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Příloha č. 1 

 

Bc. Anna Fendrichová 

Dolní Třebonín 94 

382 01 Dolní Třebonín 

 

SŠ OSaP a VOŠ 

Kněžskodvorská 33/A 

370 04 České Budějovice 

 

Vážený pane řediteli, 

prosím Vás o povolení k provedení dotazníkového šetření u studentů oboru Kadeřník, 

Kosmetička, Aranžér a Cukrář, Pekař.  

Jsem studentkou Pedagogické fakulty KU – všeobecně vzdělávací obor Výchova ke 

zdraví a Sociální pedagogika. V diplomové práci s názvem „Rizikové chování 

adolescentů se zaměřením na reprodukční zdraví“ se budu věnovat problematice 

pohlavních chorob, nechtěného těhotenství a jiných rizik v této oblasti. 

Ve své práci budu sledovat a porovnávat informovanost studentů v oblasti 

reprodukčního zdraví u oborů, které mají v ŠVP předmět Zdravověda s obory, jenž 

tento předmět nemá.  

 

Děkuji za spolupráci. 

 

Bc. Anna Fendrichová 

 

 Českých Budějovicích dne 19.1. 2016   …………………………… 

         Razítko a podpis 



 
 

Příloha č. 2 

DOTAZNÍK 

Vážené studentky, 

ráda bych Vás tímto poprosila o vyplnění tohoto dotazníku. Dotazník je součástí 

diplomové práce na téma „Rizikové chování adolescentů v oblasti reprodukčního 

zdraví“. 

Pokyny pro vyplnění: 

 Vyplňte prosím všechny položky. 

 U položek s nabídkou více odpovědí vyberte 1, popřípadě více odpovědí a tu označte 

křížkem (nebo označte jiným způsobem). 

 U volných položek stručně odpovídejte. 

Dotazník je zcela anonymní. 

Předem děkuji za Váš čas a spolupráci. 

Bc. Anna Fendrichová. 

Studentka 2. ročníku navazujícího magisterského studijního programu Výchova ke 

zdraví a Sociální pedagogika na Pedagogické fakultě UK. 

 

 

Váš věk? …………… let 

Váš studijní obor? ……………………. 

ČÁST I. 

1. Jaký je dle Vás ideální věk k zahájení pohlavního života? ……………………… 

2. Pokud jste již zahájila pohlavní život, uveďte věk zahájení (v případě, že ještě pohlavně 

nežijete, přejděte na ot. 6): 

 

□ ještě pohlavně nežiji  

□ do 15 let 

□ 15 let 

 

□ 16 let 

□ 17 let 

□ 18 let a více 

 



 
 

3. Jaký způsob ochrany praktikujete před: 

□ nechtěným těhotenstvím: …………………………………………. 

□ pohlavními nemocemi: …………………………………………. 

□ nepraktikuji žádnou ochranu 

 

4. Uvědomila jste si, že jste se někdy chovala rizikově v oblasti pohlavního života? 

Pokud ano, stručně popište, jak jste se rizikově zachovala. 

□ ne 

□ ano, ………………………………………………………………….. 

 

5. Co bylo příčinou Vašeho rizikového pohlavního chování?  

□ alkohol 

□ návykové látky 

□ jiné (uveďte): ………………………………………………………………….. 

 

6. Jakou možnost byste v tuto chvíli volila v případě nechtěného těhotenství? 

□ interrupci 

□ adopci 

□ dítě si ponechat 

 

7. Odkud jste získala nejvíce informací z oblasti reprodukčního zdraví? 

□ kamarádi 

□ rodiče 

□ škola 

□ média (televize, internet, časopisy) 

□ jiné (uveďte): …………………………………………………………… 

 

8. Domníváte se, že máte dostatek informací v oblasti reprodukčního zdraví? 

□ ne 

□ spíše ne 

 

□ ano 

□ spíše ano 

 



 
 

9. Měla byste zájem se dozvědět o problematice reprodukčního zdraví více? 

□ ne 

□ ano a. přednášky odborníků 

b. tištěné materiály 

c. jiný způsob (uveďte): ………………………………………… 

 

 

 

ČÁST II. 

 

10. Umíte vysvětlit pojem „Reprodukční zdraví“? 

□ ne 

□ ano (popište): …………………………………………………………………………… 

 

11. Může mít zahájení předčasného pohlavního života nějaká rizika? 

□ ne 

□ ano (jaká) ……………………………………………………………………… 

 

12. Uveďte možná rizika nechráněného pohlavního styku:  

……………………………………………………………………………… 

 

13. Zaškrtněte z uvedených nemocí, které se řadí mezi pohlavní nemoci (více možností): 

□ diabetes   

□ chlamydie 

□ příjice 

□ bronchitida 

 

 

 

 

 

□ AIDS 

□ tuberkulóza 

□ gastroenteritida 

□ žloutenka typu B a C 

https://www.google.cz/search?biw=1366&bih=667&q=gastroenteritida&spell=1&sa=X&ved=0CBkQvwUoAGoVChMIpZDlybLeyAIVBBMsCh0yFQxH


14. Označte u každé pohlavní nemoci správné cesty přenosu (můžete vybrat více odpovědí): 

 

A) přenos Syfilis  B) přenos Kapavky  C) přenos HIV 

□ krevní přenos  □ polibek na tvář  □ krevní přenos 

□ sliny   □ pohlavní styk  □ sperma 

□ poševní sekret  □ toaleta   □ sliny 

□ v bazénu  □ podáním ruky  □ mateřs. mlékem 

 

 

15. Stručně napište jaký je rozdíl mezi HIV infekcí a onemocněním AIDS: 

…………………………………………………………………………………… 

 

16. Co způsobuje virus HIV v lidském organismu? 

□ napadá nervový systém 

□ napadá červené krvinky 

□ snižuje obranyschopnost organismu 

□ napadá oběhový systém 

 

17. Jsou nějaké možnosti ochrany před pohlavními nemocemi? 

□ ne 

□ nevím  

□ ano (jaké) …………………………………………….. 

 

18. Jaké jsou způsoby ochrany před nechtěným těhotenstvím? 

………………………………………………………………………………… 

 

19. Existují nějaká rizika pro dospívající dívku po interrupci? 

□ ne 

□ nevím 

□ ano (jaká) …………………………………………………………. 


