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1 Úvod 

Problematika účasti žen na pravidelném mamografickém screeningu byla vybrána kvůli 

její zásadní úloze v odhalování časných pozitivních nálezů. Prevence ať už primární 

či sekundární má hlavní úlohu v boji proti rakovině prsu. Karcinom prsu představuje 

v současnosti jedno z nejčastějších onkologických onemocnění. Po kožních nádorech 

je druhou nejčastější onkologickou diagnózou u žen. Jen v České republice je každoročně 

diagnostikováno na 7000 nových případů nádorového onemocnění prsu (Skovajsová 

et al., 2014). Nárůst pozitivních nálezů karcinomu prsu se netýká pouze České republiky, 

ale tato problematika je vnímána i celosvětově. Nově nemocných s karcinomem prsu pro 

rok 2018 v celosvětovém měřítku bylo zaznamenáno 2 088 849 (Dušek et al., 2018). 

Jelikož dosud nebyl zjištěn přesný rizikový faktor, který je zodpovědný za nádorové 

onemocnění prsu je jedinou možností včasná diagnostika a cílená léčba (Skovajsová et al, 

2014). Jedním z hlavních zdrojů pro čerpání dat o epidemiologii karcinomu prsu 

je Národní onkologický registr ČR. Národní onkologický registr se stal nedílnou součástí 

komplexní onkologické péče. V rozmezí období od roku 1977 do 2015 obsahuje již více 

než 2,3 milionu záznamů. Registrace pozitivních nálezů karcinomu prsu je legislativně 

zakotvena a je povinná (ÚZIS, 2018). U žen do 25 let věku jsou karcinomy prsu poměrně 

vzácné. V pozdějším věku se frekvence výskytu tohoto onemocnění zvyšuje. Cílem 

bakalářské práce je popsat primární a sekundární prevenci. Dalším cílem je také zjistit 

informovanost žen o primární a sekundární prevenci. Nejdůležitějším bodem práce bude 

zjištění informovanosti žen o mamografickém vyšetření. Důležité jsou samozřejmě 

i faktory, které ovlivňují neúčast žen na pravidelném mamografickém screeningu 

a nalezení způsobů, kterými by se dalo ženám sekundární prevenci co nejvíce přiblížit. 

Pro výzkumnou část práce bylo vytvořeno dotazníkové šetření, aby bylo možné 

obsáhnout co největší počet respondentů. Důležitá je nejen informovanost žen o prevenci 

jako takové, ale i o rizikových faktorech, které mohou onkologické onemocnění 

vyvolávat. 
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2 Teoretická část 

 

2.1 Charakteristika karcinomu prsu  

Léčba onkologických onemocnění zažila v několika posledních letech velký průlom 

ať už v léčbě jako takové, tak právě i v preventivních programech a jejich 

vyhodnocování. Hlavní oborem zabývajícím se onemocněním mléčné žlázy 

je mamologie. Jedním ze specialistů v oboru mamologie je i lékař Erhart, který ve svém 

odborném článku upozorňuje, že choroby mléčné žlázy se netýkají pouze žen, ale i mužů 

(Erhart, 2018). V České republice máme několik desítek akreditovaných pracovišť, které 

provádí screeningové vyšetření a mohou díky analýze posoudit i úspěšnost preventivních 

programů (Skovajsová, 2016). Česká republika se připojila k ostatním zemím 

EU a zavedla v roce 2002 celoplošný mamografický screening, na který jsou zvány ženy 

od 45 do 69 let ve dvouletých intervalech. Pravidelná preventivní mamografická 

vyšetření byla zavedena z důvodu časného záchytu nádorového onemocnění prsu. 

Po rozvoji mamografického programu v ČR došlo ke zrušení 69 let hranice věku a může 

být tedy využívána i pro ženy starší. Preventivní mamografický screening je hrazený 

ze zdravotního pojištění a umožňuje tak ženám starším 45 let docházet na preventivní 

mamografické vyšetření zdarma. Mamografické vyšetření patří mezi screeningové 

programy v ČR stejně jako např. kolorektální screening či cervikální screening (Májek 

et al., 2013). Pokud bychom se na toto onkologické onemocnění měli podívat v číslech 

tak v sedmé dekádě života je to na 29 žen jeden karcinom prsu. V souvislosti s rozšířením 

karcinomu prsu umírá zhruba třetina pacientek. Nejčastěji se tato diagnóza objevuje 

u žen, které nerodily nebo mají problémy s nadváhou (ÚZIS, 2018). 

 

2.1.1 Anatomie a fyziologie karcinomu prsu 

Prs lat. mamma je složený ze tří vrstev (Netter, 2016). Vrchní vrstva je tvořena kožním 

krytem, na který navazuje tukový plášť a mléčné žláza. Každý prs má svůj individuální 

tvar, který závisí na rase a věku. Na vrcholu prsu se nachází areola mammae, neboli prsní 

dvorec, který je vytvořen kůží s větší pigmentací. Uprostřed areola mammae je papilla 

mammae. Při stahu cirkulární hladké svaloviny ve škáře prsního dvorce se zároveň 
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zvětšuje i prominence papily. Po obvodu areoly se nachází Montgomeryho žlázy. Mléčná 

žláza je obalena v tukovém plášti. Ten se člení na tuk premamární a retromamární. Skrz 

celou tloušťkou stěny prostupují lig. suspenzorium Cooperi, které fixují prs ke kůži 

a k hrudní fascii na povrchu (Grim et al, 2014). Důležitou součástí anatomie prsu 

je glandula mammaria. Je to největší kožní apokrinní žláza. Je tvořena párově. Společně 

s tukem u žen podmiňuje tvar a velikost prsu. Z popisných důvodů se prs i mléčná žláza 

člení na kvadranty. V pubertě dochází u žen k rozvoji mléčné žlázy a k tvorbě alveolů. 

V průběhu gravidity dochází v alveolech k sekreční fázi. V první fázi dochází k produkci 

kolostra, které se později mění na mateřské mléko. Žláza se u dospělé ženy skládá  

z 15–20 laloků. Každý z laloků obsahuje sekreční lalůčky a systém vývodů. Vývody 

se postupně spojí v mléčný vývod (ductus lactiferus), který ústí v prsní bradavce. Prs 

je zásoben krví z několika zdrojů a. thoracica interna, a. intercostales posteriores  

a a. thoracica lateralis. Lymfa je z prsu odváděna několika směry, a to do axilárních uzlin, 

parasternálních uzlin, předních mediastinálních uzlin, do uzlin které se nachází pod 

bránicí a do mízního systému jater. Jelikož je prs častým místem pro výskyt malignit, 

je znalost lymfatické drenáže klinicky velmi důležitá (Pospíšilová et al., 2012). 

 

2.1.2 Benigní nádorová onemocnění prsu 

V současné době se klasifikace lézí dělí na typicky neklonální neboli benigní a na léze 

klonální, které v sobě mají potencionální hrozbu pro vznik malignity. Neklonální léze 

je nejčastější formou onemocnění prsu. Do této velké skupiny benigních lézí patří např. 

cysty, běžné hyperplázie, papilomy, fibroadenomy, adenomy, sklerozující adenóza, 

hamartomy nebo fibrózně cystické mastopatie. Fibrocystické změny se vyskytují  

u 50–90% premenopauzálních žen. U žen mezi 35–50 lety jsou tyto změny nalézány 

i ve fyziologickém asymptomatickém prsu. Zároveň jde o nejčastější benigní problém, 

který přivádí ženy mezi 35. rokem a obdobím před menopauzou do mamárních poraden. 

Symptomatologie benigních nálezů je prostá. Ve většině případů se jedná o mastodynii 

nebo hmatnou rezistenci v prsu. Mezi další symptomatické příznaky patří např. 

bolestivost prsu, jeho zarudnutí nebo změna tvaru a velikosti prsu. Bližší informace 

přinesou až zobrazovací metody a odborné lékařské vyšetření (Strnad, 2014). 
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2.1.3 Maligní nádorová onemocnění prsu  

Do maligních nádorových onemocnění prsu patří zejména klonální léze, které představují 

riziko pro vznik karcinomu. Dále se ca prsu dělí na dvě skupiny podle maligního 

potencionálu. První skupinou je tzv. low-grade family, která má nízký maligní potenciál, 

druhou pak skupinu high-grade, která má maligní potencionál vysoký (Barsová a kol., 

2014). Do skupiny low-grade patří např. kolumnární léze, lobulární neoplázie nebo 

atypická duktální hyperplázie. Tyto změny jsou považovány za prekurzované léze  

s 2-5 násobným rizikem pro vývoj karcinomu. Ve skupině high grade se nachází např. 

pleomorfní lobulární karcinom in situ, duktální karcinom in situ nebo atypická apokrinní 

hyperplazie (Strnad, 2014). Důležitou informací je určení rozsahu tumoru pro kterou 

používáme klasifikaci TNM. V klasifikaci nalezneme k porovnání velikost tumoru, stav 

regionálních uzlin a vzdálené metastázy (Roztočil et al., 2011). K detailním informacím 

se využívají zobrazovací metody a laboratorní vyšetření. Symptomy jsou u maligních 

karcinomů opět např. hmatná rezistence v prsu, pomerančová kůže, výtok z bradavek 

nebo bolestivost (Strnad, 2014). Karcinom prsu postihuje zejména ženy v produktivním 

věku. V porovnání dat jsou typicky české pacientky s ca prsu v rozmezí 60-69 let. Dalších 

36 % všech nemocných žen je mladší než 60 let (ÚZIS, 2018).  

 

2.2 Diagnostika a terapie karcinomu prsu  

Diagnostika je souhrn úkonů, které nám napomáhají ke stanovení diagnózy a přesnému 

určení správné léčby. Nejdůležitějším prvkem při stanovování diagnózy je anamnéza 

pacienta. Její odběr je proto velmi důležitý ať už pro lékaře či všeobecné sestry. Mezi 

další vyšetřovací metody patří fyzikální vyšetření, kdy je pacient vyšetřován pomocí 

smyslů. Jedná se zejména o aspekci, auskultaci, palpaci a perkuzi. Po fyzikálním 

vyšetření přichází na řadu diagnostika pomocí zobrazovacích metod. Tyto metody 

využíváme i v diagnostice karcinomu prsu, kdy pomocí těchto metod můžeme určit 

patologická ložiska či blíže určit rozsah nemoci. Z konkrétních zobrazovacích metod, 

které jsou užívané v diagnostice karcinomu prsu, budeme blíže hovořit zejména 

o ultrasonografii, magnetické rezonanční tomografii, nazývané taktéž jako nukleární 

magnetická rezonance, a v neposlední řadě o mamografickém vyšetření, které je pro nás 

v této diagnostice nejdůležitější a přináší nám nejkvalitnější výsledky (Dienstbier, 2010).  
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2.2.1 Diagnostika  

Včasná diagnostika je nejdůležitějším předpokladem v léčbě rakoviny prsu. Při 

diagnostice karcinomu prsu je důležité využít všech dostupných metod pro zachycení 

onemocnění v co nejranějším stádiu. Mezi prvotní metody využívané k diagnostice 

se řadí fyzikální vyšetření s důkladným odběrem anamnézy. Při podezření na zhoubný 

nádor se provádí histologické vyšetření. Největší zastoupení v diagnostice karcinomu 

prsu mají zobrazovací metody, které jsou velmi využívané pro své přesné výsledky. Pro 

zjištění stádia onemocnění používáme TNM klasifikaci, kdy lékař posuzuje kategorii 

T (tumor), kategorii N (nodul-uzlina) a kategorii M (vzdálené metastázy). Dále se určuje 

stádium onemocnění v kategoriích 0-IV. Poté provádíme genetické vyšetření na odběr 

tumor supresorových genů BRCA 1 a 2. Mutace těchto genů zvyšuje riziko rakoviny prsu 

a vaječníků (Abrahámová, 2009). 

 

2.2.1.1 Anamnéza 

Základním bodem pro vytvoření léčebně-diagnostického postupu je správný odběr 

anamnézy, která obsahuje souhrn informací o zdravotním stavu a životě konkrétního 

pacienta. Základní klinické vyšetření je nejdůležitějším stavebním pilířem při diagnostice 

karcinomu prsu. Pečlivá gynekologická, rodinná a osobní anamnéza pomáhá lékařům 

a všeobecným sestrám se získáním důležitých informací o daném pacientovi. Už jen tento 

konkrétní fakt ukazuje na to, že ne vždy je možno o pacientovi zjistit všechny potřebné 

informace. Důležité je vybrat nejpodstatnější informace o zdravotním stavu, které 

napomohou k určení správné diagnózy. Nejčastěji odebíráme anamnézu přímo 

od pacienta, dále pak od jeho rodinných příslušníků, zdravotnického personálu či svědků 

u mimořádných událostí. Anamnéza obsahuje několik důležitých částí, které musíme 

o pacientovi zjistit. Nejdříve nás bude zajímat nynější onemocnění, poté se zaměříme 

na osobní anamnézu, alergie pacienta, farmakologickou anamnézu, abúzus, a rodinnou, 

pracovní a gynekologickou anamnézu. Znalost nynějšího onemocnění je důležitá kvůli 

symptomům pacientky, zda už se jedná o konkrétní symptomy, jako jsou např. bolest, 

rezistence v prsu apod. V rodinné anamnéze nás zajímá hlavně výskyt onkologického 

onemocnění v rodině. Zejména gynekologická anamnéza má významnou roli 
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v diagnostice karcinomu prsu z důvodu pravidelného samovyšetření prsu a pravidelných 

gynekologických prohlídek (Nová propedeutika v praxi, 2017).  

 

2.2.1.2  Fyzikální vyšetření  

Ve fyzikálním vyšetření se využívá zejména smyslových vjemů. Lékař systematicky 

vyšetřuje jednotlivé orgánové soustavy pacienta a zaznamenává přítomnost 

příznaků  určitého onemocnění. Při základním vyšetření lékař postupuje systematicky 

od hlavy pacienta směrem dolů. Fyzikální vyšetření se dělí na postup 4 P. Konkrétně se 

jedná o aspekci, auskultaci, perkuzi a palpaci. Mezi klinická vyšetření patřící k základní 

diagnostice karcinomu prsu náleží např. aspekce, při níž sledujeme symetrii prsu, 

pravidelnost a barvu bradavky, výtok z bradavky a rozšíření žil, které můžou být jedním 

ze symptomů aktivního karcinomu prsu. V diagnostice dále využíváme palpace, při které 

vyšetřujeme systematicky všechny kvadranty prsu. Pokud je v prsu již hmatná rezistence 

pomocí palpace určujeme lokalizaci, velikost, pohyblivost a konzistenci rezistence. 

Nejčastěji je rezistence lokalizována v horním zevním kvadrantu. Palpační vyšetření 

se zaměřuje i na vyšetření axilárních uzlin. Nejvíce je u fyzikálního vyšetřování 

využívané tzv. samovyšetření prsu, kdy gynekolog či pacientka pomocí palpace vyšetřuje 

prs jednou měsíčně (Strnad, 2014).  

 

2.2.1.3  Odběr biologického materiálu 

Odběr biologického materiálu vzhledem k diagnostice karcinomu prsu má velmi zásadní 

roli. U pacientky vyšetřujeme zejména mutaci supresorových genů BRCA 1 a BRCA 2 

(Kliment, 2016). Pacientce je odebrán vzorek krve, který je následně podstoupen 

k analýze DNA. Při zmíněném vyšetření dochází k detekci mutací těchto supresorových 

genů, které mají za následek vznik karcinomu prsu a ovárií. Ženy, které jsou nositelkami 

této mutace, mají oproti běžné populaci několikanásobně zvýšené riziko vzniku 

karcinomu. Dalším odběrem biologického materiálu je biopsie, kdy se zkoumá odebraný 

vzorek podezřelé tkáně. Biopsie může odhalit i tzv. cystickou formaci. V tomto případě 

je potřeba vyšetřit i obsah cysty. Biopsie patří k invazivním výkonům a je tedy větší zátěží 

pro pacientky. Nejčastěji se v praxi využívají dva typy biopsie. Prvním typem 
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je Tenkojehlová aspirační cytologie, kdy je získaný nátěr odeslán na cytologické 

vyšetření. Druhým typem biopsie je tzv. Core cut biopsie, při níž se provádí odběr tkáně 

prsu speciální silnou jehlou a následně je odeslán k histologickému vyšetření. Při odběru 

tkáně se obvykle odebírá větší množství vzorků, cca 12-15. Po ní pacientka odchází 

nejčastěji jen s malým hematomem a je poučena od všeobecné sestry či lékaře o možných 

komplikacích po tomto invazivním zákroku (Vorlíček, 2012).  

 

2.2.1.4 Zobrazovací metody 

Magnetická rezonanční tomografie (MRT), zvaná též jako nukleární magnetická 

rezonance, je v dnešní době nejmodernější zobrazovací metoda využívaná taktéž 

k diagnostice karcinomu prsu. Pracuje na principu elektrických a magnetických polí, 

které vytváří obrazy vrstev, na niž můžeme sledovat díky kontrastní látce změny 

ve tkáních (Žižka, 2015). Při vyšetření je pacientka v poloze na břiše obklopena tunelem 

s magnetickým polem. Hrudník pacientky je lehce smáčknutý ve vyšetřovací cívce, aby 

bylo docíleno co nejlepší kvality obrazu. Celková doba vyšetření je cca 20 minut 

a pacientka je edukována o nehybnosti při vyšetření, aby nedošlo k znehodnocení snímků. 

Pro zlepšení výsledků vyšetření pomocí MRT bývá pacientce často vstřikována kontrastní 

látka do vena brachialis, která se typickým způsobem hromadí ve tkáni karcinomů 

(Friedrichs et al., 2014). Vyšetření pomocí magnetické rezonanční tomografie 

je indikováno zejména u nejasných ložiskových nálezů, u kterých nelze využít vyšetření 

pomocí biopsie. V praxi se jedná o případy, kdy nelze rozlišit tumor od jizvy a tím pádem 

nelze přesně určit lokalizace. Dále se MRT využívá pro přesné stanovení rozsahu 

onkologického onemocnění. MRT bývá první volbou u pacientek, které jsou 

dispenzarizované skrz vysoké riziko vzniku karcinomu prsu nebo již jako posouzení 

efektivnost i při léčbě neoadjuvantní chemoterapie. Jelikož míra kontrastního sycení 

mléčné žlázy je ovlivněna menstruačním cyklem, doporučuje se vyšetření provádět v jeho 

2. týdnu, kdy je nejnižší riziko falešných pozitivit z důvodu výrazného sycení 

fyziologické prsní tkáně. Jedinou nevýhodou MRT je kontraindikace vyšetření pro 

pacienty se zabudovaným kardiostimulátorem či dalšími kovovými předměty v těle. 

(Ferda et al., 2015). 
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Ultrasonografie se v současnosti také používá k diagnostice karcinomu prsu. Vyšetření 

prsu pomocí ultrazvuku bývá využíváno zejména u mladých, gravidních nebo kojících 

žen u kterých je podezření na patologii prsu. Tato metoda bývá volena z důvodu 

minimální radiační zátěže. Pacientka je před vyšetřením edukována o průběhu vyšetření 

všeobecnou sestrou a lékařem, který jej bude provádět. Speciální příprava není nutná, 

jelikož se nejedná o invazivní výkon. Pacientka je vyšetřována v poloze na zádech 

a na boku. Při tomto výkonu lékař přikládá sondu na kůži pacientky, přičemž pro lepší 

kvalitu obrazu je využíván speciální vodivý gel. Kontroluje se zejména oblast obou prsů 

a podpažních uzlin (Friedrichs et al., 2017). Jedním z dalších důvodů je i fakt, že žláza 

u těchto pacientek bývá při vyšetření pomocí mamografu hutná a tím pádem pro lékaře 

špatně přehledná. U žen nad 40 let je ultrasonografie druhou volbou až po doporučení 

z mamografického vyšetření. Ultrasonografická metoda má velkou výhodu v odlišení 

solidních ložisek od cyst. V porovnání s mamografem lépe detekuje ložiska v terénu 

denzní žlázy u mladších žen. Nevýhodou USG vyšetření je nespolehlivost při zobrazení 

mikrokalcifikací, které se často nachází uvnitř karcinomu (Ferda et al., 2015).  

 

Mamografické vyšetření je nejdůležitější zobrazovací metodou při diagnostice 

karcinomu prsu. Je prováděné na speciálním RTG přístroji tzv. mamografu. Mamograf 

pomocí rentgenových paprsků zobrazuje všechny oblasti prsu nad sebou. Přístroj pracuje 

na principu elektromagnetického vlnění. Při vyšetření proniká elektromagnetické vlnění 

tělem a je z části pohlcováno tkání. V různě hustých tělesných strukturách je vlnění 

absorbováno rozdílně silně. Následně vzniká obraz vnitřku těla, ve kterém můžeme 

rozeznat různé druhy tkáně ať už fyziologické či patologické (Vomáčka, 2015). Pro 

dosažení co nejlepší kvality snímků se prs zmáčkne mezi stolek a plexisklovou desku. 

Každý prs je vyšetřovaný zvlášť. Při snímkování se snažíme zabrat i axilární uzliny 

(Fridedrichs et al., 2014). Vyšetření se provádí ve dvou projekcích, a to šikmé 

mediolaterální, která se nachází v rovině přední axilární řasy, a kraniokaudální projekci. 

Případně lze doplnit další speciální projekce. Mamografie má velkou výhodu 

ve vyhodnocování snímků a to z důvodu zachyceních malých rozdílů v absorpci RTG 

záření ve tkáni mléčné žlázy, které se projevuje na snímku jako zastření, a v okolním 

tuku, což se na snímku projevuje jako projasnění (Ferda et al., 2015). 
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2.2.2 Terapie  

V určení a nastavení správné terapie na konkrétní typ nádoru je vždy nutná správná 

a včasná diagnostika. Nejpoužívanější formou terapie nádorových onemocnění  

v ČR je chirurgická léčba karcinomu prsu. Někdy pacientky užívají před samotnou 

chirurgickou operací chemoterapii nebo hormonální léčbu, aby došlo ke zmenšení nádoru 

a tím pádem i k jeho snadnějšímu odstranění. Chirurgickou léčbu dělíme na segmentomii 

a mastektomii. Při segmentomii je odstraněn nádor s okolní tkání při zachování prsu. 

Podle rozsahu karcinomu se po té přistupuje k mastektomii, kdy je odstraněn celý prs. 

Můžou být odstraněny i lymfatické uzliny podle pozitivního či negativního výsledku 

Sentinelové uzliny (Friedrichs et al., 2014). Jednou ze systémových metod v léčbě 

karcinomu prsu je právě chemoterapie. Při chemoterapii jsou používána cytostatika, 

chemické látky, které zastavují růst a množení buněk. Velkou nevýhodou zmíněné 

léčebné metody je to, že tyto chemické preparáty působí i na zdravé buňky a proto mají 

hodně vedlejších a nežádoucích účinků (Vorlíček, 2012). Další nedílnou součástí terapie 

při karcinomu prsu je radioterapie. V léčebné strategii se nejvíc používají tzv. adjuvantní 

radioterapie. Podle profesora Roztočila je tato terapie využívaná zejména u žen, které 

už jsou po výkonu na prsu, nebo je u nich zvýšené riziko recidivy. Při radioterapii je ženě 

ozářena hrudní stěna, nadklíčková a podklíčková oblast a oblast axilárních uzlin  

a to z důvodu častých metastáz v této oblasti (Roztočil et al., 2011). Velký úspěch v léčbě 

karcinomu prsu má i adjuvantní biologická léčba. Za největší přínos v biologické léčbě 

je doposud považována léčba trastuzumabem. Tento lék má nejlepší účinky od dob 

zavedení tamoxifenu do léčby karcinomu prsu (Coufal et al., 2011). 

 

2.3 Prevence karcinomu prsu  

Rakovina prsu představuje v současné době jedno z nejčastějších onkologických 

onemocnění v ČR (Dientsbier, 2010). Následkem onemocnění karcinomu prsu zemře 

v České republice každý rok přibližně 1 900 českých žen. Mezi příčinami úmrtí ve věku 

20-54 let se tak řadí na první místo. Nejdůležitější aspekt v časné diagnostice karcinomu 

prsu tak představuje prevence. Primární a sekundární prevence je proto jedna 

ze základních metod pro předcházení vzniku onemocnění, včasnou diagnostiku a účinnou 

léčbu tohoto onkologického onemocnění. Proto se také Česká republika připojila v roce 

2002 k celoplošnému mamografickému screeningovému programu, kdy jsou zvány ženy 



23 
 

od 45 let každé dva roky na preventivní mamografické vyšetření (Májek et al., 2013). 

Důležitou úlohu v oblasti prevence hraje i všeobecná sestra, která si může všimnout 

zejména symptomů, jež jsou prvním projevem vzniku nádorového onemocnění. 

Všeobecná sestra je  zároveň schopna poskytnout pacientům důležité informace týkají 

se rizikových faktorů, jež mohou mít za příčinu vznik onkologického onemocnění. 

Jelikož je prevence nejefektivnější a zároveň nejlevnější formou předcházení 

onkologického onemocnění, je její osvěta mezi širokou veřejností nezbytností (Vorlíček 

et al., 2013).  

 

2.3.1 Primární prevence karcinomu prsu  

Primární prevence karcinomu prsu se zaměřuje především na zdravé jedince, kteří se ještě 

s konkrétním onemocněním nesetkali. Je tedy zaměřena proti vzniku onemocnění. 

Z velké části je primární prevence záležitostí každého jednotlivce. Primární prevence 

se nezabývá pouze předcházením chorob, ale i zlepšováním zdravotního stavu 

v pozitivním směru, což má za následek i zlepšení kvality života. Primární prevence 

podporuje zejména aktivity, které vedou ke zdravému životnímu stylu. Zdravým životním 

stylem rozumíme zejména vyhýbání se rizikovým faktorům, které by mohly mít 

za příčinu vznik onkologického onemocnění. Jedním z hlavních faktorů, které mohou mít 

za následek vznik karcinomu prsu, je složení naší stravy. Primární prevence karcinomu 

prsu by teda měla být zaměřena zejména na edukaci v oblasti správného stravování. 

Edukace v primární prevenci karcinomu prsu je doménou zejména všeobecných sester, 

které mohou pacientky edukovat o důležitosti racionální výživy. Důraz je kladen 

především na dostatek zeleniny a ovoce v běžné každodenní stravě, ale i na dostatek 

pohybu, absenci kouření a alkoholických nápojů. Taktéž dlouhodobé vystavení stresu 

může mít negativní vliv na celkový zdravotní stav a může mít za následek propuknutí 

onemocnění (Janíková, Zeleníková, 2013). Dostatek pohybových aktivit má pozitivní 

vliv ať už na fyzické či duševní zdraví. V souvislosti s prevencí karcinomu prsu bylo 

zjištěno, že za pozitivní potenciál, který může mít vliv na snížení rizika vzniku 

onkologického onemocnění, se počítá již 30-60 minut cvičení denně. U pohybově 

aktivních žen bylo za pomoci pozorování zjištěno, snížení výskytu karcinomu prsu  

o 20-40 %, a to vše v nezávislosti na tom, zda se jednalo o ženy premenopauzální 

či postmenopauzální. Ruku v ruce s dostatkem pohybu kráčí i výživové faktory, jež jsou 
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v oblasti medicíny významnými faktory ovlivňujícími vývoj a propuknutí onemocnění. 

Při úmrtnosti  na onkologické onemocnění je až 35 % podíl přisuzován právě vlivu 

výživových faktorů. Velké množství potravy a chemických látek, které se nám dostávají 

do krevního oběhu díky resorbci v tenkém a tlustém střevě, mohou mít negativní vliv 

na buňky. Tyto buňky mohou být významně negativně ovlivněny složením potravy, což 

může mít za následek rakovinné bujení (Vorlíček et al, 2013).  

V primární prevenci proti karcinomu prsu hraje významnou roli genetika. Hlavním 

ukazatelem pro vznik tohoto onkologického onemocnění jsou tumor supresorové geny. 

Tyto geny se v organismu nachází v typu BRCA 1 a BRCA 2. Zejména genetické mutace 

zmíněných dvou genů zvyšují riziko vzniku karcinomu prsu a vaječníků (Mansel et al., 

2008). Celkově je v populaci jejich mutací způsobeno 3-5 % malignit prsu. Například 

u nositelek této genetické mutace jsou pozorovány výskyty maligního duktálního 

karcinomu o 10 až 15 let dříve (Kuchyňka, 2017). 

 

2.3.2 Sekundární prevence karcinomu prsu  

Sekundární prevence karcinomu prsu je velmi důležitou součástí v boji proti tomuto 

onkologickému onemocnění. Sekundární prevence je zacílená na včasné zachycení stádia 

onemocnění, které již vzniklo, ať už díky samovyšetření prsu, které si žena provádí 

jednou měsíčně sama či jí ho provádí gynekolog při pravidelných prohlídkách. 

Nejdůležitějším bodem v sekundární prevenci je celoplošný mamografický screening, 

který má za následek odhalení karcinomu prsu v raném stádiu onemocnění (Strnad, 

2014).  

 

2.3.2.1 Samovyšetření prsu  

Sekundární prevence obsahuje zejména samovyšetřovací techniky. Tato prevence 

zahrnuje samovyšetření prsu jednou měsíčně, které si žena provádí sama, popřípadě 

vyšetření prsu na pravidelné gynekologické prohlídce. Edukovat pacientku může 

gynekolog nebo všeobecná sestra. Správný postup při samovyšetření je důležitý pro 

odhalení případných lézí. Při samovyšetření prsu je důležité vyšetřit celý prs. Všeobecná 

sestra může pacientku edukovat o nejvhodnějších polohách pro samovyšetření prsu, což 
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je v tomto případě poloha vleže na zádech nebo vestoje. Postupujeme krouživým 

pohybem pomocí čtyř prstů přes prsní kvadranty až k bradavce (viz příloha A). Vždy 

se musí prohmatávat prsa pomocí opačné ruky, což v praxi znamená, že pravé prso 

budeme vyšetřovat levou rukou a naopak. U vyšetření bradavky kontrolujeme barvu, 

výtok z bradavky a změnu tvaru bradavky. Nedílnou součástí je i vyšetření axilárních 

uzlin v podpaží. Zejména zvětšení axilárních uzlin může být ukazatel patologických 

procesů v těle. U vyšetření prsu si všímáme hlavně změny tvaru prsu, velikosti a změny 

kůže prsu. Při patologickém nálezu během samovyšetření je důležité vyhledat lékaře 

a podstoupit podrobnější vyšetření (Loono, 2018). V dnešní moderní době jsou nejlepší 

propagací prevence sociální sítě a média, proto i mnoho společností vytvořilo speciální 

programy, které ženě přesně ukazují, jak samovyšetření provést a upozorňují 

ji na rizikové faktory a nejčastější symptomy (Ruce na prsa, 2018). 

 

2.3.2.2  Mamografický screening  

Mamografický screening je využíván v preventivním vyšetřování žen, které ještě nemají 

žádné symptomy onemocnění. Nejdůležitější částí sekundární prevence je však 

mamografický screening karcinomu prsu (Strnad, 2014). V roce 2002 se Česká republika 

připojila k ostatním státům a v rámci sekundární prevence je ženám od 45 let jednou 

za dva roky poskytována bezplatná služba mamografického vyšetření. Všeobecně 

známým faktem v problematice karcinomu prsu je, že zachycení tohoto onemocnění 

v mírně pokročilém stádiu má významný vliv na výsledek léčby a celkové přežití 

pacientů. Sběr populačních dat o karcinomu prsu ukazuje stále rostoucí podíl 

zachycených pozitivních nálezů v raném stádiu u nově diagnostikových onemocnění,  

a to zejména díky mamografickému screeningu. Hlavně kvůli včasné diagnostice 

karcinomu prsu v raném stádiu činí pětileté přežití pacientek téměř 100 % (ÚZIS, 2018). 

Tento mamografický screening je obsažen i ve vyhlášce ministerstva zdravotnictví 

č.70/ 2012 Sb., o preventivních prohlídkách ,,U žen od 45 let věku doporučení 

k provedení screeningového mamografického vyšetření a nezbytných doplňujících 

vyšetření ve dvouletých intervalech.“ (Česko, 2012). 

Hlavním cílem mamografického vyšetření je nalézt patologická ložiska v raném stádiu. 

Momentálně rozlišujeme dva typy mamografického vyšetření. První typ je mamografický 
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screening, který se zaměřuje na vyhledání počátečních stádií karcinomu prsu zejména 

u asymptomatických pacientů. U mamografického screeningu je každý prs zobrazován 

ve dvou základních projekcích a to kraniokaudálně a šikmě. Druhým typem je potom 

diagnostická mamografie, která je indikována u pacientek s pozitivním nálezem při 

mamografickém screeningu (Súkupová, 2018). Principem fungování mamografického 

screeningu v ČR je zejména zachycení onemocnění v jeho časné fázi, čímž by mělo být 

toto onemocnění snadněji léčitelné a vede k lepším výsledkům při jeho léčbě. 

Mamografický screening je v ČR prováděn v řadě akreditovaných pracovišť, která 

se zaměřují přímo na tuto problematiku. Do takových pracovišť je nutné přinést žádanku 

k mamografickému vyšetření od praktického lékaře nebo gynekologa a na vyšetření 

se předem objednat. Volba screeningové centra zůstává na pacientce. Preventivní 

mamografický screening je hrazen pojišťovnou v dvouletých intervalech. Pokud by o toto 

vyšetření měla zájem žena mladší a nebyla by poslána z indikace lékaře je možné 

si vyšetření uhradit. V rámci zkvalitnění screeningové programu jsou ženy zvány 

na mamografická vyšetření pomocí pozvánek, které jsou jim odesílané na adresu trvalého 

pobytu či v dnešní moderní době internetu pomocí emailové adresy. Zmíněné adresné 

zvaní bylo zahájeno v České republice 1. ledna 2014. Tento moderní způsob komunikace 

napomáhá k výrazně lepší informovanosti žen o možnostech sekundární prevence. 

Zároveň došlo i ke zlepšení využívání preventivních screeningových programů (Májek 

et al., 2013). V rámci studie Health and at a Glance: Europe 2016 v Paříži bylo zjištěno, 

že právě vzhledem k zavedení preventivního mamografického screeningu se Česká 

republika dostala mezi státy s nejnižší  úmrtností na karcinom prsu (OECD/EU, 2016). 

Při samotném screeningovém programu jsou zachyceny v prvním stádiu onemocnění 

takřka tři čtvrtiny karcinomu prsu. Tento pozitivní trend má na svědomí relativní pětileté 

přežití nemocných v takřka 100 % (ÚZIS, 2018). Jedním ze závěrů zpracování statistiky 

pro výskyt nádorových onemocnění dle WHO je fakt, že i Česká republika zavedla 

národní onkologický program. Hlavním bodem programu je snižování výskytu 

a úmrtnosti na onkologické onemocnění. Zároveň se program zabývá i zlepšením kvality 

života onkologických pacientů či racionalizací nákladů na léčbu a diagnostiku tohoto 

onemocnění (ÚZIS, 2018).   
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2.3.3 Terciální a kvartérní prevence karcinomu prsu 

Terciální prevence se zabývá předcházením následků onkologického onemocnění. 

V praxi platí, že pokud měla žena již diagnostikovaný nádor v jednom prsu, má vyšší 

riziko vzniku ca prsu i v prsu druhém. Pokud proběhla u pacientky léčba ozářením, riziko 

dalšího onkologického onemocnění se opět zvyšuje. Terciální prevence prsu se zaměřuje 

zároveň i na trvalou dispenzarizaci onkologicky nemocných. Důležitou součástí terciální 

prevence je potřeba zavčas odhalit a včas zvládnout případné nežádoucí účinky 

související s léčbou pokud by došlo k recidivě karcinomu prsu (Bellis Young and Cancer, 

2017). 

Kvartérní prevence se zaměřuje na předcházení a předvídání důsledků nevyléčitelného 

a progredujícího nádorového onemocnění. Chápe člověka jako bio-psycho-sociální 

jednotku, zaměřuje se tedy na pacienta jako celek. Důležitou součástí kvartérní prevence 

je pomoci pacientům ve všech oblastech každodenního života. Tato prevence je zásadní 

zejména v pozdních stádiích onemocnění, kdy je potřeba pacientům nabídnout možnost 

kvalitní paliativní péče. V kvartérní péči je důležitá spolupráce nejen ošetřovatelského 

týmu s pacientem, ale i jeho rodiny. V konečné fázi onemocnění je možno nabídnout 

pacientovi a jeho rodině sociální či duchovní pomoc (Abrahámová et al., 2009).  

 

2.3.4 Charitativní projekty karcinomu prsu 

V České republice působí řada charitativních organizací, které pořádají řadu 

charitativních projektů v rámci podpory žen a mužů s karcinomem prsu. Organizace 

pomáhají ať už v boji proti samotnému onemocnění tak i v podpoře prevence rakoviny 

prsu, která je velmi zásadní (Port, 2015). Organizace a agentury zaměřené na přiblížení 

prevence karcinomu prsu široké veřejnosti a pomoc pacientům, kterým byla zjištěna tato 

diagnóza a jejich rodinám, v dnešní moderní době využívají zejména sílu sociálních sítí 

(Bellis Young and Cancer, 2017). Na svých webových, facebookových a instagramových 

účtech zveřejňují zejména důležité informace o karcinomu prsu. Pořádají velké množství 

charitativních akcí. Jedná se o pochody na pomoc pacientkám s karcinomem prsu 

či charitativní koncerty, jejichž výtěžek putuje na nákup speciálních přístrojů a pomůcek. 

Zejména velké pochody, jejichž typickým znakem jsou růžová trička, probíhají po celém 

světě. Každoročně jsou tyto pochody pořádány ve více než 50 zemích světa a vybralo 
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se na nich už více než 80 milionů dolarů. Všechny peníze putovaly na výzkum, 

zdravotnické přístroje, propagaci prevence a pomoc pacientům s diagnózou karcinom 

prsu. Často tyto charitativní organizace spolupracují s akreditovanými pracovišti, kde 

je prováděna právě sekundární prevence karcinomu prsu, ať už se jedná o mamografické 

vyšetření či screening rizikových pacientů. Ministerstvo zdravotnictví ČR většinu 

z těchto charitativních akcí podporuje a zaštiťuje. Právě díky  charitativním organizacím 

se daří rozšiřovat povědomost široké veřejnosti o problematice karcinomu prsu. 

Do zmíněných charitativních činností se zapojují také známé osobnosti, které pomáhají 

k lepšímu zviditelnění tohoto onkologického onemocnění a důležitosti prevence (Zdravá 

prsa, 2018). Charitativní organizace spolupracují i s velkou řadou odborníků ať už lékařů 

či psychologů, a institucemi zabývající se danou problematikou. Spolu provozují 

například i bezplatnou telefonní linku, na kterou se mohou ženy obracet 24 hodin denně 

a získat tak pomoc v nelehké životní situaci či se dozvědět bližší informace o prevenci 

(Bellis Young and Cancer, 2017).  
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3 Výzkumná část  

3.1 Výzkumné cíle a předpoklady 

Výzkumný cíl č. 1: Popsat primární a sekundární prevenci karcinomu prsu. 

 

Výzkumný cíl č. 2: Zjistit informovanost žen o primární a sekundární prevenci 

karcinomu prsu.  

K výzkumného cíli č. 2 byly stanoveny následující výzkumné předpoklady. 

Výzkumný předpoklad č. 2a : Předpokládáme, že 60 % a více žen je informováno 

o primární prevenci karcinomu prsu. 

Výzkumný předpoklad č. 2b : Předpokládáme, že 65 % a více žen je informováno 

o sekundární prevenci karcinomu prsu. 

 

Výzkumný cíl č. 3 : Zjistit informovanost žen o mamografickém vyšetření.  

K výzkumnému cíli č. 3 byl stanoven následující výzkumný předpoklad. 

Výzkumný předpoklad č. 3: Předpokládáme,  že 70 % a více žen je informováno 

o mamografickém vyšetření.  

 

3.2 Metodika výzkumu 

Výzkumná část bakalářské práce na téma ,,Účast žen na pravidelném mamografickém 

screeningu'', byla realizována metodou kvantitativního výzkumu prostřednictvím 

nestandardizovaného dotazníku (Příloha C). Výzkum probíhal od března do dubna 2019 

v organizacích Mamma HELP Olomouc, Mammacentrum Olomouc a v Gynekologické 

ambulanci v Šumperku. Vedoucí pracovníci těchto center dali souhlas s realizací 

výzkumu na daných pracovištích (Příloha D,E,F). 
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3.2.1 Metoda výzkumu a metodický postup 

Na začátku výzkumné části práce byl proveden předvýzkum. V rámci předvýzkumu bylo 

rozdáno 16 dotazníků. Návratnost byla 15 dotazníků, všechny odpovědi byly řádně 

vyplněny. Návratnost byla 93,7 %. Na základě získáních dat z předvýzkumu (Příloha B) 

byly provedeny změny v dotazníku pro lepší výpovědní hodnotu otázek. Konkrétně byly 

změněny odpovědi u otázky č. 8, jedná se o odpovědi a, b, c. Pro jasnost a srozumitelnost 

otázek byl jinak dotazník ponechán beze změn. Na základě zpracování předvýzkumu byly 

změněny výzkumné předpoklady. V předpokladu č. 2a byla předpokládaná procenta 

snížená ze 75 % na 60 %, v předpokladu č. 2b byla snížena ze 75 % na 65 %, 

a v předpokladu č. 3 byla snížena ze 75 % na 70 %. 

Samotného výzkumu se účastnily ženy v organizacích Mammacentrum Olomouc, 

Mamma HELP Olomouc a v Gynekologické ambulanci v Šumperku. Celkem bylo 

rozdáno 120 dotazníků. Návratnost dotazníků byla 76,7 %. Pro neúplnost informací byly 

vyřazeny 2 dotazníky, což znamená že finální počet dotazníků k hodnocení byl 90, 

úspěšnost tedy byla 75 %. Otázky byly uzavřené, u některých otázek bylo možno uvést 

více možných odpovědí, respondentky na to byly u konkrétních otázek upozorněny. Hned 

v úvodu byly respondentky seznámeny s účelem výzkumného šetření, s anonymitou 

zpracování a požadavky pro správné vyplnění. První otázka v dotazníku byla 

identifikační, ostatní otázky se zaměřovaly na danou problematiku bakalářské práce. 

 

3.3 Analýza výzkumných dat 

Data, která byla získána prostřednictvím dotazníkového šetření byla zpracována pomocí 

programu Microsoft Office Excel 2016. Data jsou ve výzkumu uvedena celými čísly 

v absolutní četnosti (ni [ - ]) a v relativní četnosti (fi [%]). Data byla vedená v procentech 

a zaokrouhlená na desetinné číslo. Správné odpovědi jsou v tabulkách označeny zelenou 

barvou.  
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Analýza dotazníkové položky č. 1: Váš věk ? 

Tab. 1 Věk respondentek  

 

 
Graf 1 Věk respondentek 

 

Otázka č. 1 se týkala věku respondentek. Z 90 respondentek označilo 30 (33,3 %) skupinu 

45–55 let. 30 (33,3 %) oslovených respondentek se zařadilo do věkové skupiny 56–64 

let. Do věkové skupiny 65–75 let se zařadilo zbylých 30 (33,3 %) respondentek.  

 

 

 

 

 

 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

45-55 let

56-64 let

65-75 let

ni=90 ni [ - ] fi [%] 
45-55 let 30 33,3 
56-64 let 30 33,3 
65-75 let 30 33,3 
Celkem 90 100,0 
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Analýza dotazníkové položky č. 2: Co patří mezi ochranné faktory ovlivňující vznik 

karcinomu prsu? (více možných odpovědí) 

Tab. 2 Ochranné faktory  

ni=90 (odpovědí celkem 136) ni [ - ] fi [%] 
Dostatek ovoce a zeleniny ve stravě 82 91,1  
Alkohol 10 11,1 
Dostatek pohybu 54 60,0 
Stres 9 10,0 
Správných odpovědí 54 60,0 
Nesprávných odpovědí 36 40,0 
Celkem 90 100,0 

 

 
Graf 2 Ochranné faktory 

 

V otázce č. 2 byly ženy dotazovány, zda jsou si vědomy co patří do ochranných faktorů 

proti vzniku karcinomu prsu. Bylo na výběr více správných odpovědí. Aby byla otázka 

považována za správnou, tak musely respondentky označit odpověď dostatek ovoce 

a zeleniny ve stravě 82 (91,1 %) a dostatek pohybu 54 (60,0 %). 10 (11,1 %) respondentek 

označilo odpověď alkohol a 9 (10,0 %) respondentek stres. Správně odpovědělo  

54 (60,0 %) respondentek a chybně odpovědělo 36 (40,0 %).  
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Analýza dotazníkové položky č. 3: Co patří mezi rizikové faktory ovlivňující vznik 

karcinomu prsu? (více možných odpovědí) 

Tab. 3 Rizikové faktory 

 

 
Graf 3 Rizikové faktory 

 

V dotazníkové otázce č. 3 respondentky uváděly jaké jsou rizikové faktory pro vznik 

karcinomu prsu. Správné odpovědi v této otázce byly odpovědi alkohol 76 (84,4 %), 

nedostatek pohybu 69 (76,7 %) a kouření 60 (66,7 %). Odpověď strava bohatá na 

vlákninu nebyla žádnou respondentkou označena. Správně odpovědělo 60 (66,7 %) a 

chybně 30 (33,3 %) respondentek.  
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Alkohol

Nedostatek pohybu

Strava bohatá na vlákninu

Kouření

Správných odpovědí

Nesprávných odpovědí

ni=90 (odpovědí celkem 205) ni [ - ] fi [%] 
Alkohol 76 84,4 
Nedostatek pohybu 69 76,7 
Strava bohatá na vlákninu 0 0,0 
Kouření 60 66,7 
Správných odpovědí 60 66,7 
Nesprávných odpovědí 30 33,3 
Celkem 90 100,0 
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Analýza dotazníkové položky č. 4: Setkali jste se s rakovinou prsu? 

Tab. 4 Setkání s karcinomem prsu 

ni=90 ni [ - ] fi [%] 
Ano, v rodině 10 11,1 
Ano, u známých 5 5,6 
Ne, osobně jsem se nesetkala 75 83,3 
Celkem 90 100,0 

 

 
Graf 4 Setkání s karcinomem prsu 

 

Otázka č. 4 se týkala toho, zda se respondentky setkaly s onemocněním karcinomem prsu 

v rodině či u svých známých. Odpověď, že se s tím setkaly u svých rodinných příslušníků 

označilo 10 (11,1 %) respondentek. S karcinomem prsu u známých osob se setkalo  

5 (5,6 %) respondentek. Nejvíc žen označilo odpověď, že se s touto diagnózou nesetkaly 

75 (83,3 %). 
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Analýza dotazníkové položky č. 5: Léčíte se nebo byla jste léčena s karcinomem prsu? 

Tab. 5 Osobní zkušenost s karcinomem prsu 

ni=90 ni [ - ] fi [%] 
Ano, mám vlastní zkušenost 15 16,7 
Ne, nemám vlastní zkušenost 75 83,3 
Celkem 90 100,0 

 

 
Graf 5 Osobní zkušenost s karcinomem prsu  

 

V otázce č. 5 byly ženy dotazovány, zda mají osobní zkušenost s diagnózou karcinom 

prsu. 15 (16,7 %) respondentek vybralo možnost, že mají vlastní zkušenost s karcinomem 

prsu. 75 (83,3 %) respondentek vlastní zkušenost s onemocněním nemá.  
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Analýza dotazníkové položky č. 6: Je věk ženy důležitým rizikovým faktorem pro vznik 

karcinomu prsu ? 

Tab. 6 Věk jako rizikový faktor 

ni=90 ni [ - ] fi [%] 
Výskyt rakoviny prsu je zcela závislý na věku 
ženy 54 60,0 
Věk nemá žádný vliv na vznik rakoviny prsu 14 15,6 
Věk má i vedle dalších faktorů vliv na vznik 
rakoviny prsu, rizikový je především věk do 30 
let 12 13,3 

Věk má i vedle dalších faktorů vliv na vznik 
rakoviny prsu, rizikový je především věk od 55 
let 10 11,1 
Správné odpovědi 54 60,0 
Nesprávných odpovědí 36 40,0 
Celkem 90 100,0 

 

 
Graf 6 Věk jako rizikový faktor 

 

Otázka č. 6 se týkala podílu věku na vzniku karcinomu prsu. O tom, že je věk rizikovým 
faktorem pro vznik karcinomu prsu je přesvědčeno 54 (60,0 %) respondentek. Odpověď, 
že věk nemá vliv na vznik tohoto onemocnění označilo 14 (15,6 %) respondentek. 
Poslední dvě odpovědi byly zaměřené na to, zda je věk rizikovým faktorem od určitého 
věku. To, že je karcinom prsu rizikovým faktorem od 30 let věku označilo 12 (13,3 %).  
10 (11,1 %) respondentek označilo, že věk je rizikovým faktorem až od 55 let věku. 
Správně odpovědělo 54 (60,0 %) a chybně odpovědělo 36 (40,0 %). 
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Analýza dotazníkové položky č. 7: Jaké polohy jsou vhodné pro samovyšetření prsu? 

(více možných odpovědí) 

Tab. 7 Polohy při samovyšetření prsu 

ni=90 (odpovědí celkem 159) ni [ - ] fi [%] 
Vleže na zádech 80 88,9 
Ve stoje před zrcadlem 79 87,8 
Na břiše 9 10,0 
Správných odpovědí 79 87,8 
Nesprávných odpovědí 11 12,2 
Celkem 90 100,0 

 

 
Graf 7 Polohy při samovyšetření prsu 

 

V otázce č. 7 měly respondentky vybrat správné odpovědi na to, jaké jsou správné polohy 

při samovyšetření prsu. Tato otázka měla dvě správné odpovědi.  80 (88,9 %) 

respondentek vybralo odpověď vleže na zádech. 79 (87,8 %) respondentek označilo 

taktéž správnou odpověď ve stoje před zrcadlem. Nesprávnou odpověď, že vyšetření se 

provádí na břiše označilo 9 (10,0 %) respondentek. Správně odpovědělo 79 (87,8 %) a 

chybně odpovědělo 11 (12,2 %) respondentek.  
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Analýza dotazníkové položky č. 8: Jak často je vhodné provádět samovyšetření prsu pro 

včasný záchyt karcinomu prsu? 

Tab. 8 Četnost samovyšetření  

ni=90 ni [ - ] fi [%] 
1 x za 2 měsíce 13 14,4 
1 x za půl roku 20 22,2 
1 x za 3 měsíce 17 18,9 
1 x za měsíc 40 44,4 
Správné odpovědi 40 44,4 
Nesprávných odpovědí 50 55,6 
Celkem 90 100,0 

 

 
Graf 8 Četnost samovyšetření  

 

V otázce č. 8 byly respondentky dotazovány kolikrát si mají provádět samovyšetření prsu. 

Správnou odpověď, že se má samovyšetření prsu provádět 1x měsíčně označilo 40 

(44,4 %) respondentek. 13 (14,4 %) označilo 1x za 2 měsíce, 20 (22,2 %) označilo 1x za 

půl roku, 17 (18,9 %) vybralo odpověď 1x za 3 měsíce. Správně odpovědělo 40 (44,4 %) 

a chybně odpovědělo 50 (55,6 %) respondentek.  
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Analýza dotazníkové položky č. 9: Je výskyt karcinomu prsu u rodinného příslušníka 

rizikovým faktorem pro vznik karcinomu prsu? 

Tab. 9 Genetický faktor 

ni=90 ni [ - ] fi [%] 
Genetika nemá žádný vliv na vznik rakoviny 
prsu 18 20,0 
Vznik rakoviny prsu je zcela závislý na genetice 17 18,9 
Genetika má i vedle dalších faktorů vliv na 
vznik rakoviny prsu 55 61,1 
Správné odpovědi 55 61,1 
Nesprávných odpovědí 35 38,9 
Celkem 90 100,0 

 

 
Graf 9 Genetický faktor 

 

Otázka č. 9 byla zaměřena na vliv genetiky na vznik karcinomu prsu. Odpověď, 

že genetika má  vedle dalších faktorů vliv na vznik karcinomu prsu označilo 55 (61,1 %) 

respondentek. 18 (20,0 %) označilo, že genetika nemá žádný vliv, 17 (18,9 %) vybralo,  

že je vznik karcinomu prsu na genetice zcela závislý. Správně odpovědělo 55 (61,1 %) 

a chybně odpovědělo 35 (38,9 %) respondentek.  

 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Genetika nemá žádný vliv na vznik
rakoviny prsu

Vznik rakoviny prsu je zcela závislý
na genetice

Genetika má i vedle dalších faktorů
vliv na vznik rakoviny prsu

Správné odpovědi

Nesprávných odpovědí



40 
 

Analýza dotazníkové položky č. 10: Jaký je správný způsob provedení samovyšetření 

prsu? (více možných odpovědí) 

Tab. 10 Správný způsob samovyšetření prsu 

ni=90 (odpovědí celkem 126) ni [ - ] fi [%] 
Pravou rukou pravý prs 7 7,8 
Levou rukou levý prs 10 11,1 
Pravou rukou levý prs 62 68,9 
Levou rukou pravý prs 64 71,1 
Správné odpovědi 62 68,9 
Nesprávných odpovědí 28 31,1 
Celkem 90 100,0 

 

 
Graf 10 Správný způsob samovyšetření prsu 

 

V otázce č. 10 byly respondentky dotázány, jaký je správný způsob samovyšetření prsu. 

V této otázce byly dvě správné odpovědi. 7 (7,8 %) označilo odpověď pravou rukou pravý 

prs, 10 (11,1 %) vybralo odpověď levou rukou levý prs. Pravou rukou levý prs 

odpovědělo 62 (68,9 %) a levou rukou pravý prs odpovědělo 64 (71,1 %) respondentek. 

Správně odpovědělo 62 (68,9 %) a chybně odpovědělo 28 (31,1 %) respondentek. 
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Analýza dotazníkové položky č. 11: Čemu je především věnována pozornost při 

samovyšetření prsu? (více možných odpovědí) 

Tab. 11 Znaky karcinomu prsu  

ni=90 (odpovědí celkem 255) ni [ - ] fi [%] 
Hmatná bulka v prsu 80 88,9 
Zarudnutí prsu 65 72,2 
Změna struktury kůže (pomerančová kůže) 60 66,7 
Symetrie prsu 50 55,6 
Správné odpovědi 50 55,6 
Nesprávných odpovědí 40 44,4 
Celkem 90 100,0 

 

 
Graf 11 Znaky karcinomu prsu  

 

Otázka č. 11 byla zaměřena na to, zda ženy ví na co se mají při samovyšetření prsu 

zaměřit. V této otázce byly všechny odpovědi správně. Hmatnou bulku v prsu označilo 

80 (88,9 %), zarudnutí prsu 65 (72,2 %), změna struktury kůže 60 (66,7 %) a symetrie 

prsu 50 (55,6 %) respondentek. Správně odpovědělo 50 (55,6 %) a chybně 40 (44,4 %) 

respondentek.  
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Analýza dotazníkové položky č. 12: Na jakou část se má žena při samovyšetření prsu 

zaměřit, aby docílila efektivního vyšetření? 

Tab. 12 Samovyšetření prsu  

ni=90 ni [ - ] fi [%] 
Pouze na spodní část prsu 0 0,0 
Na celý prs 76 84,4 
Pouze na horní část prsu 10 11,1 
Pouze na bradavky 4 4,4 
Správné odpovědi 76 84,4 
Nesprávných odpovědí 14 15,6 
Celkem 90 100,0 

 

 
Graf 12 Samovyšetření prsu  

 

V otázce č. 12 měly respondentky odpovídat na to, jaká oblast prsu se má při 

samovyšetření prsu vyšetřit. Odpověď pouze spodní část prsu neoznačila žádná 

respondentka. Vyšetření celého prsu označilo 76 (84,4 %). 10 (11,1 %) respondentek 

vybralo, že se má vyšetřit pouze horní část prsu. Pouze bradavku vybralo 4 (4,4 %). 

Správně odpovědělo 76 (84,4 %) a chybně odpovědělo 14 (15,6 %). 
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Analýza dotazníkové položky č. 13:  Jaká je správná technika provádění samovyšetření 

prsu? 

Tab. 13 Technika samovyšetření prsu  

ni=90 ni [ - ] fi [%] 
Palcem stlačujeme náhodná místa 6 6,7 
Krouživým pohybem pomocí více prstů 63 70,0 
Stlačením náhodných míst více prsty 5 5,6 
Krouživým pohybem pomocí palce 16 17,8 
Správné odpovědi 63 70,0 
Nesprávných odpovědí 27 30,0 
Celkem 90 100,0 

 

 
Graf 13 Technika samovyšetření prsu  

 

Otázka č. 13 byla zaměřena na správnou techniku samovyšetření prsu. 6 (6,7 %) označilo 

odpověď, že palcem stlačujeme náhodná místa. Správnou odpověď, že vyšetření musí být 

prováděno krouživým pohybem pomocí více prstů označilo 63 (70,0 %).  5 (5,6 %) 

vybralo odpověď stlačení náhodných míst více prsty. 16 (17,8 %) respondentek označilo 

odpověď krouživým pohybem pomocí palce. Správně odpovědělo 63 (70,0 %) a chybně 

odpovědělo 27 (30,0 %) respondentek.  
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Analýza dotazníkové položky č. 14: V jakém případě vzniká nárok na hrazení 

mamografického vyšetření pojišťovnou ? (více možných odpovědí) 

Tab. 14 Nárok na mamografické vyšetření  

ni=90 (odpovědí celkem 145) ni [ - ] fi [%] 
Pokud vyšetření doporučí lékař 76 84,4 
Od určitého věku vzniká nárok na hrazení 
pojišťovnou automaticky 69 76,7 
Nárok vzniká pouze, pokud je pacientka již 
léčena s karcinomem prsu 21 23,3 
Nárok vzniká pouze, pokud má pacientka již 
diagnostikovaný karcinom prsu 8 8,9 
Správné odpovědi 69 76,7 
Nesprávných odpovědí 21 23,3 
Celkem  90 100,0 

 

 
Graf 14 Nárok na mamografické vyšetření  

 

V otázce č. 14 byly respondentky dotázány, kdy vzniká nárok na hrazení mamografického 

vyšetření pojišťovnou. V této otázce byly dvě správné odpovědi. 76 (84,4 %) vybralo 

odpověď pokud vyšetření doporučí lékař, 69 (76,7 %) označilo odpověď, že nárok 

na hrazení vyšetření pojišťovnou vzniká od určitého věku. Odpověď, že nárok vzniká 

pouze u pacientek s karcinomem prsu vybralo 21 (23,3 %). 8 (8,9 %) respondentek 

vybralo odpověď, že nárok vzniká pouze u žen s diagnostikovaným karcinomem prsu. 

Správně odpovědělo 69 (76,7 %) a chybně odpovědělo 21 (23,3 %) respondentek.  
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Analýza dotazníkové položky č. 15: Na kom/čem záleží výběr centra pro mamografické 

vyšetření? 

Tab. 15 Výběr mamografického centra 

ni=90 ni [ - ] fi [%] 
Na pacientce samotné 70 77,8 
Centrum vybere lékař 9 10,0 
Centrum vybere pojišťovna 5 5,6 
Centrum je přiděleno pacientce podle místa 
bydliště 6 6,7 
Správné odpovědi 70 77,8 
Nesprávných odpovědí 20 22,2 
Celkem 90 100,0 

 

 
Graf 15 Výběr mamografického centra  

 

Otázka č. 15 byla zaměřena na to, zda jsou ženy informovány o tom, kdo rozhoduje 

o výběru centra ve kterém jim bude provedeno mamografické vyšetření. Správnou 

odpověď, že výběr centra záleží na pacientce samotné označilo 70 (77,8 %) respondentek. 

9 (10,0 %) označilo, že centrum vybere lékař, 5 (5,6 %) označilo, že centrum vybere 

pojišťovna. Odpověď, že centrum je ženě přiděleno podle adresy bydliště vybralo  

6 (6,7 %) respondentek. Správně odpovědělo 70 (77,8 %) a chybně odpovědělo  

20 (22,2 %) respondentek. 
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Analýza dotazníkové položky č. 16: Od kolika let je mamografické vyšetření hrazeno 

pojišťovnou? 

Tab. 16 Věk na hrazené mamografické vyšetření  

ni=90 ni [ - ] fi [%] 
Od 25 let 0 0,0 
Od 30 let 0 0,0 
Od 45 let 77 85,6 
od 50 let 13 14,4 
Správné odpovědi 77 85,6 
Nesprávných odpovědí 13 14,4 
Celkem 90 100,0 

 

 

Graf 16 Věk na hrazené mamografické vyšetření  

 

V otázce č. 16 respondentky vybíraly správný věk, od kterého je mamografické vyšetření 

hrazeno pojišťovnou. Správnou odpověď, že je mamografické vyšetření hrazeno  

od 45 let vybralo 77 (85,6 %) respondentek. Odpověď, že je mamografické vyšetření 

hrazeno od 25 a od 30 let nevybrala žádná respondentka. 13 (14,4 %) označilo odpověď, 

že vyšetření je hrazeno od 50 let. Správně odpovědělo 77 (85,6 %) a chybně odpovědělo 

13 (14,4 %) respondentek.  
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Analýza dotazníkové položky č. 17: Nárok na vyšetření, které je hrazené pojišťovnou 

od určitého věku je? 

Tab. 17 Počet mamografických vyšetření  

ni=90 ni [ - ] fi [%] 
1 x za 2 roky 69 76,7 
1 x za měsíc 0 0,0 
1 x za rok 5 5,6 
3 x za rok 0 0,0 
1 x za 5 let 16 17,8 
Správné odpovědi 69 76,7 
Nesprávných odpovědí 21 23,3 
Celkem 90 100,0 

 

 
Graf 17 Počet mamografických vyšetření  

 

V otázce č. 17 byly respondentky dotazovány za jaké časové období vzniká u žen 

v určitém věku nárok na mamografické vyšetření hrazené pojišťovnou. Správnou 

odpověď, že je hrazeno 1x za 2 roky vybralo 69 (76,7 %) respondentek. Odpovědi 

1x za měsíc a 3x za rok neoznačila žádná respondentka. 5 (5,6 %) označilo odpověď 1x 

za rok a 1x za 5 let vybralo 16 (17,8 %) respondentek. Správně odpovědělo 69 (76,7 %) 

a chybně odpovědělo 21 (23,3 %) respondentek.  
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Analýza dotazníkové položky č. 18: Jaký je nejčastější příznak rakoviny prsu?  

(více možných odpovědí) 

Tab. 18 Příznaky karcinomu prsu   

ni=90 (odpovědí celkem 257) ni [ - ] fi [%] 
Bulka v prsu 80 88,9 
Bolest 58 64,4 
Nechutenství 0 0,0 
Výtok z bradavky 60 66,7 
Změna tvaru bradavky 59 65,6 
Správné odpovědi 58 64,4 
Nesprávných odpovědí 32 35,6 
Celkem 90 100,0 

 

 
Graf 18 Příznaky karcinomu prsu 

 

Otázka č. 18 se zaměřovala na informovanost žen o příznacích karcinomu prsu. V této 

otázce byly 4 správné odpovědi. Bulku v prsu vybralo 80 (88,9 %), bolest 58 (64,4 %), 

výtok z bradavky 60 (66,7 %) a změnu tvaru bradavky označilo 59 (65,6 %). Odpověď, 

že příznakem je nechutenství neoznačila žádná respondentka. Správně odpovědělo 

58 (64,4 %) a chybně odpovědělo 32 (35,6 %) respondentek.  
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Analýza dotazníkové položky č. 19: Je možné se účastnit mamografického vyšetření, 

pokud nevzniká nárok na hrazení vyšetření pojišťovnou? 

Tab. 19 Možnost mamografického vyšetření bez ohledu na věk 

ni=90 ni [ - ] fi [%] 
Není to možné, centra nepřijímají tyto pacientky 15 16,7 
Je to možné v omezené míře, pokud si pacientka 
vyšetření uhradí sama 62 68,9 
Je to možné, pokud si to pacientka uhradí sama, 
ale centra tyto pacientky přijímají pouze 1 x za 
2 roky 13 14,4 
Správné odpovědi 62 68,9 
Nesprávných odpovědí 28 31,1 
Celkem 90 100,0 

 

 
Graf 19 Možnost mamografického vyšetření bez ohledu na věk 

 

V otázce č. 19 respondentky vybíraly odpověď na otázku, zda je možné podstoupit 

mamografické vyšetření pokud ještě nedosáhly věku 45 let a více. Správnou odpověď, 

že je možné podstoupit vyšetření v omezené míře, pokud si pacientka vyšetření uhradí 

sama označilo tuto odpověď 62 (68,9 %) respondentek. 15 (16,7 %) vybralo možnost, 

že centra tyto pacientky nepřijímají a 13 (14,4 %) vybralo odpověď, že je to možné jen  

1x za dva roky. Správně odpovědělo 62 (68,9 %) a chybně odpovědělo 28 (31,1 %) 

respondentek. 
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Analýza dotazníkové položky č. 20: Jakou formou probíhá zvaní pacientek na 

mamografické vyšetření ? (více možných odpovědí) 

Tab. 20 Pozvánky na mamografické vyšetření  

ni=90 (odpovědí celkem 225) ni [ - ] fi [%] 
Pozvánky na adresu trvalého bydliště 86 95,6 
Pozvánky na email 69 76,7 
Formou SMS 0 0,0 
Doporučení od gynekologa 70 77,8 
Správné odpovědi 69 76,7 
Nesprávných odpovědí 21 23,3 
Celkem 90 100,0 

 

 

Graf 20 Pozvánky na mamografické vyšetření  

 

Otázka č. 20 měla za úkol zjistit, zda jsou ženy informovány o způsobu zvaní 

na mamografické vyšetření. V této otázce byly 3 správné odpovědi. Pozvánky na adresu 

trvalého bydliště označilo 86 (95,6 %), pozvánky na email 69 (76,7 %) a doporučení 

od gynekologa vybralo 70 (77,8 %). Odpověď, že zvaní žen probíhá formou sms 

neoznačila žádná respondentka. Správně odpovědělo 69 (76,7 %) a chybně odpovědělo 

21 (23,3 %) respondentek.  
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3.4 Analýza výzkumných cílů a předpokladů 

V kapitole jsou analyzovány výzkumné cíle a předpoklady. Data pro zpracování analýzy 

byla vybrána na základě provedení výzkumu za pomocí dotazníkového šetření. 

 

Výzkumný cíl č. 1: Popsat primární a sekundární prevenci karcinomu prsu. 

 

Výzkumný cíl č. 2: Zjistit informovanost žen o primární a sekundární prevenci   
karcinomu prsu.  

Výzkumný předpoklad č. 2a: Předpokládáme, že 60 % a více žen je informováno 
o primární prevenci karcinomu prsu.  

 

Tab. 21 Analýza výzkumného předpokladu č. 2a 

 

Graf 21 Analýza výzkumného předpokladu č. 2a 

K analýze výzkumného předpokladu č. 2a byly využity dotazníkové otázky č. 2, č. 3, 

č. 6, č. 9 a č. 18 

Předpoklad č. 2a
č. 2 č. 3 č. 6 č. 9 č. 18

Splněná kritéria 60,0% 66,7% 60,0% 61,1% 64,4%
Nesplněná kritéria 40,0% 33,3% 40,0% 38,9% 35,6%
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Kritérium ke stanovenému předpokladu u otázky č. 2 splňovalo 60,0 % dotázaných 

respondentů. V otázce č. 3 splňovalo 66,7 % dotázaných a u otázky č. 6 splnilo kritéria  

60,0 % dotázaných respondentů. V otázce č. 9 kritéria splnilo 61,1 % respondentů a 

v otázce č. 18 splnilo kritéria 64,4 % respondentů. V otázce č. 18 kritéria splnilo 64,4% 

respondentů. Aritmetický průměr těchto pěti otázek byl 62,4 %. 

 

Výzkumný předpoklad č. 2a je v souladu s výsledky výzkumného šetření.  
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Výzkumný předpoklad č. 2b: Předpokládáme, že 65 % a více žen je informováno 

o sekundární prevenci karcinomu prsu.  

 

Tab. 22 Analýza výzkumného předpokladu č. 2b 

 

 

Graf 22 Analýza výzkumného předpokladu č. 2b 

 

K analýze výzkumného předpokladu č. 2b byly použity dotazníkové otázky č. 7, č. 8,  
č. 10, č. 11, č. 12 a 13. Kritéria ke stanovenému předpokladu v otázce č. 7 splnilo 87,8 % 

dotázaných. V otázce č. 8 kritéria splnilo 44,4 %. V otázce č. 10 splnilo kritéria 68,9 % 

dotázaných, v otázce 11 splnilo 55,6 %, v otázce 12 je splnilo  

84,4 % respondentů. Otázka č. 13 byla splněna 70,0 % respondenty. Aritmetický průměr 

těchto otázek byl 68,5 %. 

Výzkumný předpoklad č. 2b je v souladu s výsledky výzkumného šetření.  
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Výzkumný předpoklad č. 3: Předpokládáme, že 70 % a více žen je informováno 

o mamografickém vyšetření prsu.  

Tab. 23 Analýza výzkumného předpokladu č. 3  

 

 

Graf 23 Analýza výzkumného předpokladu č. 3 

 

K analýze výzkumného předpokladu č. 3 byly využity dotazníkové otázky č. 14, č. 15,  
č. 16, č. 17,  č. 19 a 20.  Kritéria v otázce č. 14 splňovalo 76,7 % dotázaných respondentů. 

V otázce č. 15 je splnilo 77,8 %, v otázce č. 16 bylo splněno 85,6 %. V otázce č. 17 

kritéria splnilo 76,7 % dotázaných, v otázce č. 19 je splnilo 68,9 % a v otázce č. 20 je 

splnilo 76,7 % dotázaných respondentů. Aritmetický průměr těchto otázek byl 77,1 %.  

Výzkumný předpoklad č. 3 je v souladu s výsledky výzkumného šetření.  
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4 Diskuze 

Účast žen na mamografickém screeningu je vzhledem k preventivní péči zajímavým 

tématem. Tato problematika se týká značné části populace. Prvním cílem bakalářské 

práce bylo popsat primární a sekundární prevenci karcinomu prsu. Tento popisný cíl byl 

vybrán, protože je stěžejním prvkem celého tématu. Prevence karcinomu prsu je důležitá 

nejen pro včasný záchyt případného onemocnění, ale také z ekonomického pohledu. Tato 

bakalářská práce je zaměřena na zmapování informovanosti žen o primární a sekundární 

prevenci karcinomu prsu a informovanost žen o mamografickém screeningu. I dle Strnada 

(2014) je informovanost žen o prevenci karcinomu prsu výrazným faktorem pro 

předcházení tomuto onemocnění.  

Výzkumný cíl č. 2a zjišťoval informovanost žen o primární prevenci karcinomu prsu. 

K tomuto výzkumnému cíli se vztahoval výzkumný předpoklad č. 2a: Předpokládáme, 

že 60 % a více žen je informováno o primární prevenci karcinomu prsu. Dle Janíkové 

a Zeleníkové (2013) je edukace žen všeobecnými sestrami o primární prevenci karcinomu 

prsu důležitá, a to zejména v oblasti správného stravování. Správným stravováním 

rozumíme, v první řadě, dostatek ovoce a zeleniny. Podle Vorlíčka et al. (2013) zaujímá 

hlavní místo v primární prevenci také dostatek pohybových aktivit. V neposlední řadě 

hraje důležitou roli přítomnost supresorových genů, které se nachází v organismu v typu 

BRCA 1 a BRCA 2. Touto problematikou se zabývá i Mansel et al. (2008). V jejich díle 

jsou popsané mutace těchto genů, které ovlivňují a zvyšují riziko vzniku karcinomu prsu 

a vaječníků. Tento výzkumný předpoklad je v souladu s výsledky výzkumného šetření. 

K tomuto výzkumnému předpokladu se pojilo 5 otázek. Otázka č. 2 měla uspokojivé 

výsledky, i přes vysoký výskyt jiných ochranných faktorů, 60,0 % respondentů uvedlo 

dostatek ovoce a zeleniny a dostatek pohybu jako hlavní ochranné faktory proti vzniku 

karcinomu prsu.  V otázce č. 3 byly zaznamenány podle respondentů nejčastější rizikové 

faktory pro vznik ca prsu jako jsou alkohol, nedostatek pohybu a kouření. Tyto rizikové 

faktory uvedlo 66,7 % respondentů. V otázce týkající se prvního předpokladu respondenti 

vybírali, zda je věk ženy rizikovým faktorem pro vznik karcinomu prsu. Správnou 

odpověď, že je věk rizikovým faktorem pro vznik karcinomu prsu vybralo 60,0 % 

respondentů. Ovšem ostatní respondenti (40,0 %) označili jiné nesprávné odpovědi. Dle 

Kuchyňky (2017) má zásadní vliv pro vznik karcinomu prsu genetika. Otázka č. 9 byla 

zaměřena na to, zda si ženy myslí, že výskyt rakoviny prsu v rodině je rizikovým 
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faktorem. Tuto otázku hodnotím kladně, neboť 61,1 % respondentů označila správnou 

odpověď, a to že genetika má i vedle dalších faktorů vliv na vznik karcinomu prsu. 

Zbylých 38,9 % respondentů vybralo jinou odpověď. Vorlíček (2012) a Coufal et al. 

(2011) ve svých publikacích poukazují na hlavní příznaky karcinomu prsu. Znalost těchto 

příznaků je důležitá nejen v prevenci, ale i léčbě karcinomu prsu. Na nejčastější příznaky 

karcinomu prsu byla zaměřena otázka č. 18. Správné odpovědi, že mezi nejčastější 

příznaky patří bulka v prsu, bolest, výtok z bradavky a změna tvaru bradavky označilo 

64,4 % respondentů. 

Výzkumný cíl č. 2b měl zjistit informovanost žen o sekundární prevenci karcinomu prsu.  

Do této skupiny patří dle Strnada (2014) zejména samovyšetření prsu a mamografické 

vyšetření. Správná technika a provedení samovyšetření prsu 1x měsíčně je důležitá 

zejména podle organizací, které se touto problematikou zabývají (Loono, 2018). V dnešní 

moderní době jsou pro ženy připraveny speciální aplikace, které krok po kroku navádějí 

ženu tak, aby byla schopna doma samovyšetření prsu provádět (Ruce na prsa, 2018). 

Důležitost správné techniky samovyšetření, ale i to na co si má dát žena při samovyšetření 

pozor, např. tvar prsu, velikost prsu, změna kůže, má zásadní vliv na včasný záchyt 

případné patologie (Dienstbier, 2010). Hlavním pilířem v sekundární prevenci karcinomu 

prsu je mamografické vyšetření. Dle Májka et al. (2013) došlo díky zavedení 

preventivního mamografického vyšetření ke snížení pozitivních nálezů při 

mamografickém vyšetření. Díky včasné diagnostice je dle ÚZIS (2018) pětileté přežití 

pacientek s pozitivním nálezem téměř 100 %.  K tomuto výzkumnému cíli byl stanoven 

výzkumný předpoklad č. 2b: Předpokládáme, že 65 % a více žen je informováno 

o sekundární prevenci karcinomu prsu. Výzkumný předpoklad je v souladu s výsledky 

výzkumného šetření. K předpokladu se vztahovalo 6 otázek. Dle MUDr. Vackové 

(Loono, 2018)  jsou polohy při kterých provádíme samovyšetření prsu důležitým 

faktorem pro správné vyšetření. Abrahámová et al. (2009) také poukazuje na to, že poloha 

vleže na zádech a poloha ve stoje před zrcadlem, je pro tento účel vyšetření 

nejadekvátnější.  Otázka č. 7 měla velmi dobré výsledky co se týká informovaností žen 

o správné poloze při samovyšetření prsu. Správné odpovědi označilo 87,8 % respondentů. 

V otázce č. 8 se ukázalo, že ženy nejsou dostatečně informovány o tom, jak často 

je vhodné samovyšetření prsu provádět. Správnou odpověď, že samovyšetření 

se má provádět 1x za měsíc vybralo pouze 44,4 % respondentů. 55,6 % respondentů 

vybralo jinou odpověď, zejména se jednalo o odpověď 1x za 2 měsíce. Správnou 
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technikou provedení samovyšetření prsu se zabývá zejména organizace Ruce na prsa 

(2018) a Zdravá prsa (2018), které se shodují na tom, že správnou technikou pro 

samovyšetření prsu je vyšetření levého prsu pravou rukou a pravého prsu levou rukou. 

Aby došlo k co nejkvalitnějšímu provedení vyšetření. Otázka č. 10 byla zaměřena právě 

na správnost provedení. Správně na tuto otázku odpovědělo 68,9 % respondentů. 

V otázce č. 11 byly ženy dotazovány, čemu mají při samovyšetření věnovat pozornost. 

Dle organizace Bellis young and cancer (2017) je hlavními příznaky karcinomu prsu 

zejména hmatná rezistence v prsu, zarudnutí, změna struktury kůže či asymetrie prsu. 

S těmito poznatky se shoduje i Friedrichs et al. (2017). Tato otázka byla náročná na 

vyhodnocení, a to zejména proto, že v ní byly všechny odpovědi správné. Správně 

odpovědělo 55,6 % respondentů, zbylých 44,4 % neoznačilo všechny správné odpovědi. 

Otázka č. 12 byla zaměřena na oblast, na kterou se má žena při samovyšetření prsu 

zaměřit. Správnou odpověď, že na celý prs vybralo 84,4 % respondentů, takže tato otázka 

vyšla velmi kladně. Dle Barsové et al. (2014) a Erharta (2018) je velmi důležité vyšetřit 

celý prs i s axilárními uzlinami. Poslední otázka týkající se druhého předpokladu byla 

zaměřena na správnost provedení samovyšetření prsů. Správné samovyšetření prsu je 

provedeno pomocí více prstů krouživými pohyby. Tuto správnou techniku vybralo  

70,0 % respondentů. Dle Port (2015) je tento způsob provedení samovyšetření prsu 

jedinou možnou volbou. Ostatní způsoby se ukázaly jako nedostatečné.  

Výzkumný cíl č. 3 měl zjistit informovanost žen o mamografickém vyšetření. 

K výzkumnému cíli se vztahoval výzkumný předpoklad č. 3: Předpokládáme, že 70 % 

a více žen je informováno o mamografickém vyšetření. Tento výzkumný cíl měl za úkol 

zjistit, jednak informovanost žen o samotném mamografickém vyšetření, tak  

i o mamografickém screeningu, který je v této problematice velmi významný. Tento 

výzkumný předpoklad je v souladu s výsledky z výzkumného šetření. K tomuto 

výzkumnému cíli se vztahovalo 6 otázek. Otázka č. 14 byla zaměřena na informovanost 

žen o tom, zda ví kdy mají nárok na hrazení mamografického vyšetření pojišťovnou. Dle 

Skovajsové (2016) je úspěšný mamografický screening zejména pro dobrou spolupráci 

zdravotních pojišťoven, lékařů a zdravotnických organizací zabývající se problematikou 

karcinomu prsu. Správnou odpověď vybralo 76,7 % respondentů. Na tom, že vyšetření 

hrazené pojišťovnou má vliv indikace od lékaře a věk od 45 let ženy se shoduje i Májek 

et al. (2013). Výběr mamografickému centra pro mamografické vyšetření prsu vybírá 

pacientka sama. Tato problematika se týkala otázky č. 15. Správnou odpověď vybralo 
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78 % respondentů, zbylých 22,2 % označilo jinou odpověď zejména pak odpověď, 

že centrum vybírá lékař. Májek et al (2019) se zaměřuje na to, jak je důležité pro 

pacientku si vybrat centrum pro mamografické vyšetření nejen po stránce psychické, ale 

i ekonomické. V otázce č. 16 měli respondenti vybrat od jakého věku je mamografické 

vyšetření hrazené pojišťovnou. Odborníci Kliment (2016) a Roztočil et al. (2011) 

se shodují, že věk od 45 let je vhodný pro zahájení pravidelného mamografického 

vyšetření. V mladším věku nemá vyšetření smysl kvůli výrazně menší rozlišovací 

schopnosti a riziku rakoviny prsu z ozáření. Věk od 45 let vybralo 85,6 % respondentů. 

Otázka č. 17 zjišťovala informovanost žen o tom, kolikrát mají nárok na hrazené 

mamografické vyšetření pojišťovnou. Dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví (2012) 

je mamografické vyšetření hrazeno 1x za dva roky pro ženy starší 45 let. 76,7 % 

respondentů vybralo tuto správnou odpověď. Zbylých 23,3 % respondentů označilo 

odpověď, že nárok vzniká 1x za 5 let. Což by bylo nedostatečné vzhledem k rychlosti 

rakovinného bujení. Otázka č. 19 byla zaměřena na informovanost žen o mamografickém 

vyšetření, pokud ještě nedosáhly hranice věku 45 let. Dle Skovajsové (2016) je správné, 

že si ženy mohou vyšetření uhradit samy pokud nedosáhly ještě věku 45 let.  Tato správná 

odpověď byla vybrána 68,9 % respondentů. Zbylých 31,1 % respondentů označovala 

odpověď, že vyšetření pod hranici věku 45 není možné. Pacientky, které mají zájem o 

toto vyšetření se musí dopředu objednat a poté zaplatit mamografické vyšetření dle ceníku 

vybraného mamografického centra říká Májek et al. (2019). Pozvání pacientek na 

vyšetření pomocí pozvánek na adresu bydliště, pozvánkou na email a doporučením od 

gynekologa je osvědčenou metodou v rámci mamografického screeningu v ČR, což nám 

potvrzuje Health at a Glance: Europe (2018) a zároveň i úspěšnost mamografického 

screeningu, který mapuje Skovajsová (2016). Právě touto problematikou se zabývala 

poslední otázka v dotazníku č. 20. Správné odpovědi označilo 76,7 % respondentů. 

Zbylých 23,3 % respondentů označovalo nesprávnou odpověď. 
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5 Návrh doporučení pro praxi 

Cílem této bakalářské práce bylo zjistit informovanost žen o primární a sekundární 

prevenci. Dále také zjistit informovanost žen o mamografickém vyšetření. Z výsledků 

výzkumného šetření je zřejmé, že ženy jsou dostatečně a kvalitně informovány o této 

problematice. Nejmenší informovanost se týkala zejména primární prevence karcinomu 

prsu. Na základě výzkumného šetření bylo prokázáno, že by bylo nutné zlepšit 

informovanost žen hlavně v oblasti primární prevence. V oblasti prevence sekundární 

by bylo potřebné zaměřit se na problematiku samovyšetření prsu. Samovyšetření prsu 

je velmi důležitým faktorem pro snížení a včasný záchyt karcinomu prsu. Kvalitní 

prevence, ať už primární či sekundární, je hlavním faktorem pro včasný záchyt karcinomu 

prsu. Včasné odhalení karcinomu prsu má významný vliv na pozdější léčbu, a to nejen 

z pohledu zdravotnického, ale i z pohledu ekonomického. Léčba onkologického 

onemocnění je velmi ekonomicky náročná a pacienty psychicky zatěžuje. Do zlepšení 

prevence karcinomu prsu se mohou zapojit nejen všeobecné sestry a lékaři, ale i veřejnost 

a další organizace zabývající se touto zdravotnickou problematikou. Výstupem této 

bakalářské práce je článek připravený k publikaci (Příloha G). 
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6 Závěr 

Bakalářská práce se zabývá informovaností žen o primární a sekundární prevenci 

karcinomu prsu. Zároveň zkoumá informovanost žen o mamografickém vyšetření. 

Zajímá nás zejména to, zda jsou ženy schopny dodržovat zdraví životní styl a jsou si 

vědomy rizikových faktorů, které mohou mít za příčinu vznik karcinomu prsu. 

V sekundární prevenci se zaměřujeme na informovanost žen  v oblasti samovyšetření 

prsu. Ať už primární či sekundární prevence hrají důležitou roli v časném záchytu 

karcinomu prsu. Včasný záchyt tohoto onkologického onemocnění má vliv nejen na 

samotnou léčbu, ale i na stránku psychickou a ekonomickou.  

Výzkumná část se zabývá výzkumnými cíli a výzkumnými předpoklady. Na základě 

předvýzkumu byly výzkumné předpoklady upraveny. První cíl byl popisný. Hlavním 

úkolem bylo popsat primární a sekundární prevenci karcinomu prsu. Výzkumný cíl č. 2a 

měl zjistit informovanost žen o primární prevenci karcinomu prsu. Výzkumným cílem 

bylo zjištěno, že ženy jsou o primární prevenci informovány, a tak byl výzkumný 

předpoklad splněn.  Ve výzkumném cíli č. 2b jsme zjišťovali informovanost žen o 

sekundární prevenci karcinomu prsu. Výzkumný předpoklad pro tento cíl byl rovněž 

splněn. Třetím výzkumným cílem bylo zjištěno, že  ženy jsou informovány o 

mamografickém vyšetření. Díky uspokojivým výsledkům, byl i tento předpoklad splněn.  

Závěrem je třeba zmínit to, že většina žen si jednoznačně uvědomuje, že prevence je 

velice důležitá u všech druhů onemocnění a obzvláště u závažných onemocnění, jakým 

je karcinom prsu. Pozitivním zjištěním je skutečnost, že i přes počáteční obavy se ženy 

aktivně účastní mamografického screeningu. Stále je nutné na informovanosti v této 

oblasti pracovat, a to hlavně ze strany všeobecných sester a lékařů tak, aby se prevence 

karcinomu prsu rozšiřovala pro stále širší věkový okruh žen. Informovanost žen ze strany 

všeobecných sester má velký vliv, jak na zdárný průběh prevence, tak i zmírnění 

počátečních obav při zjištění nemoci. Vzhledem k tomu, že se této problematice věnuje i 

řada známých neziskových organizací, pořádajících mediálně známé akce, i na nich je, 

aby prevence karcinomu prsu se dostávala do podvědomí stále širší veřejnosti.     

 

 

 



61 
 

Seznam použité literatury 

ABRAHAMOVÁ, Jitka et al. 2009. Co byste měli vědět o rakovině prsu. 1.vyd.  
Praha: GRADA Publishing.,a.s. ISBN 978-80-247-3063-9. 

BARSOVÁ, Lucie et al. 2014. Onkologická revue: lékařky na mateřské: karcinom prsu. 
Praha: Current Media. ISBN 978-80-260-5860-1. 

BELLIS YOUNG AND CANCER. 2017. Prevence. Bellis young and cancer 
[online]. Praha: Bellis young and cancer. 2017. [cit. 2018-12-20]. Dostupné také z: 
http://www.bellisky.cz/odborne-informace/prevence/ 

COUFAL, Oldřich. et al. 2011. Chirurgická léčba karcinomu prsu.  
Praha: Grada Publishing a.s. ISBN 978-80-247-3641-9. 

ČESKO. MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ. 2012. Vyhláška č. 70 ze dne 29. února 
2012 o preventivních prohlídkách. In: Sbírka zákonů České republiky. Částka 27,  
s. 842-847. ISSN 1211-1244.  

DIENSTBIER, Zdeněk. 2010. Rakovina prsu u žen: prevence a poléčebná péče: obecné 
informace pro pacienty. Praha: Liga proti rakovině. ISBN 978-80-2549-865-1. 

ERHART, David. 2018. Rakovina prsou se týká i mužů. Téma. 2018(9), 26-30.  
ISSN 2336-4815. 
 
FERDA, Jiří et al. 2015. Základy zobrazovacích metod. Praha: Galén.  
ISBN 978-80-7492-164-3. 

FRIEDRICHS, Kay et al. 2017. Rakovina prsu: poznejte nepřítele a porazte ho.  
Praha: Euromedia. ISBN 978-80-7549-155-8. 

GRIM, Miloš et al. 2014. Atlas anatomie člověka 1/Atlas of Human Anatomy 1. 
Praha: Grada Publishing a.s. ISBN 978-80-247-4012. 

KLIMENT, Ján et al.2016. Základy klinickej onkológie. Osveta. ISBN 9788080634377. 

KUCHYŇKA, Petr. 2017. Proč testovat právě geny BRCA 1 a BRCA. Onkogyn / 
Onkogynekologické centrum 1.LF UK v Praze [online]. Praha: Onkogyn. 2017  
[cit. 2017-04-01]. Dostupné také z : <http://onkogyn.cz/informace-pro-lekare/dedicne-
syndromy-26/proc-testovat-prave-geny-brca-a-brca-89/>  

LOONO. 2018. Prevence onkologických onemocnění. Loono [online]. Praha: Loono. 
2018 [cit. 2018-12-25]. Dostupné také z: https://www.loono.cz/projekty#prsakoule 

MANSEL, Robert E. et al. 2008. Metastasis of Breast Cancer. Netherlands: Springer.  
ISBN 978-1-4020-8529-1. 

MÁJEK, Ondřej et al. 2019. Program mamografického screeningu v České republice- 
samovyšetření prsu [online]. Brno: Masarykova univerzita. 2018 [cit. 2019-02-14]. 
Dostupný také z : http://www.mamo.cz/index.php?pg=pro-verejnost--rakovina-prsu--
samovysetreni-prsu  
 



62 
 

MÁJEK, Ondřej et al. 2013. Stav screeningových programů zhoubných nádorů v České 
republice a metodika adresného zvaní občanů. Brno: Masarykova univerzita.  
ISBN 978-80-210-6504-8. 
 
NETTER, Frank H. 2016. Netterův anatomický atlas člověka. Brno: CPress.  
ISBN 978-80-264-1176-5. 

NOVÁ PROPEDEUTIKA V PRAXI. 2017. Anamnéza. Nová propedeutika v 
praxi[online]. Brno: Nová propedeutika v praxi. 2016-2017 [cit. 2018-12-29]. Dostupné 
také z: http://nova.propedeutikavpraxi.cz/anamneza/  

OECD/EU. 2018. Health at a Glance: Europe 2018 – State of Health in the EU Cycle. 
OECD/EU [online]. Paris: OECD Publishing. 2018 [cit. 2018-9-15]. Dostupné také z : 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264265592-en 

ROZTOČIL, Aleš et al. 2011. Moderní gynekologie. 1.vyd. Praha: Grada publishing.  
ISBN: 978-80-247-2832-2.  

PLÁNIČKA, Marek a Jan KOHOUT. 2011. Atlas lidského těla.  
Praha: Rebo productions. ISBN 978-80-255-0475-8. 

PORT, Elisa. 2015. The New Generation Breast Cance: How to Navigate Your 
Diagnosis and Treatment Options-and Remain Optimistic-in an Age of Information 
Overload . New York: Random House USA Inc. ISBN 978-11-0188-315-0. 

POSPÍŠILOVÁ, Blanka et al. 2012. Anatomie pro bakaláře II: Systém 
kardiovaskulární, systém nervový, smyslové orgány, soustava kožní, žlázy s vnitřní 
sekrecí.  Liberec: Technická univerzita v Liberci. ISBN 978-80-7372-849-6. 

RUCE NA PRSA. 2018. Samovyšetření prsou, máš to ve vlastních rukách. Ruce na prsa 
[online]. Praha: Dialog Jessenius. 2015-2018 [2018-12-6]. Dostupné také z : 
https://www.rucenaprsa.cz/jak-se-vysetrit 

SKOVAJSOVÁ, Martina et al. 2014. Výsledky Národního programu screeningu 
karcinomu prsu v České republice. Klinická onkologie. 27(2), 69–78. ISSN 1804-0861. 

SKOVAJSOVÁ, Martina. 2016. Úspěšný mamární screening v České republice v 
kontextu. Postgraduální medicína. 18(2), 56–64. ISBN 978-80-7345-310-7. 

STRNAD, Pavel. 2014. Nemoci prsu v každodenní praxi. Praha: Maxdorf.  
ISBN 978-80-7345-390-9. 

SÚKUPOVÁ, Lucie. 2018. Radiační ochrana při rentgenových výkonech: to 
nejdůležitější pro praxi. Praha: Grada Publishing a.s. ISBN 978-80-247-2842-1. 

ÚSTAV ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČR. 2018. Národní 
onkologický registr NOR. ÚZIS/Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR 
[online]. Praha: ÚZIS ČR. 2018 [cit. 2018-10-15]. Dostupné také z: 
http://www.uzis.cz/registry-nzis/nor 

VOMÁČKA, Jaroslav. 2015. Zobrazovací metody pro radiologické asistenty. 2. vyd. 
Olomouc: Univerzita Palackého. ISBN: 978-80-244-4508-3. 



63 
 

VORLÍČEK, Jiří.2012. Klinická onkologie pro sestry. 2.vyd. Praha: GRADA 
Publishing a.s. ISBN 978-80-247-3742-3. 

ZDRAVÁ PRSA. 2018. Charitativní projekty karcinomu prsu: Pochod ve světě. Zdravá 
prsa [online]. Praha: Zdravá prsa. 2018 [cit. 2018-11-16]. Dostupné také z: 
https://www.zdravaprsa.cz/avon-pochod/pochod-ve-svete/ 

ZELENÍKOVÁ, Renata a Eva JANÍKOVÁ. 2013. Ošetřovatelská péče v chirurgii: pro 
bakalářské a magisterské studiu. Praha: Grada Publishing a.s.                                  
ISBN 978-80-247-4412-4. 

ŽIŽKA, Jan et al. 2015. Protokoly MR zobrazování: pokročilé techniky. Praha: Galén.  
ISBN 978-80-7492-179-7. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 
 

Seznam tabulek  

Tab. 1 Věk respondentů  

Tab. 2 Ochranné faktory 

Tab. 3 Rizikové faktory 

Tab. 4 Setkání s karcinomem prsu 

Tab. 5 Osobní zkušenost s karcinomem prsu 

Tab. 6 Věk jako rizikový faktor 

Tab. 7 Polohy při samovyšetření prsu 

Tab. 8 Četnost samovyšetření  

Tab. 9 Genetický faktor 

Tab. 10 Správný způsob samovyšetření prsu 

Tab. 11 Znaky karcinomu prsu 

Tab. 12 Samovyšetření prsu 

Tab. 13 Technika samovyšetření prsu 

Tab. 14 Nárok na mamografické vyšetření 

Tab. 15 Výběr mamografického centra 

Tab. 16 Věk na hrazené mamografické vyšetření 

Tab. 17 Počet mamografických vyšetření 

Tab. 18 Příznaky karcinomu prsu 

Tab. 19 Možnost mamografického vyšetření bez ohledu na věk 

Tab. 20 Pozvánky na mamografické vyšetření 

Tab. 21 Analýza výzkumného předpokladu č. 2a 

Tab. 22 Analýza výzkumného předpokladu č. 2b 

Tab. 23 Analýza výzkumného předpokladu č. 3 

 

 

 

 



65 
 

Seznam grafů 

Graf 1 Věk respondentů  

Graf 2 Ochranné faktory 

Graf 3 Rizikové faktory 

Graf 4 Setkání s karcinomem prsu 

Graf 5 Osobní zkušenost s karcinomem prsu 

Graf 6 Věk jako rizikový faktor 

Graf 7 Polohy při samovyšetření prsu 

Graf 8 Četnost samovyšetření  

Graf 9 Genetický faktor 

Graf 10 Správný způsob samovyšetření prsu 

Graf 11 Znaky karcinomu prsu 

Graf 12 Samovyšetření prsu 

Graf 13 Technika samovyšetření prsu 

Graf 14 Nárok na mamografické vyšetření 

Graf 15 Výběr mamografického centra 

Graf 16 Věk na hrazené mamografické vyšetření 

Graf 17 Počet mamografických vyšetření 

Graf 18 Příznaky karcinomu prsu 

Graf 19 Možnost mamografického vyšetření bez ohledu na věk 

Graf 20 Pozvánky na mamografické vyšetření 

Graf 21 Analýza výzkumného předpokladu č. 2a 

Graf 22 Analýza výzkumného předpokladu č. 2b 

Graf 23 Analýza výzkumného předpokladu č. 3 

 

 

 

 



66 
 

Seznam příloh 

Příloha A Samovyšetření prsu 

Příloha B Předvýzkum  

Příloha C Dotazníkové šetření 

Příloha D Protokol k provádění výzkumu 

Příloha E Protokol k provádění výzkumu 

Příloha F Protokol k provádění výzkumu 

Příloha G Článek připravený k publikaci



 

 
 

Přílohy  

Příloha A  Samovyšetření prsu  
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Příloha B  Předvýzkum 

1. Váš věk? 
ni=15 ni [ - ] fi [%] 
45-55 let 5 33,3 
56-64 let 5 33,3 
65-75 let 5 33,3 
Celkem 15 100,0 

   
 

    
2. Co patří mezi ochranné faktory ovlivňující vznik karcinomu prsu? (víze možných 
odpovědí) 
ni=15 (odpovědí celkem 32) ni [ - ] fi [%] 
Dostatek ovoce a zeleniny ve stravě 15 100,0 
Alkohol 0 0,0 
Dostatek pohybu 12 80,0 
Stres 5 33,3 
Správných odpovědí 12 80,0 
Nesprávných odpovědí 3 20,0 

Celkem 15 100,0 
 

   
3. Co patří mezi rizikové faktory ovlivňující vznik karcinomu prsu? (více možných odpovědí) 
ni=15 (odpovědí celkem 33) ni [ - ] fi [%] 
Alkohol 13 86,7 
Nedostatek pohybu 11 73,3 
Strava bohatá na vlákninu 0 0,0 
Kouření 9 60,0 
Správných odpovědí 9 60,0 
Nesprávných odpovědí 6 40,0 

Celkem 15 100,0 

   
4. Setkali jste se s rakovinou prsu? 
ni=15 ni [ - ] fi [%] 
Ano, v rodině 3 20,0 
Ano, u známých 2 13,3 
Ne, osobně jsem se nesetkala 10 66,7 
Celkem 15 100,0 

 
   

 
 
  



 

 
 

5. Léčíte se nebo byla jste léčena s karcinomem prsu? 
ni=15 ni [ - ] fi [%] 
Ano, mám vlastní zkušenost 3 20,0 
Ne, nemám vlastní zkušenost 12 80,0 
Celkem 15 100,0 
   

6. Je věk ženy důležitým rizikovým faktorem pro vznik karcinomu prsu? 
ni=15 ni [ - ] fi [%] 
Výskyt rakoviny prsu je zcela závislý na věku 
ženy 8 53,3 
Věk nemá žádný vliv na vznik rakoviny prsu 3 20,0 
Věk má i vedle dalších faktorů vliv na vznik 
rakoviny prsu, rizikový je především věk do 30 
let 2 13,3 

Věk má i vedle dalších faktorů vliv na vznik 
rakoviny prsu, rizikový je především věk od 55 
let 2 13,3 
Správné odpovědi 8 53,3 
Nesprávných odpovědí 7 46,7 

Celkem 15 100,0 

   
7. Jaké polohy jsou vhodné pro samovyšetření prsu? (více možných odpovědí) 
ni=15 (odpovědí celkem 28) ni [ - ] fi [%] 
Vleže na zádech 12 80,0 
Ve stoje před zrcadlem 13 86,7 
Na břiše 3 20,0 
Správných odpovědí 12 80,0 
Nesprávných odpovědí 3 20,0 

Celkem 15 100,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 

 
  

8. Jak často je vhodné provádět samovyšetření prsu pro včasný záchyt karcinomu prsu? 
ni=15 ni [ - ] fi [%] 
1 x denně 3 20,0 
2 x do měsíce 8 53,3 
1 x za týden 2 13,3 
1 x za měsíc 2 13,3 
Správné odpovědi 2 13,3 
Nesprávných odpovědí 13 86,7 

Celkem 15 100,0 

  
 
   

9. Je výskyt karcinomu prsu u rodinného příslušníka rizikovým faktorem pro vznik karcinomu 
prsu? 
ni=15 ni [ - ] fi [%] 
Genetika nemá žádný vliv na vznik rakoviny 
prsu 3 20,0 
Vznik rakoviny prsu je zcela závislý na genetice 2 13,3 
Genetika má i vedle dalších faktorů vliv na vznik 
rakoviny prsu 10 66,7 
Správné odpovědi 10 66,7 
Nesprávných odpovědí 5 33,3 

Celkem 15 100,0 

   
10. Jaký je správný způsob provedení samovyšetření prsu? (více možných odpovědí) 
ni=15 (odpovědí celkem 25) ni [ - ] fi [%] 
Pravou rukou pravý prs 3 20,0 
Levou rukou levý prs 2 13,3 
Pravou rukou levý prs 10 66,7 
Levou rukou pravý prs 10 66,7 
Správné odpovědi 10 66,7 
Nesprávných odpovědí 5 33,3 

Celkem 15 100,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
   



 

 
 

 
  

11. Čemu je především věnována pozornost při samovyšetření prsu? (více možných 
odpovědí) 
ni=15 (odpovědí celkem 33) ni [ - ] fi [%] 
Hmatná bulka v prsu 10 66,7 
Zarudnutí prsu 9 60,0 
Změna struktury kůže (pomerančová kůže) 8 53,3 
Symetrie prsu 6 40,0 
Správné odpovědi 6 40,0 
Nesprávných odpovědí 9 60,0 

Celkem 15 100,0 

   
12. Na jakou část se má žena při samovyšetření prsu zaměřit, aby docílila efektivního 
vyšetření? 
ni=15 ni [ - ] fi [%] 
Pouze na spodní část prsu 0 0,0 
Na celý prs 10 66,7 
Pouze na horní část prsu 3 20,0 
Pouze na bradavky 2 13,3 
Správné odpovědi 10 66,7 
Nesprávných odpovědí 5 33,3 

Celkem 15 100,0 
    
13. Jaká je správná technika provádění samovyšetření prsu? 
ni=15 ni [ - ] fi [%] 
Palcem stlačujeme náhodná místa 1 6,7 
Krouživým pohybem pomocí více prstů 10 66,7 
Stlačením náhodných míst více prsty 1 6,7 
Krouživým pohybem pomocí palce 3 20,0 
Správné odpovědi 10 66,7 
Nesprávných odpovědí 5 33,3 

Celkem 15 100,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 

 
 
  

 
  

14. V jakém případě vzniká nárok na hrazení mamografického vyšetření pojišťovnou? (více 
možných odpovědí) 
ni=15 (odpovědí celkem 26) ni [ - ] fi [%] 
Pokud vyšetření doporučí lékař 11 73,3 
Od určitého věku vzniká nárok na hrazení 
pojišťovnou automaticky 10 66,7 
Nárok vzniká pouze, pokud je pacientka již 
léčena s karcinomem prsu 3 20,0 
Nárok vzniká pouze, pokud má pacientka již 
diagnostikovaný karcinom prsu 2 13,3 
Správné odpovědi 10 66,7 
Nesprávných odpovědí 5 33,3 

Celkem 15 100,0 

   
15. Na kom/čem záleží výběr centra pro mamografické vyšetření? 
ni=15 ni [ - ] fi [%] 
Na pacientce samotné 9 60,0 
Centrum vybere lékař 3 20,0 
Centrum vybere pojišťovna 1 6,7 
Centrum je přiděleno pacientce podle místa 
bydliště 2 13,3 
Správné odpovědi 9 60,0 
Nesprávných odpovědí 6 40,0 

Celkem 15 100,0 

 

 
 
 
 
   

16. Od kolika let je mamografické vyšetření hrazeno pojišťovnou? 
ni=15 ni [ - ] fi [%] 
Od 25 let 0 0,0 
Od 30 let 0 0,0 
Od 45 let 12 80,0 
od 50 let 3 20,0 
Správné odpovědi 12 80,0 
Nesprávných odpovědí 3 20,0 

Celkem 15 100,0 
 
 
   



 

 
 

 
 
  

17. Nárok na vyšetření, které je hrazeno pojišťovnou od určitého věku je? 
ni=15 ni [ - ] fi [%] 
1 x za 2 roky 13 88,7 
1 x za měsíc 0 0,0 
1 x za rok 0 0,0 
3 x za rok 0 0,0 
1 x za 5 let 2 13,3 
Správné odpovědi 13 88,7 
Nesprávných odpovědí 2 13,3 

Celkem 15 100,0 

   
18. Jaký je nejčastější příznak rakoviny prsu? (více možných odpovědí) 
ni=15 (odpovědí celkem 42) ni [ - ] fi [%] 
Bulka v prsu 12 80,0 
Bolest 11 73,3 
Nechutenství 0 0,0 
Výtok z bradavky 10 66,7 
Změna tvaru bradavky 9 60,0 
Správné odpovědi 9 60,0 
Nesprávných odpovědí 6 40,0 

Celkem 15 100,0 
 
    
19. Je možné se účastnit mamografického vyšetření, pokud nevzniká nárok na hrazení 
vyšetření pojišťovnou? 
ni=15 ni [ - ] fi [%] 
Není to možné, centra nepřijímají tyto pacientky 2 13,3 
Je to možné v omezené míře, pokud si pacientka 
vyšetření uhradí sama 9 60,0 
Je to možné, pokud si to pacientka uhradí sama, 
ale centra tyto pacientky přijímají pouze 1 x za 2 
roky 4 26,7 
Správné odpovědi 9 60,0 
Nesprávných odpovědí 6 40,0 

Celkem 15 100,0 

 

 
 
 
 
   



 

 
 

20. Jakou formou probíhá zvaní pacientek na mamografické vyšetření? (více možných 
odpovědí) 
ni=15 (odpovědí celkem 39) ni [ - ] fi [%] 
Pozvánky na adresu trvalého bydliště 15 100,0 
Pozvánky na email 13 88,7 
Formou SMS 0 0,0 
Doporučení od gynekologa 11 73,3 
Správné odpovědi 11 73,3 
Nesprávných odpovědí 4 26,7 

Celkem 15 100,0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Příloha C  Dotazníkové šetření  

 

Dobrý den, 

 

     jmenuji se Helena Červinková a obracím se na Vás s žádostí o vyplnění dotazníku. 

Cílem tohoto dotazníkového šetření je získání odpovědí na otázky týkající se 

problematiky screeningu nádoru prsu. Výstupy z tohoto šetření budou použity pro 

zpracování mé bakalářské práce na téma „Účast žen na pravidelném mamografickém 

vyšetření“. 

     Vyhodnocení dotazníku je zcela anonymní, vyplnění zabere maximálně 15 minut. 

Dotazník prosím vyplňte ručně a odevzdejte u sestry.  

Vaše odpovědi zaznamenejte křížkem do příslušného okénka. Jednotlivé otázky mohou 

mít jednu nebo více správných odpovědí. V případě více možných odpovědí budete u 

příslušné otázky upozorněni. 

 

Děkuji Vám za vyplnění dotazníku. 

 

Helena Červinková 

 

1. Váš věk 

       45-55 let         

       56-64 let 

       65-75 let 

2. Co patří mezi ochranné faktory ovlivňující vznik karcinomu prsu? (více možných 
odpovědí) 

       dostatek ovoce a zeleniny ve stravě 

       alkohol 

       dostatek pohybu  



 

 
 

       stres 

3. Co patří mezi rizikové faktory ovlivňující vznik karcinomu prsu? (více možných 
odpovědí) 

 alkohol 

       nedostatek pohybu 

       strava bohatá na vlákninu 

       kouření   

4. Setkali jste se s rakovinou prsu?                          

      ano, v rodině   

      ano, u známých 

      ne, osobně jsem se nesetkala 

5. Léčíte se nebo byla jste léčena s karcinomem prsu ? 

      ano, mám vlastní zkušenost 

      ne, nemám vlastní zkušenost 

6.  Je věk ženy důležitým rizikovým faktorem pro vznik karcinomu prsu? 

     výskyt rakoviny prsu je zcela závislý na věku ženy 

     věk nemá žádný vliv na vznik rakoviny prsu      

     věk má i vedle dalších faktorů vliv na vznik rakoviny prsu, rizikový je především věk do 30   

let  

     věk má i vedle dalších faktorů vliv na vznik rakoviny prsu, rizikový je především věk od 55 

let 

7. Jaké polohy jsou vhodné pro samovyšetření prsu? (více možných odpovědí) 

      vleže na zádech  

      ve stoje před zrcadlem  

      na břiše 

8. Jak často je vhodné provádět samovyšetření prsu pro včasný záchyt karcinomu prsu? 

     1x za 2 měsíce    

     1x za půl roku   

     1x za 3 měsíce 

     1x za měsíc 

9. Je výskyt karcinomu prsu u rodinného příslušníka rizikovým faktorem pro vznik    
karcinomu prsu? 

       genetika nemá žádný vliv na vznik rakoviny prsu 

       vznik rakoviny prsu je zcela závislý na genetice 



 

 
 

       genetika má i vedle dalších faktorů vliv na vznik rakoviny prsu 

10. Jaký je správný způsob provedení samovyšetření prsu? (více možných odpovědí) 

      pravou rukou pravý prs  

      levou rukou levý prs  

      pravou rukou levý prs      

      levou rukou pravý prs 

11. Čemu je především věnována pozornost při samovyšetření prsu? (více možných 
odpovědí) 

      hmatná bulka v prsu   

      zarudnutí prsu    

      změna struktury kůže ( pomerančová kůže)  

      symetrie prsu  

12. Na jakou část se má žena při samovyšetření prsu zaměřit, aby docílila efektivního 
vyšetření? 

      pouze na spodní část prsu     

      na celý prs 

      pouze na horní část prsu 

      pouze na bradavky 

13. Jaká je správná technika provádění samovyšetření prsu? 

      palcem stlačujeme náhodná místa  

      krouživým pohybem pomocí více prstů 

      stlačením náhodných míst více prsty 

      krouživým pohybem pomocí palce 

14. V jakém případě vzniká nárok na hrazení mamografického vyšetření pojišťovnou?  

      (více možných odpovědí)  

       pokud vyšetření doporučí lékař 

       od určitého věku vzniká nárok na hrazení pojišťovnou automaticky 

       nárok vzniká pouze, pokud je pacientka již léčena s karcinomem prsu 

       nárok vzniká pouze, pokud má pacientka již diagnostikovaný karcinom prsu 

15. Na kom/čem záleží výběr centra pro mamografické vyšetření? 

        na pacientce samotné 

       centrum vybere lékař 

       centrum vybere pojišťovna 

       centrum je přiděleno pacientce podle místa bydliště 



 

 
 

16. Od kolika let je mamografické vyšetření hrazeno pojišťovnou ? 

      od 25 let 

      od 30 let    

      od 45 let  

      od 50 let 

17. Nárok na vyšetření, které je hrazeno pojišťovnou od určitého věku je? 

      1x za 2 roky    

      1x za měsíc 

      1x za rok 

      3x za rok 

      1x za 5 let 

18. Jaký je nejčastější příznak rakoviny prsu? (více možných odpovědí) 

      bulka v prsu   

      bolest   

      nechutenství 

      výtok z bradavky 

      změna tvaru bradavky 

19.Je možné se účastnit mamografického vyšetření, pokud nevzniká nárok na hrazení 
vyšetření   pojišťovnou? 

      není to možné, centra nepřijímají tyto pacientky 

      je to možné v omezené míře, pokud si pacientka vyšetření uhradí sama   

      je to možné, pokud si to pacientka uhradí sama, ale centra tyto pacientky přijímají pouze  

         1x  za 2 roky  

20. Jakou formou probíhá zvaní pacientek na mamografické vyšetření? (více možných 

odpovědí)  

      pozvánky na adresu trvalého bydliště    

      pozvánky na email 

       formou SMS 

       doporučení od gynekologa 
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ÚČAST ŽEN NA PRAVIDELNÉM MAMOGRAFICKÉM SCREENINGU  

HELENA ČERVINKOVÁ1, MICHAELA PŘIBÍKOVÁ1 

1Fakulta zdravotnických studií, Technická univerzita v Liberci 

 

Abstrakt  

Účast žen na pravidelném mamografickém screeningu se zaměřuje především 

na problematiku účasti žen v preventivních programech a využívání preventivního 

screeningu, který je nejdůležitějším prvkem v prevenci karcinomu prsu.  Dále článek  

obsahuje výzkumnou část se zpracovanými údaji z dotazníkového šetření v této oblasti. 

Předem byly stanoveny výzkumné cíle a předpoklady. Následně jsou v diskuzi spolu 

s výsledky dotazníkového šetření rozepsány podrobněji. Cílem bylo zjistit, zda jsou ženy 

informovány o primární a sekundární prevenci karcinomu a, zda mají povědomí 

o mamografickém vyšetření.  

Klíčová slova: preventivní screening, karcinom prsu, primární prevence, sekundární 

prevence 

 

Abstrakt 

            Women's participation in regular mammographic screening    

The participation of women in regular mammography screening focuses primarily on the 

issue of women's participation in prevention programs and the use of preventive 

screening, which is the most important element in the prevention of breast cancer. 

Furthermore, the article contains a research section with processed data from 

a questionnaire survey in this area. Research objectives and assumptions have been set 

in advance. Subsequently, they are discussed in detail together with the results of the 

questionnaire. The aim was to find out whether women are informed about primary and 

secondary cancer prevention and whether they are aware of mammography. 

Key words: preventive screening, breast cancer, primary prevention, secondary 

prevention 

 



 

 
 

Úvod  

Problematika účasti žen na pravidelném mamografickém screeningu byla vybrána kvůli 

její zásadní úloze v odhalování časných pozitivních nálezů. Prevence ať už primární 

či sekundární má hlavní úlohu v boji proti rakovině prsu. Karcinom prsu představuje 

v současnosti jedno z nejčastějších onkologických onemocnění. Po kožních nádorech 

je druhou nejčastější onkologickou diagnózou u žen. Jen v České republice je každoročně 

diagnostikováno na 7000 nových případů nádorového onemocnění prsu (Skovajsová 

et al., 2014). Nárůst pozitivních nálezů karcinomu prsu se netýká pouze České republiky, 

ale tato problematika je vnímána i celosvětově. Nově nemocných s karcinomem prsu pro 

rok 2018 v celosvětovém měřítku bylo zaznamenáno 2 088 849 (Dušek et al., 2018). 

Jelikož dosud nebyl zjištěn přesný rizikový faktor, který je zodpovědný za nádorové 

onemocnění prsu je jedinou možností včasná diagnostika a cílená léčba (Skovajsová et al, 

2014). Jedním z hlavních zdrojů pro čerpání dat o epidemiologii karcinomu prsu 

je Národní onkologický registr ČR. Národní onkologický registr se stal nedílnou součástí 

komplexní onkologické péče. 

 

Metody 

Před zahájením výzkumu byly stanoveny výzkumné cíle a předpoklady.  

Výzkumný cíl č. 1: Popsat primární a sekundární prevenci karcinomu prsu. 

Výzkumný cíl č. 2: Zjistit informovanost žen o primární a sekundární prevenci 

karcinomu prsu. K výzkumnému cíli byl stanoven následující předpoklad. Výzkumný 

předpoklad č. 2a : Předpokládáme, že 60 % a více žen je informováno o primární prevenci 

karcinomu prsu. 

K výzkumnému cíli byl stanoven následující předpoklad č. 2b. Výzkumný předpoklad 

č. 2b: Předpokládáme, že 65 % a více žen je informováno o sekundární prevenci 

karcinomu prsu. 

 

 



 

 
 

Výzkumný cíl č. 3: Zjistit informovanost žen o mamografickém vyšetření. 

K výzkumnému cíli byl stanoven následující výzkumný předpoklad. Výzkumný 

předpoklad č. 3: Předpokládáme,  že 70 % a více žen je informováno o mamografickém 

vyšetření. 

Výzkumná část byla realizována metodou kvantitativního výzkumu prostřednictvím 

nestandardizovaného dotazníku (Příloha C). Výzkum probíhal od března do dubna 2019 

v organizacích Mamma HELP Olomouc, Mammacentrum Olomouc a v Gynekologické 

ambulanci v Šumperku. Vedoucí pracovníci těchto center dali souhlas s realizací 

výzkumu na daných pracovištích. Finální počet vyhodnocených dotazníků byl 90. Každý 

dotazník obsahoval 20 otázek. Otázky byly uzavřené, u některých bylo možné uvést více 

možných odpovědí. V úvodu dotazníku byli respondenti seznámeni s účelem šetření, 

s požadavky na správnost vyplnění a anonymitou zpracování. První otázka byla 

identifikační, další otázky byly zaměřeny na danou problematiku bakalářské práce.  

Data, která byla získána prostřednictvím dotazníkového šetření byla zpracována pomocí 

programu Microsoft Office Excel 2016. Data jsou ve výzkumu uvedena celými čísly 

v absolutní četnosti a v relativní četnosti (%). Data byla vedená v procentech 

a zaokrouhlená na 1 desetinné číslo. 

 

Výsledky 

Z 90 respondentek označilo 30 (33,3 %) skupinu 45–55 let. 30 (33,3 %) oslovených 

respondentek se zařadilo do věkové skupiny 56–64 let. Do věkové skupiny 65–75 let 

se zařadilo zbylých 30 (33,3 %) respondentek. 

 

Primární prevence karcinomu prsu  

Ženy byly dotazovány, zda jsou si vědomy co patří do ochranných faktorů proti vzniku 
karcinomu prsu. Bylo na výběr více správných odpovědí. Aby byla otázka považována 
za správnou, tak musely respondentky označit odpověď dostatek ovoce a zeleniny 
ve stravě 82 (91,1 %) a dostatek pohybu 54 (60,0 %). 10 (11,1 %) respondentek označilo 
odpověď alkohol a 9 (10,0 %) respondentek stres.  



 

 
 

Dále respondentky uváděly, jaké jsou rizikové faktory pro vznik karcinomu prsu. Správné 
odpovědi v této otázce byly odpovědi alkohol 76 (84,4 %), nedostatek pohybu  
69 (76,7 %) a kouření 60 (66,7 %). Odpověď strava bohatá na vlákninu nebyla žádnou 
respondentkou označená.  

Pro další zjištění měli respondenti vybrat, zda je věk rizikovým faktorem.                        
O tom, že je věk rizikovým faktorem pro vznik karcinomu prsu je přesvědčeno 
54 (60,0 %) respondentek. Odpověď, že věk nemá vliv na vznik tohoto onemocnění 
označilo 14 (15,6 %) respondentek. Poslední dvě odpovědi byly zaměřené na to, zda je 
věk rizikovým faktorem od určitého věku To, že je karcinom prsu rizikovým faktorem 
od 30 let věku označilo 12 (13,3 %). 10 (11,1 %) respondentek označilo, že věk je 
rizikovým faktorem až od 55 let věku. Správně odpovědělo 54 (60,0 %) a chybně 
odpovědělo 36 (40,0 %). 

Na otázku, zda ženy ví na co se mají při samovyšetření prsu zaměřit vybíraly ženy několik 

správných odpovědí. Hmatnou bulku v prsu označilo 80 (88,9 %), zarudnutí prsu  

65 (72,2 %), změna struktury kůže 60 (66,7 %) a symetrie prsu 50 (55,6 %) respondentek. 

Správně odpovědělo 50 (55,6 %) a chybně 40 (44,4 %) respondentek.  

Další otázka byla zaměřena na vliv genetiky na vznik karcinomu prsu. Správnou 

odpověď, že genetika má  vedle dalších faktorů vliv na vznik karcinomu prsu označilo 

55 (61,1 %) respondentek. 18 (20,0 %) označilo, že genetika nemá žádný vliv,  

17 (18,9 %) vybralo, že je vznik karcinomu prsu na genetice zcela závislý.  

 

Sekundární prevence karcinomu prsu  

K výzkumnému cíli, zda jsou ženy informovány o sekundární prevenci měly 

respondentky vybrat správné odpovědi na to jaké jsou správné polohy při samovyšetření 

prsu. Tato otázka měla dvě správné odpovědi.  80 (88,9 %) respondentek vybralo 

odpověď vleže na zádech. 79 (87,8 %) respondentek označilo taktéž správnou odpověď 

ve stoje před zrcadlem. Nesprávnou odpověď, že vyšetření se provádí na břiše označilo 9 

(10,0 %) respondentek.  

Dále ženy vybíraly správnou otázku na čestnost samovyšetření prsu.  

Že se má samovyšetření prsu provádět 1x měsíčně označilo 40 (44,4 %) respondentek. 

13 (14,4 %) označilo 1x za 2 měsíce, 20 (22,2 %) označilo 1x za půl roku, 17 (18,9 %) 

vybralo odpověď 1x za 3 měsíce. Správně odpovědělo 40 (44,4 %) a chybně odpovědělo 

50 (55,6 %) respondentek. 



 

 
 

V jedné z otázek týkající se sekundární prevence bylo vybrat, jaký je správný způsob 

samovyšetření prsu. V této otázce byly dvě správné odpovědi. 7 (6,8 %) označilo 

odpověď pravou rukou pravý prs, 10 (11,1 %) vybralo odpověď levou rukou levý prs. 

Pravou rukou levý prs odpovědělo 62 (68,9 %) a levou rukou pravý prs odpovědělo  

64 (71,1 %) respondentek. Správně odpovědělo 62 (68,9 %) a chybně odpovědělo  

28 (31,1 %) respondentek. 

V neposlední řadě měly respondentky odpovídat na to, jaká oblast prsu se má při 

samovyšetření prsu vyšetřit. Odpověď pouze spodní část prsu neoznačila žádná 

respondentka. Vyšetření celého prsu označilo 76 (84,4 %). 10 (11,1 %) respondentek 

vybralo, že se má vyšetřit pouze horní část prsu. Pouze bradavku vybralo 4 (4,4 %). 

Správně odpovědělo 76 (84,4 %) a chybně odpovědělo 14 (15,6 %). 

Poslední otázka byla zaměřena na správnou techniku samovyšetření prsu. 6 (6,7 %) 

označilo odpověď, že palcem stlačujeme náhodná místa. Správnou odpověď, že vyšetření 

musí být prováděno krouživým pohybem pomocí více prstů označilo 63 (70,0 %).   

5 (5,6 %) vybralo odpověď stlačení náhodných míst více prsty. 16 (17,8 %) respondentek 

označilo odpověď krouživým pohybem pomocí palce.  

 

Mamografické vyšetření  

Při zjišťování informovanosti žen o mamografickém vyšetření byly respondentky 

dotázány, kdy vzniká nárok na hrazení mamografického vyšetření pojišťovnou. V této 

otázce byly dvě správné odpovědi. 76 (84,4 %) vybralo odpověď pokud vyšetření 

doporučí lékař, 69 (76,7 %) označilo odpověď, že nárok na hrazení vyšetření pojišťovnou 

vzniká od určitého věku. Odpověď, že nárok vzniká pouze u pacientek s karcinomem prsu 

vybralo 21 (23,3 %). 8 (8,9 %) respondentek vybrala odpověď, že nárok vzniká pouze u 

žen s diagnostikovaným karcinomem prsu. Správně odpovědělo 69 (76,7 %) a chybně 

odpovědělo 21 (23,3 %) respondentek. 

Jedna z otázek byla zaměřena na to, zda jsou ženy informovány o tom kdo rozhoduje 

o výběru centra ve kterém jim bude provedeno mamografické vyšetření. Správnou 

odpověď, že výběr centra záleží na pacientce samotné označilo 70 (77,8 %) respondentek. 

9 (10,0 %) označilo, že centrum vybere lékař, 5 (5,6 %) označilo, že centrum vybere 



 

 
 

pojišťovna. Odpověď, že centrum je ženě přiděleno podle adresy bydliště vybralo  

6 (6,7 %) respondentek.  

V další otázce respondentky vybíraly správný věk, od kterého je mamografické vyšetření 

hrazeno pojišťovnou. Správnou odpověď, že je mamografické vyšetření hrazeno  

od 45 let vybralo 77 (85,6 %) respondentek. Odpovědi, že je mamografické vyšetření 

hrazeno od 25 a od 30 let nevybrala žádná respondentka. 13 (14,4 %) označilo odpověď, 

že vyšetření je hrazeno od 50 let.  

Dále byly respondentky dotazovány, za jaké časové období vzniká u žen v určitém věku 

nárok na mamografické vyšetření hrazené pojišťovnou. Správnou odpověď,  

že je hrazeno 1x za 2 roky vybralo 69 (76,7 %) respondentek. Odpovědi 1x za měsíc  

a 3x za rok neoznačila žádná respondentka. 5 (5,6 %) označilo odpověď 1x za rok  

a 1x za 5 let vybralo 16 (17,8 %) respondentek.  

Respondentky vybíraly také nejčastější příznaky karcinomu prsu. V této otázce byly 

4 správné odpovědi. Bulku v prsu vybralo 80 (88,9 %), bolest 58 (64,4 %), výtok 

z bradavky 60 (66,7 %) a změnu tvaru bradavky označilo 59 (65,6 %). Odpověď, 

že příznakem je nechutenství neoznačila žádná respondentka. Správně odpovědělo 

58 (64,4 %) a chybně odpovědělo 32 (35,6 %) respondentek. 

V neposlední řadě měly ženy vybrat možnost, zda je možné podstoupit mamografické 

vyšetření pokud ještě nedosáhly věku 45 let a více. Správnou odpověď, že je možné 

podstoupit vyšetření v omezené míře, pokud si pacientka vyšetření uhradí sama označilo 

tuto odpověď 62 (68,9 %) respondentek. 15 (16,7 %) vybralo možnost, že centra tyto 

pacientky nepřijímají a 13 (14,4 %) vybralo odpověď, že je to možné jen 1x za dva roky.  

V poslední otázce bylo zapotřebí vybrat, jakým stylem probíhá zvaní pacientek 

k mamografickému vyšetření v ČR. V této otázce byly 3 správné odpovědi. Pozvánky na 

adresu trvalého bydliště označilo 86 (95,6 %), pozvánky na email 69 (76,7 %) a 

doporučení od gynekologa vybralo 70 (77,8 %). Odpověď, že zvaní žen probíhá formou 

sms neoznačila žádná respondentka. Správně odpovědělo 69 (76,7 %) a chybně 

odpovědělo 21 (23,3 %) respondentek.  

 

 



 

 
 

Diskuze 

Účast žen na mamografickém screeningu je vzhledem k preventivní péči zajímavým 

tématem. Tato problematika se týká značné části populace. Prvním cílem bakalářské 

práce bylo popsat primární a sekundární prevenci karcinomu prsu. Tento popisný cíl byl 

vybrán, protože je stěžejním prvkem celého tématu. Prevence karcinomu prsu je důležitá 

nejen pro včasný záchyt případného onemocnění, ale také z ekonomického pohledu. Tato 

bakalářská práce je zaměřena na zmapování informovanosti žen o primární a sekundární 

prevenci karcinomu prsu a informovanost žen o mamografickém screeningu. I dle Strnada 

(2014) je informovanost žen o prevenci karcinomu prsu výrazným faktorem pro 

předcházení tomuto onemocnění.  

Výzkumný cíl č. 2a zjišťoval informovanost žen o primární prevenci karcinomu prsu. 

K tomuto výzkumnému cíli se vztahoval výzkumný předpoklad č. 2a: Předpokládáme, 

že 60 % a více žen je informováno o primární prevenci karcinomu prsu. Dle Janíkové 

a Zeleníkové (2013) je edukace žen všeobecnými sestrami o primární prevenci karcinomu 

prsu důležitá, a to zejména v oblasti správného stravování. Správným stravováním 

rozumíme, v první řadě, dostatek ovoce a zeleniny. Podle Vorlíčka et al. (2013) zaujímá 

hlavní místo v primární prevenci také dostatek pohybových aktivit. V neposlední řadě 

hraje důležitou roli přítomnost supresorových genů, které se nachází v organismu v typu 

BRCA 1 a BRCA 2. Touto problematikou se zabývá i Mansel et al. (2008). V jejich díle 

jsou popsané mutace těchto genů, které ovlivňují a zvyšují riziko vzniku karcinomu prsu 

a vaječníků. Tento výzkumný předpoklad je v souladu s výsledky výzkumného šetření. 

K tomuto výzkumnému předpokladu se pojilo 5 otázek. Otázka č. 2 měla uspokojivé 

výsledky, i přes vysoký výskyt jiných ochranných faktorů, 60,0 % respondentů uvedlo 

dostatek ovoce a zeleniny a dostatek pohybu jako hlavní ochranné faktory proti vzniku 

karcinomu prsu.  V otázce č. 3 byly zaznamenány podle respondentů nejčastější rizikové 

faktory pro vznik ca prsu jako jsou alkohol, nedostatek pohybu a kouření. Tyto rizikové 

faktory uvedlo 66,7 % respondentů. V otázce týkající se prvního předpokladu respondenti 

vybírali, zda je věk ženy rizikovým faktorem pro vznik karcinomu prsu. Správnou 

odpověď, že je věk rizikovým faktorem pro vznik karcinomu prsu vybralo 60,0 % 

respondentů. Ovšem ostatní respondenti (40,0 %) označili jiné nesprávné odpovědi. Dle 

Kuchyňky (2017) má zásadní vliv pro vznik karcinomu prsu genetika. Otázka č. 9 byla 

zaměřena na to, zda si ženy myslí, že výskyt rakoviny prsu v rodině je rizikovým 

faktorem. Tuto otázku hodnotím kladně, neboť 61,1 % respondentů označila správnou 



 

 
 

odpověď, a to že genetika má i vedle dalších faktorů vliv na vznik karcinomu prsu. 

Zbylých 38,9 % respondentů vybralo jinou odpověď. Vorlíček (2012) a Coufal et al. 

(2011) ve svých publikacích poukazují na hlavní příznaky karcinomu prsu. Znalost těchto 

příznaků je důležitá nejen v prevenci, ale i léčbě karcinomu prsu. Na nejčastější příznaky 

karcinomu prsu byla zaměřena otázka č. 18. Správné odpovědi, že mezi nejčastější 

příznaky patří bulka v prsu, bolest, výtok z bradavky a změna tvaru bradavky označilo 

64,4 % respondentů. 

Tab. 1 Výsledky stanovených kritérií předpokladu č. 2a 

 

Výzkumný cíl č. 2b měl zjistit informovanost žen o sekundární prevenci karcinomu prsu.  

Do této skupiny patří dle Strnada (2014) zejména samovyšetření prsu a mamografické 

vyšetření. Správná technika a provedení samovyšetření prsu 1x měsíčně je důležitá 

zejména podle organizací, které se touto problematikou zabývají (Loono, 2018). V dnešní 

moderní době jsou pro ženy připraveny speciální aplikace, které krok po kroku navádějí 

ženu tak, aby byla schopna doma samovyšetření prsu provádět (Ruce na prsa, 2018). 

Důležitost správné techniky samovyšetření, ale i to na co si má dát žena při samovyšetření 

pozor, např. tvar prsu, velikost prsu, změna kůže, má zásadní vliv na včasný záchyt 

případné patologie (Dienstbier, 2010). Hlavním pilířem v sekundární prevenci karcinomu 

prsu je mamografické vyšetření. Dle Májka et al. (2013) došlo díky zavedení 

preventivního mamografického vyšetření ke snížení pozitivních nálezů při 

mamografickém vyšetření. Díky včasné diagnostice je dle ÚZIS (2018) pětileté přežití 

pacientek s pozitivním nálezem téměř 100 %.  K tomuto výzkumnému cíli byl stanoven 

výzkumný předpoklad č. 2b: Předpokládáme, že 65 % a více žen je informováno 

o sekundární prevenci karcinomu prsu. Výzkumný předpoklad je v souladu s výsledky 

výzkumného šetření. K předpokladu se vztahovalo 6 otázek. Dle MUDr. Vackové 

(Loono, 2018)  jsou polohy při kterých provádíme samovyšetření prsu důležitým 

faktorem pro správné vyšetření. Abrahámová et al. (2009) také poukazuje na to, že poloha 

vleže na zádech a poloha ve stoje před zrcadlem, je pro tento účel vyšetření 

nejadekvátnější.  Otázka č. 7 měla velmi dobré výsledky co se týká informovaností žen 

o správné poloze při samovyšetření prsu. Správné odpovědi označilo 87,8 % respondentů. 

Předpoklad č. 2a
č. 2 č. 3 č. 6 č. 9 č. 18

Splněná kritéria 60,0% 66,7% 60,0% 61,1% 64,4%
Nesplněná kritéria 40,0% 33,3% 40,0% 38,9% 35,6%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Dotazníkové otázky

62,4%
37,6%
100,0%Celkem 

Aritmetický průměr



 

 
 

V otázce č. 8 se ukázalo, že ženy nejsou dostatečně informovány o tom, jak často 

je vhodné samovyšetření prsu provádět. Správnou odpověď, že samovyšetření 

se má provádět 1x za měsíc vybralo pouze 44,4 % respondentů. 55,6 % respondentů 

vybralo jinou odpověď, zejména se jednalo o odpověď 1x za 2 měsíce. Správnou 

technikou provedení samovyšetření prsu se zabývá zejména organizace Ruce na prsa 

(2018) a Zdravá prsa (2018), které se shodují na tom, že správnou technikou pro 

samovyšetření prsu je vyšetření levého prsu pravou rukou a pravého prsu levou rukou. 

Aby došlo k co nejkvalitnějšímu provedení vyšetření. Otázka č. 10 byla zaměřena právě 

na správnost provedení. Správně na tuto otázku odpovědělo 68,9 % respondentů. 

V otázce č. 11 byly ženy dotazovány, čemu mají při samovyšetření věnovat pozornost. 

Dle organizace Bellis young and cancer (2017) je hlavními příznaky karcinomu prsu 

zejména hmatná rezistence v prsu, zarudnutí, změna struktury kůže či asymetrie prsu. 

S těmito poznatky se shoduje i Friedrichs et al. (2017). Tato otázka byla náročná na 

vyhodnocení, a to zejména proto, že v ní byly všechny odpovědi správné. Správně 

odpovědělo 55,6 % respondentů, zbylých 44,4 % neoznačilo všechny správné odpovědi. 

Otázka č. 12 byla zaměřena na oblast, na kterou se má žena při samovyšetření prsu 

zaměřit. Správnou odpověď, že na celý prs vybralo 84,4 % respondentů, takže tato otázka 

vyšla velmi kladně. Dle Barsové et al. (2014) a Erharta (2018) je velmi důležité vyšetřit 

celý prs i s axilárními uzlinami. Poslední otázka týkající se druhého předpokladu byla 

zaměřena na správnost provedení samovyšetření prsů. Správné samovyšetření prsu je 

provedeno pomocí více prstů krouživými pohyby. Tuto správnou techniku vybralo  

70,0 % respondentů. Dle Port (2015) je tento způsob provedení samovyšetření prsu 

jedinou možnou volbou. Ostatní způsoby se ukázaly jako nedostatečné.  

Tab. 2 Výsledky stanovených kritérií předpokladu č. 2b 

 

 

Výzkumný cíl č. 3 měl zjistit informovanost žen o mamografickém vyšetření. 

K výzkumnému cíli se vztahoval výzkumný předpoklad č. 3: Předpokládáme, že 70 % 

a více žen je informováno o mamografickém vyšetření. Tento výzkumný cíl měl za úkol 

zjistit, jednak informovanost žen o samotném mamografickém vyšetření, tak  

Předpoklad č. 2b
č. 7 č. 8 č. 10 č. 11 č. 12 č. 13

Splněná kritéria 87,8% 44,4% 68,9% 55,6% 84,4% 70,0%
Nesplněná kritéria 12,2% 55,6% 31,1% 44,4% 15,6% 30,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%Celkem

Dotazníkové otázky 

68,5%
31,5%
100,0%

Aritmetický průměr



 

 
 

i o mamografickém screeningu, který je v této problematice velmi významný. Tento 

výzkumný předpoklad je v souladu s výsledky z výzkumného šetření. K tomuto 

výzkumnému cíli se vztahovalo 6 otázek. Otázka č. 14 byla zaměřena na informovanost 

žen o tom, zda ví kdy mají nárok na hrazení mamografického vyšetření pojišťovnou. Dle 

Skovajsové (2016) je úspěšný mamografický screening zejména pro dobrou spolupráci 

zdravotních pojišťoven, lékařů a zdravotnických organizací zabývající se problematikou 

karcinomu prsu. Správnou odpověď vybralo 76,7 % respondentů. Na tom, že vyšetření 

hrazené pojišťovnou má vliv indikace od lékaře a věk od 45 let ženy se shoduje i Májek 

et al. (2013). Výběr mamografickému centra pro mamografické vyšetření prsu vybírá 

pacientka sama. Tato problematika se týkala otázky č. 15. Správnou odpověď vybralo 

78 % respondentů, zbylých 22,2 % označilo jinou odpověď zejména pak odpověď, 

že centrum vybírá lékař. Májek et al (2019) se zaměřuje na to, jak je důležité pro 

pacientku si vybrat centrum pro mamografické vyšetření nejen po stránce psychické, ale 

i ekonomické. V otázce č. 16 měli respondenti vybrat od jakého věku je mamografické 

vyšetření hrazené pojišťovnou. Odborníci Kliment (2016) a Roztočil et al. (2011) 

se shodují, že věk od 45 let je vhodný pro zahájení pravidelného mamografického 

vyšetření. V mladším věku nemá vyšetření smysl kvůli výrazně menší rozlišovací 

schopnosti a riziku rakoviny prsu z ozáření. Věk od 45 let vybralo 85,6 % respondentů. 

Otázka č. 17 zjišťovala informovanost žen o tom, kolikrát mají nárok na hrazené 

mamografické vyšetření pojišťovnou. Dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví (2012) 

je mamografické vyšetření hrazeno 1x za dva roky pro ženy starší 45 let. 76,7 % 

respondentů vybralo tuto správnou odpověď. Zbylých 23,3 % respondentů označilo 

odpověď, že nárok vzniká 1x za 5 let. Což by bylo nedostatečné vzhledem k rychlosti 

rakovinného bujení. Otázka č. 19 byla zaměřena na informovanost žen o mamografickém 

vyšetření, pokud ještě nedosáhly hranice věku 45 let. Dle Skovajsové (2016) je správné, 

že si ženy mohou vyšetření uhradit samy pokud nedosáhly ještě věku 45 let.  Tato správná 

odpověď byla vybrána 68,9 % respondentů. Zbylých 31,1 % respondentů označovala 

odpověď, že vyšetření pod hranici věku 45 není možné. Pacientky, které mají zájem o 

toto vyšetření se musí dopředu objednat a poté zaplatit mamografické vyšetření dle ceníku 

vybraného mamografického centra říká Májek et al. (2019). Pozvání pacientek na 

vyšetření pomocí pozvánek na adresu bydliště, pozvánkou na email a doporučením od 

gynekologa je osvědčenou metodou v rámci mamografického screeningu v ČR, což nám 

potvrzuje Health at a Glance: Europe (2018) a zároveň i úspěšnost mamografického 

screeningu, který mapuje Skovajsová (2016). Právě touto problematikou se zabývala 



 

 
 

poslední otázka v dotazníku č. 20. Správné odpovědi označilo 76,7 % respondentů. 

Zbylých 23,3 % respondentů označovalo nesprávnou odpověď. 

Tab. 3 Výsledky stanovených kritérií předpokladu č. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předpoklad č. 3
č. 14 č. 15 č. 16 č. 17 č. 19 č. 20

Splněná kritéria 76,7% 77,8% 85,6% 76,7% 68,9% 76,7%
Nesplněná kritéria 23,3% 22,2% 14,4% 23,3% 31,1% 23,3%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%Celkem

Dotazníkové otázky 

77,1%
22,9%
100,0%

Aritmetický průměr



 

 
 

Závěr 

Výzkum se zabýval informovaností žen o mamografickém vyšetření. Zajímá nás zejména 

to, zda jsou ženy schopny dodržovat zdraví životní styl a jsou si vědomy rizikových 

faktorů, které mohou mít za příčinu vznik karcinomu prsu. V sekundární prevenci 

se zaměřujeme na informovanost žen  v oblasti samovyšetření prsu. Ať už primární 

či sekundární prevence hrají důležitou roli v časném záchytu karcinomu prsu. Včasný 

záchyt tohoto onkologického onemocnění má vliv nejen na samotnou léčbu, ale 

i na stránku psychickou a ekonomickou.  

Výzkumná část se zabývá výzkumnými cíli a výzkumnými předpoklady. Na základě 

předvýzkumu byly výzkumné předpoklady upraveny. První cíl byl popisný. Hlavním 

úkolem bylo popsat primární a sekundární prevenci karcinomu prsu. Výzkumný cíl  

č. 2a měl zjistit informovanost žen o primární prevenci karcinomu prsu. Výzkumným 

cílem bylo zjištěno, že ženy jsou o primární prevenci informovány, a tak byl výzkumný 

předpoklad splněn.  Ve výzkumném cíli č. 2b jsme zjišťovali informovanost žen 

o sekundární prevenci karcinomu prsu. Výzkumný předpoklad pro tento cíl byl rovněž 

splněn. Třetím výzkumným cílem bylo zjištěno, že  ženy jsou informovány 

o mamografickém vyšetření. Díky uspokojivým výsledkům, byl i tento předpoklad 

splněn.  

Závěrem je třeba zmínit to, že většina žen si jednoznačně uvědomuje, že prevence 

je velice důležitá u všech druhů onemocnění a obzvláště u závažných onemocnění, jakým 

je karcinom prsu. Pozitivním zjištěním je skutečnost, že i přes počáteční obavy se ženy 

aktivně účastní mamografického screeningu. Stále je nutné na informovanosti v této 

oblasti pracovat, a to hlavně ze strany všeobecných sester a lékařů tak, aby se prevence 

karcinomu prsu rozšiřovala pro stále širší věkový okruh žen. Informovanost žen ze strany 

všeobecných sester má velký vliv, jak na zdárný průběh prevence, tak i zmírnění 

počátečních obav při zjištění nemoci. Vzhledem k tomu, že se této problematice věnuje 

i řada známých neziskových organizací, pořádajících mediálně známé akce, i na nich je, 

aby prevence karcinomu prsu se dostávala do podvědomí stále širší veřejnosti.     
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