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Jméno a příjmení:  Karolína Vrabcová 

Instituce:   Technická univerzita v Liberci, Fakulta zdravotnických studií 
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Vedoucí práce:  Mgr. Marie Froňková 

Počet stran:  66 

Počet příloh:  4 

Rok obhajoby:  2020 

Anotace: 

Bakalářská práce je zaměřena na prevenci karcinomu prsu. Hlavním cílem této bakalářské práce 

je zjistit informovanost studentek středních škol v prevenci karcinomu prsu, samovyšetření 

prsu, příznacích karcinomu prsu a zdali vědí, co mají dělat, pokud si nahmatají na prsu 

nerovnost. Výzkumy dokazují, že karcinom prsu je jedním z nejčastějších nádorů u žen. 

Úmrtnost na toto onemocnění klesá, lze to vysvětlit tím, že se zvyšuje prevence tohoto 

onemocnění. Bakalářská práce je dělena na dvě části, teoretickou a praktickou část. V teoretické 

části se zabýváme patofyziologií karcinomu prsu, rizikovými faktory, epidemiologií a etiologií 

karcinomu prsu. V praktické části bakalářské práce jsme zjišťovali, zda studentky středních 

škol jsou dostatečně informovány o prevenci karcinomu prsu. Jako metodu výzkumné části 

jsme zvolili dotazníkové šetření zaměřené na studentky středních škol v Liberci. Výzkumná 

část analyzuje výsledky dotazníkového šetření. Výstupem bakalářské práce je vytvoření 

odborného článku připraveného k publikaci.  

Klíčová slova: studentky, karcinom prsu, prevence, rizikové faktory, epidemiologie, etiologie, 

patofyziologie, odborný článek 

 



ANNOTATION 

Author:    Karolína Vrabcová 

Institution:    Technical University of Liberec, Faculty of Health studies 

Title:     Informing students of secondary schools in prevention of breast 

cancer 

Supervisor:    Mgr. Marie Froňková 

Number of pages:  66 

Number of attachments: 4 

Year of thesis defense:  2020 

Annotation: 

This bachelor work is focus on prevention of breast cancer. Main goal of this bachelor work is 

to find information about secondary school students and their knowledge about prevention of 

breast cancer, breast self-examination, symptoms of breast cancer and if they know what to do 

if find roughness in breast. Researches proves, that breast cancer is one of the most common 

tumors in women. Death rate is dropping, because of the higher prevention of this illness. This 

work is divided in two parts, theoretical and practical. Theoretical part is dealing with 

pathophysiology of breast cancer, risk factors, epidemiology and etiology of breast cancer. 

Practical part is finding out if high school students are sufficiently informed about breast cancer. 

As research method is used survey focused on high school students in Liberec. Research part 

analysed results of the survey. End result of this bachelor work is to write professional article 

which is ready for publication. 

Key words: students, breast cancer, prevention, risk factors, epidemiologic, etiologic, 

pathophysiologic, professional article. 























































































































Příloha A – Dotazník 

Dobrý den, 

jmenuji se Karolína Vrabcová a jsem studentka 3. ročníku oboru Všeobecná sestra 

bakalářského studia Fakulty zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci. Ráda bych 

Vás poprosila o anonymní vyplnění dotazníku určeného studentkám střední školy, který 

bude sloužit jako podklad pro výzkumnou část k mé bakalářské práci na téma "Informovanost 

studentek středních škol v prevenci karcinomu prsu". Dejte do kroužku vždy jednu správnou 

odpověď, pokud není u otázky uvedeno jinak. 

 

Předem děkuji za Váš čas věnovaný vyplnění dotazníku. 

Karolína Vrabcová 

 

1. Uveďte Váš věk -  

2. Probíhal u Vás na škole nějaký seminář či přednáška o prevenci karcinomu prsu? 

 a) ano 

 b) ne 

3. Víte, co je to karcinom prsu? 

 a) nezhoubný nádor prsu 

 b) zhoubný nádor prsu 

 c) zánět prsu 

 d) nevím 

4. Kde byste nejprve hledala informace o prevenci karcinomu prsu? 

 a) internet 

 b) odborná literatura 

 c) praktický lékař 

 d) gynekolog 

5. Myslíte si, že karcinom prsu může postihnout i muže? 

 a) ano 

 b) ne 

6. Vyskytl se ve Vaší rodině karcinom prsu? 

 a) ano 

 b) ne 

 c) nechci uvést 

  



7. Pokud ano, u koho? 

 a) matka 

 b) babička 

 c) sestra 

 d) Vy sama 

 e) jiný příbuzný 

8. Provádíte si vyšetření prsu sama? 

 a) ano 

 b) ne 

 c) občas 

9. Pokud jste odpověděla na předchozí otázku ne nebo občas, co je důvodem?  

 a) nevím jak 

 c) nechci 

 d) není čas 

 e) zapomínám 

 f) nevěřím, že samovyšetření prsu něco odhalí 

 g) jiný důvod – uveďte jaký 

10. Chodíte pravidelně na gynekologické prohlídky? 

 a) ano 

 b) ne 

11. Vyšetřuje Vám gynekolog prsa při preventivní prohlídce? 

 a) ano 

 b) ne 

12. Jak často navštěvujete svého gynekologa?  

 a) jednou ročně 

 b) jednou za půl roku 

 c) jednou za dva roky 

 d) jak se mi chce 

 e) nevím 

13. Jak časté by měly být pravidelné prohlídky u gynekologa u dívek od 15ti let?  

 a) jednou ročně 

 b) jednou za půl roku 

 c) jednou za dva roky 



14. Byla jste o prevenci karcinomu prsu poučena lékařem? 

 a) ano 

 b) ne 

15. Víte, kdy se má provádět samovyšetření prsu?  

 a) dva až tři dny po skončení menstruace 

 b) jednou za měsíc během menstruace 

 c) je jedno kdy 

16. Víte, v jakém intervalu by se mělo provádět samovyšetření prsu?  

 a) jednou za měsíc 

 b) jednou za dva měsíce 

 c) jednou za půl roku 

17. Víte, v jakých polohách by se mělo samovyšetření provádět?  

 a) ve stoje i vleže 

 b) vleže 

 c) ve stoje 

18. Víte, jaká část prsu je třeba vyšetřit?  

 a) celý prs i část prsu směřující k podpaží včetně uzlin 

 b) prso okolo bradavek 

 c) pouze oblast uzlin 

19. Které z příznaků považujete za typické pro karcinom prsu? - je možné zakroužkovat více 
možností 

 a) celková únava 

 b) bolest hlavy 

 c) hmatná bulka 

 d) zvracení  

 e) vpáčená bradavka 

 f) sekrece z bradavky 

 g) nevím 

  



20. Jaké rizikové faktory podle Vás přispívají ke vzniku karcinomu prsu? - je možné 
zakroužkovat více možností  
 a) kojení 

 b) dědičnost 

 c) předčasná menstruace 

 d) drogy  

 e) alkohol 

 f) pohlaví 

 g) věk 

 h) nevím 

21. Víte, co dělat, pokud si nahmatáte bulku? 

 a) v nejbližší době navštívit lékaře 

 b) přestat jíst nezdravě, nepít alkohol, nekouřit 

 c) počkám až to dojde do bolestivé fáze 

22. Co je to mamografický screening? 

 a) odběr tkáně z prsu 

 b) vyšetření prsu lékařem 

 c) léčebný postup pro léčbu karcinomu prsu 

 d) pravidelné preventivní vyšetření prsu radiodiagnostickou metodou 

23. Víte od kolika let je v České republice hrazen mamografický screening? 

 a) pro ženy od 45 let 

 b) mamografický screening není hrazen 

 c) pro ženy od 15 let 

24. Jak často, by žena nad 45 let měla chodit na mamografický screening? 

 a) jednou ročně 

 b) dvakrát ročně 

 c) jednou za dva roky 

 d) nevím 

 



Příloha B – Předvýzkum  

Tabulka 1 Věkové kategorie 

ni = 15 ni [ - ] fi [%] 

17 3 20 % 

18 9 60 % 

19 3 20 % 

Celkem 15 100 % 

 

Tabulka 2 Seminář 

ni =15 
ni [ - ] fi [%] 

Ano 
2 13 % 

Ne 
13 87 % 

Celkem 
15 100 % 

 

Tabulka 3 Pojem karcinom prsu 

ni = 15 ni [ - ] fi [%] 

Nezhoubný nádor prsu 3 20 % 

Zhoubný nádor prsu 12 80 % 

Zánět prsu 0 0 % 

Nevím 0 0 % 

Celkem 15 100 % 

 

Tabulka 4 Informace o prevenci karcinomu prsu 

ni = 15 ni [ - ] fi [%] 

Internet 6 40 % 

Odborná literatura 0 0 % 

Praktický lékař 4 27 % 

Gynekolog 5 33 % 

Celkem 15 100 % 

 

  



Tabulka 5 Výskyt karcinomu prsu u mužů 

ni =15 ni [ - ] fi [%] 

Ano 7 47 % 

Ne 8 53 % 

Celkem 15 100 % 

 

Tabulka 6 Výskyt karcinomu prsu v rodině 

ni =15 ni [ - ] fi [%] 

Ano 3 20 % 

Ne 11 73 % 

Nechci uvést 1 7 % 

Celkem 15 100 % 

 

Tabulka 7 Výskyt karcinomu prsu u příbuzných 

ni = 3 ni [ - ] fi [%] 

Matka 1 25 % 

Babička 2 50 % 

Sestra 0 0 % 

Vy sama 0 0 % 

Jiný příbuzný 1 25 % 

Celkem 4 100 % 

 

Tabulka 8 Samovyšetření prsu 

ni =15 ni [ - ] fi [%] 

Ano 3 20 % 

Ne 9 60 % 

Občas 3 20 % 

Celkem 15 100 % 

 

  



Tabulka 9 Důvod k neprovádění samovyšetření prsu 

ni = 15 ni [ - ] fi [%] 

Nevím jak 
7 70 % 

Nechci 1 10 % 

Není čas 2 20 % 

Zapomínám 0 0 % 

Nevěřím, že samovyšetření prsu něco odhalí 0 0 % 

Jiný důvod – uveďte jaký 0 0 % 

Celkem 10 100 % 

 

Tabulka 10 Pravidelné gynekologické prohlídky 

ni =15 ni [ - ] fi [%] 

Ano 10 67 % 

Ne 5 33 % 

Celkem 15 100 % 

 

Tabulka 11 Vyšetření prsu gynekologem 

ni =15 ni [ - ] fi [%] 

Ano 4 27 % 

Ne 9 60 % 

Neuvedeno 2 13 % 

Celkem 15 100 % 

 

Tabulka 12 Pravidelnost gynekologických prohlídek 

ni = 15 ni [ - ] fi [%] 

Jednou ročně 
4 27 % 

Jednou za půl roku 5 33 % 

Jednou za dva roky 0 0 % 

Jak se mi chce 4 27 % 

Nevím 2 13 % 

Celkem 15 100 % 

 

  



Tabulka 13 Gynekologické prohlídky u dívek od 15ti let 

ni =15 ni [ - ] fi [%] 

1x ročně 10 67 % 

Jednou za půl roku 4 27 % 

Jednou za dva roky 1 7 % 

Celkem 15 100 % 

 

Tabulka 14 Edukace lékařem o prevenci karcinomu prsu 

ni =15 
ni [ - ] fi [%] 

Ano 
7 47 % 

Ne 
8 53 % 

Celkem 15 100 % 

 

Tabulka 15 Pravidelnost samovyšetření prsu 

ni = 15 ni [ - ] fi [%] 

Dva až tři dny po skončení 
menstruace 

5 33 % 

Jednou za měsíc během 
menstruace 

2 13 % 

Je jedno kdy 7 47 % 

Neuvedeno 1 7 % 

Celkem 15 100 % 

 

Tabulka 16 Interval provádění samovyšetření prsu 

ni =15 ni [ - ] fi [%] 

Jednou za měsíc 11 73 % 

Jednou za dva měsíce 1 7 % 

Jednou za půl roku 3 20 % 

Celkem 15 100 % 

 

  



Tabulka 17 Polohy pro samovyšetření prsu 

ni = 15 ni [ - ] fi [%] 

Ve stoje i vleže 4 27 % 

Vleže 4 27 % 

Ve stoje  6 40 % 

Neuvedeno 1 7 % 

Celkem 15 100 % 

 

Tabulka 18 Část prsu, která je potřeba při samovyšetření vyšetřit 

ni =15 ni [ - ] fi [%] 

Celý prs i část prsu směřující k podpaží včetně uzlin 13 87 % 

Prso okolo bradavek 1 7 % 

Pouze oblast uzlin 1 7 % 

Celkem 15 100 % 

 

Tabulka 19 Příznaky karcinomu prsu 

ni = 15 ni [ - ] fi [%] ni [ - ] fi [%] ni [ - ] fi [%] 

Celková únava 
3 10 % 

0 0 % 0 0 % 

Bolest hlavy 1 3 % 0 0 % 0 0 % 

Hmatná bulka 15 50 % 3 20 % 12 80 % 

Zvracení 0 0 %  0 0 % 0 0 % 

Vpáčená 
bradavka 

4 13 % 
3 20 % 12 80 % 

Sekrece z 

bradavky 
7 23 % 

3 20 % 12 80 % 

Nevím 0 0 0 0 % 0 0 % 

Celkem 30 100 % 9 20 % 6 80 % 

      Správně  20 % Nesprávně 80 % 

 

  



Tabulka 20 Rizikové faktory  

ni = 15 ni [ - ] fi [%] ni [ - ] fi [%] ni [ - ] fi [%] 

Kojení 1 4 % 0 0 0 0 

Předčasná 

menstruace 
2 7 % 

0 0 0 0 

Dědičnost 14 50 % 1 7 % 14 93 % 

Drogy 5 8 % 0 0 0 0 

Alkohol 2 7 % 0 0 0 0 

Pohlaví 1 4 % 1 7 % 14 93 % 

Věk 3 11 % 1 7 % 14 93 % 

Nevím 0 0 % 0 0 0 0 

Celkem 28 100 % 1 7 % 14 93 % 

      Správně 7 % Nesprávně 93 % 

 

Tabulka 21 Postup při nahmatání bulky 

ni =15 ni [ - ] fi [%] 

V nejbližší době navštívit lékaře 15 100 % 

Přestat jíst nezdravě, nepít alkohol, nekouřit 0 0 % 

Počkám až to dojde do bolestivé fáze 0 0 % 

Celkem 15 100 % 

 

Tabulka 22 Mamografický screening 

ni = 15 ni [ - ] fi [%] 

Odběr tkáně z prsu 1 7 % 

Vyšetření prsu lékařem 2 13 % 

Léčebný postup pro léčbu karcinomu prsu 3 20 % 

Pravidelné preventivní vyšetření prsu radiodiagnostickou 
metodou 

9 60 % 

Celkem 15 100 % 

 

Tabulka 23 Úhrada mamografického screeningu 

ni =15 ni [ - ] fi [%] 

Pro ženy od 45ti let 12 80 % 

Mamografický screening není hrazen 1 7 % 

Pro ženy od 15ti let 2 13 % 

Celkem 15 100 % 

 

 



Tabulka 24 Pravidelnost na mamografickém screeningu 

ni = 15 ni [ - ] fi [%] 

Jednou ročně 3 20 % 

Dvakrát ročně 6 40 % 

Jednou za dva roky 5 33 % 

Nevím 1 7 % 

Celkem 15 100 % 

 



Příloha C – Odborný článek do časopisu 

Informovanost studentek středních škol v prevenci karcinomu prsu  

Informing students of secondary schools in prevention of breast cancer. 

Příspěvek se zabývá informovaností studentek středních škol v prevenci karcinomu prsu. 

Vychází z výzkumu, který se věnuje prevenci karcinomu prsu. Cílem této práce bylo 
zjistit informovanost studentek středních škol v této problematice. 

Klíčová slova: prevence, karcinom prsu, studentky, rizikové faktory 

Article is focused on how are high school students inform about breast cancer. It comes 

out from research, which is about prevention of breast cancer. Main goal of this work was 

to find out haw are high school students informed about this problematic. 

Key words: prevention, breast cancer, students, risk factors 

Autor: Karolína Vrabcová – Fakulta zdravotnických studií, Technická univerzita v Liberci 

Spoluautor: Mgr. Marie Froňková – Fakulta zdravotnických studií, Technická univerzita 

v Liberci 

Úvod:  

Karcinom prsu je jedním z nejčastějších nádorech u žen hned po kožních nádorech (Nejedlá, 

2015). V evropských zemích je Česká republika na 18tém místě v nově diagnostikovaných 

karcinomů prsu na 100 000 žen (Skovajsová et al.,2014). Karcinomy prsu mohou vznikat 

v každém věku. U mužů je karcinom prsu spíše vzácností (Tomášek, 2015). Většina karcinomů 

byla zařazena mezi civilizační choroby. Znalost této problematiky je důležitá pro širokou 

veřejnost. 

Metodika výzkumu: 

Pro výzkumnou část bakalářské práce byla zvolena kvantitativní metoda výzkumu. Pro 

výzkumné šetření byla zvolena technika nestandardizovaného dotazníku v tištěné formě. 

Výzkumné šetření probíhalo od září do října roku 2019. Pro výzkumné šetření bylo osloveno 

celkem 225 respondentek, z důvodu nevrácených, nesprávných a neúplných vyplnění jsme 

pracovali s 200 dotazníky. Data byla pak vyhodnocena pomocí programu Microsoft Office 

2007 Word a Microsoft Office 2007 Excel. Výzkumná data byla zpracována do grafů a tabulek. 

Celkem bylo vytvořeno 24 otázek.  



Výsledky výzkumu: 

Výzkumná část byla rozdělena do čtyř cílů a ke každému cíli byl zvolen jeden výzkumný 

předpoklad. Prvním výzkumným cílem bylo zmapovat informovanost studentek středních škol 

o prevenci karcinomu prsu. K tomuto cíli byl zvolen výzkumný předpoklad číslo 1, kde jsme 

předpokládali, že  

70 % a více studentek je informováno o prevenci karcinomu prsu, tento výzkumný předpoklad 

nebyl po zhodnocení v souladu s výzkumným šetřením, protože správně odpovědělo pouze 

67,75 % respondentek. Druhým cílem bylo zjistit, zda respondentky jsou informované 

o prevenci karcinomu prsu a zásadách, které potřeba při samovyšetření prsu dodržet, 

předpokládali jsme, že 70 % a více studentek je informováno o samovyšetření prsu, bohužel 

i tento výzkumný předpoklad nebyl v souladu s výzkumným šetřením, protože v celkovém 

součtu odpovědělo správně pouze 63,5 % respondentek. Třetí výzkumný cíl zkoumal, zda 

respondentky vědí, jaké jsou příznaky karcinomu prsu. Ve výsledném součtu všech dotazníků 

vyšlo, že pouze 44 % respondentek je informováno o příznacích karcinomu prsu. I tento 

výzkumný předpoklad není v souladu s výsledky výzkumného šetření. Poslední, čtvrtý 

výzkumný cíl zkoumal, zdali studentky středních škol vědí, co mají dělat, pokud si na prsu 

nahmatají nějakou nerovnost. Předpokládali jsme, že 60 % a více studentek je informováno 

o postupu v případě, že si nahmatají nerovnost. Zjistili jsme, že 70,75 % je informováno 

o postupu v případě, že si nahmatají nerovnost. Výzkumný předpoklad je v souladu 

s výzkumným šetřením.  

Diskuse:  

Prvním výzkumným cílem bylo zmapovat informovanost studentek středních škol o prevenci 

karcinomu prsu. K tomuto cíli byl zvolen výzkumný předpoklad číslo 1, kde jsme 

předpokládali, že 70 % a více studentek je informováno o prevenci karcinomu prsu. K tomuto 

předpokladu byla využita dotazníková otázka č. 2, kde jsme se dotazovali, zda u respondentek 

středních škol probíhal nějaký seminář či přednáška o prevenci karcinomu prsu. Na tuto otázku 

odpovědělo správně 142 (71 %) respondentek, že probíhal. Další otázkou k výzkumnému 

předpokladu č. 1 byla otázka č. 3, kde jsme se dotazovali, zda respondentky vědí, co je to 

karcinom prsu. Na tuto otázku odpovědělo správně 147 (74 %) respondentek, tedy že karcinom 

prsu je zhoubný nádor prsu. Další otázkou k výzkumnému předpokladu č. 1 byla otázka č. 4, 

kde jsme se dotazovali, kde by respondentky středních škol nejprve hledaly informace 

o prevenci karcinomu prsu. 123 (62 %) respondentek odpovědělo správně, že by informace 



o prevenci karcinomu prsu hledaly u svého gynekologa. Druhou nejčastější odpovědí, bylo že 

by informace respondentky hledaly na internetu, tato otázka mě osobně velice překvapila čekala 

jsem spíše, že většina respondentek by hledala informace na internetu spíše než u gynekologa. 

Poslední otázkou k výzkumnému předpokladu č. 1 byla otázka č. 5, kde jsme se dotazovali, 

jestli může karcinom prsu postihnout i muže. 136 (64 %) respondentek odpovědělo správně, 

tedy že karcinom prsu může postihnout i muže.  

Druhým výzkumným cílem bylo zmapovat informovanost studentek středních škol 

v souvislosti se samovyšetřením prsu. K tomuto výzkumnému cíl byl stanoven jeden výzkumný 

předpoklad. U výzkumného předpokladu č. 2 jsme předpokládali, že 70 % a více studentek je 

informováno o samovyšetření prsu. K tomuto předpokladu byly využity dotazníkové otázky č. 

8, č. 10, č. 11, č. 12., č. 13, č. 14, č. 15, č. 16, č. 17, č. 18. V otázce č. 8, jsme se ptali, zda si 

respondentky provádí vyšetření prsu samy. 102 (51 %) respondentek odpovědělo správně, tedy 

že si prsa vyšetřují samy. Další otázkou byla otázka číslo 10, u této otázky jsme zjišťovali, zda 

respondentky středních škol chodí pravidelně na gynekologické prohlídky. 152 (76 %) 

respondentek odpovědělo, že chodí. V otázce číslo 11, jsme se ptali, zda respondentkám 

vyšetřuje gynekolog při preventivní prohlídce prsa. 111 (56 %) odpovědělo, že ano. V otázce 

č. 12 jsme zjišťovali, jak často respondentky navštěvují svého gynekologa. 148 (74 %) 

odpovědělo, že jednou ročně, což je správná odpověď, dívky od 15ti let, by měly svého 

gynekologa navštěvovat jednou ročně. Další otázka byla otázka číslo 13, kde jsme zjišťovali, 

jak časté by měly podle respondentek být pravidelné prohlídky u gynekologa u dívek od 15ti 

let, správně odpovědělo 163 (82 %) respondentek. V otázce číslo 14, jsme se ptali, zda 

respondentky byly o prevenci karcinomu prsu poučeny lékařem, pouze 94 (47 %) uvedlo, že 

ano, že o prevenci karcinomu prsu byly poučeny lékařem. Další otázka byla otázka číslo 15, 

kde jsme se ptali respondentek, zda vědí, kdy se má samovyšetření prsu provádět, správně 

odpovědělo 117 (59 %) respondentek, tedy že by se samovyšetření prsu mělo provádět dva až 

tři dny po skončení menstruace toto uvádí i ve své knize (Abrahámová et al., 2009). V další 

otázce č. 16 jsme se ptali, zda respondentky vědí, v jakém intervalu by se mělo provádět 

samovyšetření prsu. 128 (64 %) odpovědělo správně, že by se samovyšetření prsu mělo 

provádět jednou za měsíc. V otázce číslo 17 jsme zjišťovali, zda respondentky vědí, v jakých 

polohách by se mělo samovyšetření prsu provádět. 114 (57 %) respondentek odpovědělo tuto 

otázku správně, tedy že by se mělo samovyšetření prsu provádět ve stoje i vleže. Podle autorek 

(Nejedlá, 2015) a (Abrahámová et al., 2009) je důležité k rozpoznání novotvaru, aby probíhalo 

samovyšetření prsu v několika polohách, protože při změně polohy těla je pravděpodobnost 



vyšší, že si nahmatáme novotvar. V poslední otázce č. 18 k výzkumnému předpokladu číslo 2, 

jsme zjišťovali, zda respondentky vědí, jaká část prsu by se měla při samovyšetření prsu 

provést. 137 (69 %) odpovědělo správně, že by se měl vyšetřit celý prs i část prsu směřující 

k podpaží včetně uzlin. 

Třetím výzkumným cílem bylo zmapovat informovanost studentek středních škol o příznacích 

karcinomu prsu. K tomuto výzkumnému cíli byl stanoven jeden výzkumný předpoklad. 

U výzkumného předpokladu č. 3 jsme předpokládali, že 60 % a více studentek je informováno 

o příznacích karcinomu prsu. K tomuto výzkumnému předpokladu byly využity dotazníkové 

otázky č. 19 a otázka č. 20. U těchto otázek musely respondentky zaškrtnout všechny ti správné 

odpovědi, aby otázka byla uznána jako správně vyplněná. V otázce č. 19 jsme se ptali, jaké 

příznaky respondentky považují za typické pro karcinom prsu, na tuto otázku odpovědělo podle 

stanovených kritérií pouze 97 (48,5 %) respondentek. Poslední otázkou k tomuto výzkumnému 

předpokladu byla otázka č. 20, kde jsme zjišťovali, jaké jsou podle respondentek rizikové 

faktory, které přispívají ke vzniku karcinomu prsu i u této otázky bylo kritériem, že musí být 

zakroužkované všechny tři správné odpovědi, aby mohla být otázka uznaná jako správná, 

z celkového počtu respondentek zakroužkovalo všechny tři správné odpovědi pouze 80 (40 %) 

respondentek. 

Posledním, tedy čtvrtým výzkumným cílem bylo zmapovat informovanost studentek středních 

škol, zda vědí, co mají dělat, pokud si nahmatají nerovnost. K tomuto výzkumnému cíli byl 

stanoven jeden výzkumný předpoklad. U výzkumného předpokladu č. 4 jsme předpokládali, že 

60 % a více studentek je informováno o postupu v případě, že si nahmatají nerovnost. K tomuto 

výzkumnému předpoklady byly využity dotazníkové otázky č. 21, č. 22, č. 23, č. 24. V otázce 

č. 21 jsme se ptali, zda respondentky vědí, co mají dělat, pokud si nahmatají bulku. 184 (92 %) 

respondentek odpovědělo správně, že v případě, pokud by si nahmataly bulku by musely 

v nejbližší době navštívit lékaře, což je správná odpověď toto uvádí i autorka (Abrahámová et 

al., 2009) a my s tím nemůžeme jinak než souhlasit. V otázce č. 22 jsme zjišťovali, zda 

respondentky vědí, co je to mamografický screening, 111 (56 %) respondentek zodpovědělo 

otázku správně, že je to pravidelné preventivní vyšetření prsu radiodiagnostickou metodou. 

Další otázkou k tomuto výzkumnému předpokladu byla otázka č. 23, kde jsme se ptali na to, 

zda vědí, od kolika let je v České republice hrazen mamografický screening, na tuto otázku 

odpovědělo správně 161 (81 %) respondentek, že mamografický screening v České republice 

je hrazen pro ženy od 45 let. V poslední otázce č. 24 k výzkumnému předpokladu č. 4 jsme 

zjišťovali, zda respondentky vědí jak často, by žena nad 45 let měla chodit na mamografický 



screening. 108 (54 %) odpovědělo správně, žena nad 45 let by měla chodit na mamografický 

screening jednou za dva roky.  

Závěr:  

Cílem bakalářské práce bylo zjistit znalosti studentek středních škol o problematice týkající se 

prevence karcinomu prsu. Z výsledků dotazníkového šetření je vidět, že informovanost 

studentek o prevenci karcinomu prsu je průměrná až nedostačující. Důvodem je nejspíše 

podceňování nemoci nebo příznaků nemoci, nezájem nebo dokonce i strach studentek o tuto 

problematiku. Je důležité prevenci karcinomu prsu nepodceňovat. V souvislosti s těmito 

výsledky by bylo vhodné, aby byly studentky středních škol průběžné informovány o prevenci 

karcinomu prsu  
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