné materiály 

a pomůcky 

- stanovuje časové rozmezí 

skupinové práce 

- kontroluje práci a radí její 

úpravy, dle svých poţadavků 

a správnosti 

- upozorňuje na blíţící se čas 

k ukončování práce 

- s učitelem opakují 

činnost z minulé hodiny 

- definují pojmy 

v oblasti antikoncepce, 

které uţ znají 

- sdělují naplnění 

domácího úkolu  

- dle pokynů 

vyučujícího pokračují 

v samostatné práci 

- velké papíry 

s předem 

předepsanými 

metodami 

antikoncepce 

- obrázky a 

nadpisy druhů 

antikoncepce 

- nůţky 

- lepidla 

- pastelky 

- fixy 

 

15 - 20 - ukončování práce 

- pokyny k uklizení 

pracovního místa, podepsání 

billboardů a navrácení se 

zpět na svá místa 

- ukončování práce 

- uklízení pracovního 

místa 

- usazení do lavic 

 

20 – 30  - seznámení ţáky 

s nadcházející činností: učitel 

- poslouchají pokyny k 

práci 

- stojan na 

papíry 
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připevní billboard na stojan 

na papíry a vyzve skupinu, 

která daný billboard tvořila 

k jeho prezentaci – seznámí 

spoluţáky s danou metodou 

jejími formami, výhodami, či 

nevýhodami atd. Během 

prezentace je bude učitel 

s ostatními ţáky opravovat, 

doplňovat atd. 

- upozorní ţáky, ţe všechny 

skupiny prezentovat 

nestihnou, tak budou 

prezentovat příští hodinu 

- seznámí ţáky se slušným 

chováním během 

vystupování ostatních ţáků a 

prezentující ţáky, aby jejich 

prezentace byla stručná a 

srozumitelná 

- upozorní ţáky, ţe vyučující 

hodinu ukončí učitel a ne 

zvonění 

- před zahájením prezentací 

zopakuje pojem antikoncepce 

a jejich metody 

- billboardy 

ţáků 

- fixy 

30 - 35 - nabádá první skupinu 

k prezentaci (přirozená 

antikoncepční metoda) 

- klade jim otázky 

- usměrňuje prezentaci, 

chování a naráţky třídy 

- doplňuje informace – ţáky 

obeznámí s přerušovanou 

souloţí a metodou plodných 

a neplodných dnů + naváţe 

na ovulaci 

- odpovídá na otázky 

- chválí skupinu, zatleská a 

odmění je 1 za práci v hodině 

- prezentují 

- kladou doplňující 

informace 

- odpovídají 

- dopisují do billboardů 

- tleskají studentům za 

prezentaci 

- stojan na 

papíry 

- billboard 

přirozených 

antikoncepčních 

metod 

- fixy  

35 - 40 - nabádá druhou skupinu 

k prezentaci (chemická 

antikoncepční metoda) 

- klade jim otázky 

- pošle ukázku spermicidního 

vaginálního krému a čípků 

- usměrňuje prezentaci, 

- prezentují 

- demonstrují obrázky 

- kladou doplňující 

informace 

- odpovídají 

- dopisují do billboardů 

- tleskají studentům za 
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chování a naráţky třídy 

- doplňuje informace – ţáky 

obeznámí s formou pěny, 

ţelé, krémy, globulemi a 

hlavně principem 

spermicidních látek 

- specifikem uţívání 

- odpovídá na otázky 

- chválí skupinu, zatleská a 

odmění je 1 za práci v hodině 

prezentaci 

40 – 45  - zadání domácího úkolu, aby 

se do příště zamysleli nad 

tím, co dnes slyšeli a ostatní 

skupiny nezapomněli na 

příští prezentaci - poděkuje 

za hezky strávenou hodinu a 

pochválí aktivitu ţáků 

- ukončí hodinu 

  

 

PŘÍPRAVA NA VYUČOVACÍ HODINU č. 4 

Vyučovací předmět:Výchova ke zdraví 

Ročník/třída: 1.  

Název tématického celku: Plánované rodičovství 

Název hodiny: Úvod do plánovaného rodičovství 

Časová dotace (vyuč. hodin): 45 minut 

Obecný cíl: ţák diskutuje a argumentuje o odpovědném přístupu k pohlavnímu ţivotu 

Kompetence: 

k učení: vyuţívat ke svému učení různé informační zdroje, včetně zkušeností svých i 

jiných 

lidí 

k řešení problémů: spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení) 

komunikativní: vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v 

projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentovat 
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personální a sociální: podněcovat práci v týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a 

řešení úkolů, nezaujatě zvaţovat návrhy druhých 

občanské kompetence a kulturní povědomí: jednat odpovědně, samostatně a 

iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i veřejném zájmu 

Konkrétní cíle:  

 ţák definuje pojem bariérová antikoncepce 

 ţák vyjmenuje pojmy, které souvisí s hormonální antikoncepcí 

 ţák popíše, demonstruje formy bariérové a hormonální antikoncepce 

Průřezová témata:  

občan v demokratické společnosti: ţák dovede jednat s lidmi, diskutovat o citlivých 

nebo kontroverzních otázkách, hledat kompromisní řešení 

Učebnice, učební texty, pomůcky: stojan na billboardy, fixy, ţákovské billboardy, 

prezervativ, femidom, pesar, antikoncepční pilulky, antikoncepční náplasti 

Otázky, na které by žáci měli umět na konci vyučovací hodiny odpovědět:  

- jaké druhy hormonální antikoncepce znáš? 

- co je to minipilulka? 

- jaké má výhody a nevýhody kombinovaná hormonální antikoncepce? 

- definuj neantikoncepční účinky kombinované hormonální antikoncepce 

- jaké druhy bariérové antikoncepce znáš? 

- co je to pesar? 

Zadání domácího úkolu:  

- zamyslet se nad preventivní gynekologickou prohlídkou 

Hodnocení a sebereflexe:  

- provede učitel na konci vyučovací hodiny 
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Postup: 

Čas 

(minuty) 

Aktivita učitele Aktivita žáka Pomůcky 

0 – 5 - kontrola absence, zápis 

do třídní knihy, zahájení 

hodiny 

- kontrola absence  

5 - 10 - opakování činnosti 

z minulé hodiny 

- definování pojmů 

z minulé hodiny 

(přirozená antikoncepce a 

chemická antikoncepce) 

- seznámení s činností 

dnešní hodiny 

- uvedení začátku 

prezentací zbývajících 

skupin 

 

- s učitelem opakují 

činnost z minulé hodiny 

- definují pojmy 

v oblasti antikoncepce, 

které uţ znají 

 

10 - 15 - nabádá třetí skupinu 

k prezentaci (chirurgická 

antikoncepční metoda) 

- klade jim otázky 

- usměrňuje prezentaci, 

chování a naráţky třídy 

- doplňuje informace – 

ţáky obeznámí s muţskou 

a ţenskou sterilizací  

- chválí skupinu, zatleská 

a odmění je 1 za práci v 

hodině 

- prezentují 

- demonstrují obrázky 

- kladou doplňující 

informace 

- odpovídají 

- dopisují do billboardů 

- tleskají studentům za 

prezentaci 

- stojan na 

papíry 

- billboard 

chirurgických 

antikoncepčních 

metod 

- fixy 

15 - 25 - nabádá čtvrtou skupinu 

k prezentaci (bariérová 

antikoncepční metoda) 

- klade jim otázky 

- pošle ukázku 

prezervativu, femidomu a 

pesaru 

- usměrňuje prezentaci, 

chování a naráţky třídy 

- doplňuje informace – 

ţáky obeznámí 

s principem jejich pouţití, 

specifikem uţívání, 

výhodami, nevýhodami a 

prevencí pohlavně 

- prezentují 

- demonstrují obrázky 

- kladou doplňující 

informace 

- odpovídají 

- dopisují do billboardů 

- tleskají studentům za 

prezentaci 

- stojan na 

papíry 

- billboard 

bariérových 

antikoncepčních 

metod 

- fixy 

- prezervativ 

- femidom 

- pesar  

Postup: 
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přenosných chorob 

- odpovídá na otázky 

- chválí skupinu, zatleská 

a odmění je 1 za práci v 

hodině 

25 – 35  - nabádá pátou skupinu 

k prezentaci (hormonální 

antikoncepční metoda) 

- klade jim otázky 

- pošle ukázku plata 

antikoncepčních pilulek, 

na kterém vysvětlí schéma 

uţívání (21 pilulek a 7 

denní pauza) + je seznámí 

s dalším schématem, které 

prezentující studentky 

dopíší do svého billboardu 

- seznámí ţáky s hormony 

obsaţenými v hormonální 

antikoncepci, vysvětlí 

pojem kombinovaná a 

gestagení hormonální 

antikoncepce v souvislosti 

s pojmem minipilulka 

- usměrňuje prezentaci, 

chování a naráţky třídy 

- doplňuje informace o 

formách hormonální 

antikoncepce – ţáky 

obeznámí s principem 

jejich pouţití, specifikem 

uţívání, výhodami, 

nevýhodami a ţe 

s kombinací 

s prezervativem je to 

nejspolehlivější ochrana 

proti nechtěnému početí a 

pohlavně přenosných 

chorob 

- odpovídá na otázky 

- chválí skupinu, zatleská 

a odmění je 1 za práci v 

hodině 

- prezentují 

- demonstrují obrázky 

- kladou doplňující 

informace 

- odpovídají 

- dopisují do billboardů 

- tleskají studentům za 

prezentaci 

- stojan na 

papíry 

- billboard 

hormonálních 

antikoncepčních 

metod 

- fixy 

- antikoncepční 

pilulky 

- antikoncepční 

náplasti 

35 – 40  - pochválí všechny ţáky 

za účast 

- společně s ţáky shrne 

- shrnují vše podstatné, 

co se dozvěděli o 

antikoncepci a 
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vše důleţité ohledně 

antikoncepce a 

plánovaného rodičovství + 

doplní informace ohledně 

spolehlivosti 

antikoncepce, rozdělí 

metody od 

nejspolehlivější po méně 

spolehlivou 

- vznesení otázky, kde lze 

a jakou antikoncepci 

sehnat – navázání na téma 

další hodiny: 

gynekologická prohlídka 

plánovaném rodičovství 

- diskutují s učitelem o 

spolehlivosti 

antikoncepce 

a její dostupnosti 

40 – 45 - shrnutí hodiny 

- zadání domácího úkolu, 

aby se do příště zamysleli 

nad tím, co je součástí 

preventivní gynekologické 

prohlídky, kdy a jak často 

by ţena na ni měla chodit 

- ţáky upozorní, ţe na 

internetové stránky školy 

vyvěsí materiál ke studiu 

- poděkuje za hezky 

strávenou hodinu a 

pochválí aktivitu ţáků 

- ukončí hodinu 

- zapisují si zadání 

domácího úkolu 
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8 Závěr 

Teoretická část práce se věnovala seznámení se základními informacemi o antikoncepci. 

Zabývala se historií, rozdělením antikoncepce i jejími příznivými a negativními účinky. 

Můţeme zde konstatovat, ţe hormonální antikoncepce je v současné době u ţen 

nejpouţívanější metodou, jak zabránit nechtěnému početí, z důvodu její snadné 

aplikace. Mezi další všeobecně známé metody patří bariérová antikoncepce, zejména 

prezervativ. Prezervativ je doporučován současně pouţívat s kombinovanou hormonální 

antikoncepcí jako prevence pohlavních chorob. Dle mého názoru za nejméně známou 

metodu lze povaţovat vaginální krouţek, a to z důvodu jeho novosti. Domnívám se, ţe 

kaţdá ţena by se v této problematice měla dostatečně průběţně informovat z důvodů 

neustálých inovací. 

Hlavním cílem této diplomové práce bylo zjistit znalosti studentek vybraných středných 

škol v oblasti antikoncepce. Na základě realizace a vyhodnocení dotazníkového šetření 

byl tento cíl splněn.  Dále jsem si v rámci této diplomové práci zvolila tři dílčí cíle. 

Dílčí cíl č. 1 měl za úkol zjistit rozdíly ve znalostech v otázkách antikoncepce mezi 

vybranými studentkami SZŠ ze dvou měst v ČR. Tento dílčí cíl byl splněn realizací a 

vyhodnocením dotazníkového šetření. Zde jsem došla ke zjištění, ţe znalosti studentek 

obou zkoumaných měst se liší o 8 %. Z toho tedy vyplývá, ţe studentky SZŠ v Praze a 

SZŠ v Liberci mají podobné informace o problematice antikoncepce. 

Dílčí cíl č. 2 zjišťoval rozdíly mezi prvními a čtvrtými ročníky ve znalostech v oblasti 

antikoncepce na vybraných SZŠ. I tento dílčí cíl byl splněn. Rozdíl ve znalostech 

zkoumaných studentek čtvrtých a prvních ročníků je zřejmý. Úroveň znalostí dvou 

zkoumaných skupin je odlišná, dívky v mladší věkové kategorii mají o 30% niţší 

znalosti v oblasti antikoncepce neţ dívky vyšší věkové kategorie. Můţe to být dáno tím, 

ţe dívky ve čtvrtém ročníku jiţ absolvovaly výuku spojenou s touto problematikou. 

Dílčí cíl č. 3 analyzoval rozdíly ve znalostech mezi prvními a čtvrtými ročníky 

vybraných SZŠ ve dvou zvolených městech.  I tento poslední dílčí cíl byl splněn. Mezi 

prvními a čtvrtými ročníky SZŠ ve dvou zvolených městech neexistují ţádné zásadní 

rozdíly. Kdybychom podrobněji analyzovaly výsledky, tak bychom mohly konstatovat, 

ţe první a čtvrtý ročník SZŠ v Praze dopadl o desetiny procent hodnocení lépe neţ první 

a čtvrtý ročník SZŠ v Liberci. Kdy studentky prvního ročníku SZŠ v Praze měly 
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celkový průměr známky 3,1 a studentky prvního ročníku SZŠ v Liberci 3,2. Tedy 

studentky prvního ročníku SZŠ v Praze mají o 0,1 lepší znalosti neţ studentky prvního 

ročníku SZŠ v Liberci. Studentky čtvrtého ročníku SZŠ v Praze měly celkový průměr 

známky 2 a studentky čtvrtého ročníku SZŠ v Liberci 2,3. V tomto případě mají 

studentky čtvrtého ročníku SZŠ v Praze o 0,3 lepší znalosti neţ studentky čtvrtého 

ročníku SZŠ v Liberci. 

Problematika antikoncepce a celá oblast reprodukčního zdraví by v dnešní době měla 

být jedno z aktuálních témat. V této práci jsem se zaměřila na vědomosti studentek 

ohledně antikoncepce a věcí s ní spojených. Odpovědi na problematiku antikoncepce 

byly správné, ale i špatné, avšak podle mého názoru nedostatečné. Pokud se chce mladá 

ţena chránit před otěhotněním, měla by být obeznámena se všemi moţnostmi tohoto 

počínání. Dle výsledků výzkumů byly respondentky, zejména prvních ročníků 

obeznámeny v této problematice pouze s kombinovanou hormonální antikoncepcí ve 

formě pilulek. Jak jsem uţ výše uvedla, tak se domnívám, ţe by jejich znalosti měly být 

rozšířeny i o jiné metody. Dále si myslím, ţe by tato problematika měla být jiţ posílena 

na všech ZŠ. Domnívám se z toho důvodu, ţe tato práce poukázala na rozdílnou 

informovanost mezi studentkami prvních a čtvrtých ročníků, kde si myslím, ţe některé 

z těchto znalostí by měly mít jiţ studentky ročníků prvních. A to z důvodu sniţující se 

hranice prvního sexuálního styku. Proto jsem v praktické části připravila návrh čtyř 

hodin, jak by mohla probíhat výuka plánovaného rodičovství se zařazením problematiky 

antikoncepce pro první ročníky SZŠ. 
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