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Příloha 1 – Vzor dotazníku 

Pretest 

Prosím o zodpovědné vyplnění dotazníku.  Tvé vyjádření (odpovědi) budou anonymní a 

poslouží výlučně ke studijním účelům. Důležitou věcí je ovšem rozlišení pohlaví. Proto 

prosím nezapomeň v úvodu zakřížkovat označení dívka či chlapec.  

Pohlaví:     □  dívka                          □  chlapec 

Třída:        □  8. ročník                     □  9.  ročník 

1.  Plánované rodičovství znamená: 
     □ svobodné rozhodování rodičů, kam pojedou se svými dětmi na dovolenou 

     □ svobodné rozhodování rodičů o počtu děti a časovém odstupu mezi nimi 

     □ svobodné rozhodování rodičů o tom, do jaké školy dají své dítě 

 

2.  Za kým by měla dívka jít v případě, že nechtěně otěhotněla? 

     □ kamarádkou                                   □ matkou 

     □ gynekologem                                 □ sexuologem 

     □ jiná možnost, uveď: 

_______________________________________________________________ 

 

3.  Těhotenství trvá přibližně 40 týdnů (38 - 42 týdnů). 

      □ ano                            □ ne                              □ nevím 

 

4.  Je pravdivý výrok, že „Interrupce je umělé přerušení těhotenství?“ 

     □ ano             

     □ ne, zdůvodni: 

____________________________________________________________________ 

     □ nevím 

 

5.  Od kdy je v ČR povolen pohlavní styk. 

     □ od 14 let                     □ od 15 let                   □  od l6 let 

     □  jiná možnost, uveď: 

_______________________________________________________________ 

 

6.  Prezervativ lze použít opakovaně. 

     □ ano, zdůvodni: 

____________________________________________________________________ 

     □ ne, zdůvodni: 

_____________________________________________________________________ 

     □ nevím, zdůvodni: 

__________________________________________________________________ 

7.  Antikoncepce je 

     □ lék proti akné                                □ ochrana před nežádoucím otěhotněním      

     □ ženský pohlavní hormon 
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8.  Pomohou drogy jako prevence proti otěhotnění? 
     □ ano, zdůvodni: 

______________________________________________________________________ 

     □ ne, zdůvodni: 

______________________________________________________________________ 

     □ nevím, zdůvodni: 

______________________________________________________________________ 

 

 

9.  Existuje antikoncepce i pro muže? 

     □ ano, o co se jedná: 

________________________________________________________________________ 

     □ ne, zdůvodni: 

_________________________________________________________________________ 

     □ nevím 

 

10. Napiš 3 příklady rizika těhotenství u dětí a mladistvých.      

_________________________________________________________________________ 

      

_________________________________________________________________________ 

      

_________________________________________________________________________ 

 

 

11. Když dívky menstruují, mohou otěhotnět? 

      □ ano, zdůvodni: 

_________________________________________________________________________ 

      □ ne, zdůvodni: 

__________________________________________________________________________ 

      □ nevím, zdůvodni: 

_______________________________________________________________________ 
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12. Vyplavování prokrvené děložní sliznice z těla ženy se nazývá: 

      □ ovulace                                 □ menstruace                       □ progesteron      

 

13. Je správné tvrzení, že: „Ovulace je uvolnění zralého vajíčka ve vaječníku do    

      vejcovodu. Vajíčko je cca 24 hodin schopno oplodnění?”   

      □ ano                                       □ ne                                      □ nevím 

 

14. Gravidita je doba od početí až po narození dítěte. 

      □ ano                                       □ ne                                      □ nevím  

 

15. Co se stane s děložní sliznicí, nedojde-li k oplodnění vajíčka? 

       □ nic                                        □ zanikne                             □ dojde u dívky ke krvácení 

   

16.  Orgán, v němž se vyvíjí zárodek, se nazývá: 

       □ vejcovod                              □ děloha                               □ embryo 

 

17.  Uveď správné názvy pro pohlavní buňky: 

Ženská pohlavní buňka se nazývá: Mužská pohlavní buňka se nazývá: 

□ vajíčko □ vajíčko 

□ spermie □ spermie 

□ ovulace □ erekce 

 

 

18.  Označ správné názvy pro pohlavní hormony: 

      Ženský pohlavní hormon se 

nazývá: 

Mužský pohlavní hormon 

se nazývá: 

□ spermie □ testosteron 

□ progesteron □ ovulace 

□ vaječníky □ sperma 

 

19. Erekce je zvětšení a ztopoření pohlavního údu při pohlavním vzrušení. 

      □ ano                                         □ ne                                       □ nevím 

 

 

20. Chrání hormonální antikoncepce před infekcí HIV? 

      □ ano, zdůvodni: 

____________________________________________________________________ 

      □ ne, zdůvodni: 

_____________________________________________________________________ 

      □ nevím, zdůvodni: 

__________________________________________________________________ 
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21. Mezi pohlavně přenosné choroby patří: 

Nemoc Možnost 

Příjice – syfilis □ ano              □ ne               

□ nevím 

Kapavka  □ ano              □ ne               

□ nevím 

Angína  □ ano              □ ne               

□ nevím 

HIV virus □ ano              □ ne               

□ nevím 

Plané neštovice □ ano              □ ne               

□ nevím 

 

 

 

22. Jak se lze nakazit virem HIV, který způsobuje onemocnění AIDS? 

Způsob přenosu Možnost 

Líbáním □ ano               □ ne               

□ nevím 

Podáním ruky □ ano               □ ne               

□ nevím 

Při nechráněném pohlavním styku □ ano               □ ne               

□ nevím  

Krví □ ano               □ ne               

□ nevím 

Pobytem v zakouřené místnosti □ ano               □ ne               

□ nevím 

 

 

 

23. Uveď 3 příklady rizika prostituce?       

_________________________________________________________________________ 

       

_________________________________________________________________________ 

       

_________________________________________________________________________ 

 

24. Je pravdivé tvrzení, že: „Promiskuita je časté střídání sexuálních partnerů?”  

      □ ano                                     □ ne                                       □ nevím 

 

25. Homosexualita je erotické, sexuální a citové zaměření na jedince stejného pohlaví. 

      □ ano                                     □ ne                                       □ nevím 
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26. Lesbismus je ženská forma sexuality. 

      □ ano                                        □ ne                                     □ nevím 

 

27. Incest znamená: 

      □ svobodného muže či ženu            

      □ pohlavní styk mezi blízce příbuznými osobami 

      □ považování druhé osoby za velmi přitažlivou 

 

28. Heterosexualita je: 

      □ náklonnost k druhému pohlaví 

      □ způsob užívání antikoncepce 

      □ jiný název pro oplodnění 

 

29. Exhibicionismus je odhalování na veřejnosti, především genitálií.  

      □ ano                                      □ ne                                        □ nevím 

 

30. Je pravdivé tvrzení, že: „Pedofilie je sexuální náklonnost k dětem a je trestná?” 

      □ ano                                      □ ne                                        □ nevím  

 

 

Pokud máte dojem, že můžete k dané problematice něco dodat, co není obsaženo v dotazníku, 

klidně tak učiňte v závěru testu.  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________________________________ 

Děkuji za vyplnění 
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Příloha 2 - Ukázka vyplněného dotazníku pretestu pro 8. ročníky 

 

 



78 

 

 

 

 



79 

 

Příloha 3 - Ukázka vyplněného dotazníku posttestu pro 8. ročníky 
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Příloha 4 - Ukázka vyplněného dotazníku pro 9. ročníky 
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