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Úvod: Hormonální antikoncepce je velmi rozšířenou a spolehlivou metodou předcházení 

těhotenství. Není však zcela bez rizik. Tato práce se zabývá informovaností žen, které 

hormonální antikoncepci užívají nebo dříve užívaly, o těchto rizicích. 

Cíl práce: Hlavním cílem práce bylo zjistit míru informovanosti uživatelek hormonální 

antikoncepce o jejích rizicích, nežádoucích účincích a kontraindikacích a z jakého zdroje tyto 

informace mají. Dále se zkoumalo povědomí o ekologických dopadech, důvody užívání a 

spokojenost. 

Metodika: Průzkum byl prováděn metodou dotazníkového šetření pomocí internetového 

formuláře mezi současnými nebo bývalými uživatelkami hormonální antikoncepce bez rozdílu 

věku, dosaženého vzdělání či místa bydliště. Podařilo se získat 148 vyplněných dotazníků, 

získaná data byla statisticky vyhodnocena. 

Výsledky: Bylo zjištěno, že ženy se cítí častěji informované (25%) nebo spíše informované 

(44,6 %) než neinformované, nejčastějším zdrojem informací byl pro ně příbalový leták (65,5 

%), dále pak lékař-gynekolog (40,5 %), mnoho žen si informace hledá samo (38,5 %). Že znají 

nějaká rizika či nežádoucí účinky řeklo 88,5 % respondentek, většina jich také nějaké 

vyjmenovala. Pozitivní odpověď na dotaz týkající se znalosti kontraindikací pak dalo 67,6 % 

žen a uvedlo některé konkrétní. Možné ekologické dopady si uvědomuje 65,5 % a spíše 

uvědomuje 12,2 % respondentek. Důvody pro volbu této kontracepční metody jsou nejčastěji 



pohodlnost užívání, spolehlivost a pozitivní vedlejší účinky. S užíváním jsou ženy převážně 

spokojené (36,5 %) a spíše spokojené (41,2 %). 

Závěr: Z procentuálně vyjádřených výsledků se může zdát informovanost velmi dobrá, avšak 

z otevřených otázek bylo zjištěno, že má značné limity. Ukázalo se, že ženy ne vždy znají 

nejzávažnější rizika a kontraindikace a naopak připisují hormonální antikoncepci nežádoucí 

účinky, které nebyly prokázány. Vzhledem k malému rozsahu práce a nedokonalostem 

v metodice jsou však výsledky spíše ilustrativní. 


