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Abstrakt 

Příjmení a jméno: Žáková Terezie 

Katedra: Ošetřovatelství a porodní asistence 

Název práce: Problematika plánovaného rodičovství u mladistvých 

Vedoucí práce: PhDr. Jana Horová 

Počet stran – číslované: 65 

Počet stran – nečíslované: 36 

Počet příloh: 7 

Počet titulů použité literatury: 46 

Klíčová slova: plánované rodičovství, sexuální výchova, interrupce, mladiství, porodní 

asistentka 

Souhrn: 

Tato práce pojednává o problematice plánovaného rodičovství u mladistvých. 

V teoretické části je popsáno plánované rodičovství, problematika ukončování těhotenství, 

sexuální výchova a v neposlední řadě role porodní asistentky jako edukátorky. 

Praktická část má výzkumný charakter. Jedná se o smíšený typ výzkumu. 

Konkrétně kvantitativní výzkum formou dotazníkového šetření u respondentů ve věku 

18-19 let a doplňující kvalitativní výzkum formou krátkého rozhovoru s 2 učiteli. Hlavním 

cílem je zjistit, jak jsou mladiství vzděláváni v otázce plánovaného rodičovství. Praktickým 

výstupem této bakalářské práce je osnova edukačního semináře pro studenty středních škol 

a jeho následná interpretace formou sociální sítě.



Abstract 

Surname and name: Žáková Terezie 

Department: Nursing and midwifery assistance 

Title of thesis: Problematics of family planning by adolescents 

Consultant: PhDr. Jana Horová 

Number of pages – numbered: 65 

Number of pages – unnumbered: 36 

Number of appendices: 7 

Number of literature items used: 46 

Keywords: family planning, sex education, abortion , midwife, adolescents  

Summary: 

This bachelor´s thesis deals with problematics of family planning by adolescents. 

In the theoretical part is described family planning, problematics of abortion, sex 

eduacation and last but not least the role of midwife as an educator. 

The practical empirical part has a research charakter. Namely a quantitative method 

of research in the form of a questionnaire survey aged 18-19 years and complementary 

qualitative research in the form of a short interview with 2 teachers. The main goal is to 

find out how young people are educated about family planning. The practical outcome of 

this thesis is the outline of an educational seminar for secondary school students and its 

subsequent interpretation in the form of a social network.

https://cs.bab.la/slovnik/anglicky-cesky/adolescents
https://cs.bab.la/slovnik/anglicky-cesky/adolescents


Předmluva 

V rámci vykonávání odborné praxe v nemocničním zařízení se setkávám 

s graviditou dívek mladších 18 let. Většina těchto dívek graviditu ukončuje podstoupením 

interrupce. V dnešní době, kdy mají studenti v rámci vyučování sexuální výchovu a na trhu 

nepřeberné množství antikoncepčních pomůcek, je alarmující, že k této neplánované 

graviditě dochází. Chtěla bych zjistit, jak jsou mladiství vzděláváni a zda-li je na školách 

tato výuka sexuální výchovy a plánovaného rodičovství dostačující. 
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ÚVOD 

Toto téma bakalářské práce jsem zvolila na základě přednášky 

projektu Nesoudíme. Pomáháme organizace Hnutí pro život, kde nám formou kazuistik 

byly interpretovány reálné příběhy mladých žen, které stály před rozhodnutím o ukončení 

jejich gravidity. Osudy těchto dívek byly často doprovázeny nedostatečnou informovaností 

v otázce ukončování gravidity.  

Přestože počty interrupcí na vlastní žádost u mladistvých dívek každoročně klesají, 

jsou tato čísla alarmující. Dle posledního statistického výstupu Ústavu zdravotnických 

informací a statistiky ČR z roku 2018 se jedná o 114 případů umělých ukončení gravidity 

na 100 narozených dětí u dívek ve věku do 14 let a o 42 případů na 100 narozených u dívek 

ve věku 15-19 let. (ÚZIS, Zdravotnická ročenka České republiky 2018) V této statistice 

nejsou započteny umělá ukončení těhotenství ze zdravotní indikace a samovolné potraty.   

Základem pro stále klesající tendenci těchto hodnot je dostatečná edukace 

mladistvých v této problematice formou sexuální výchovy. V dnešní době toto téma není 

zdaleka tak tabu, jako tomu bylo v minulosti. Díky vývoji informačních technologií dnes 

nalezneme sexuální tématiku téměř kdekoliv a díky tomu se nám snadno rozvíjí nové 

možnosti, jakým způsobem/formou tyto informace mladistvým poskytovat. Ve výzkumném 

šetření se snažím zachytit, jaké jsou tyto zdroje informací a jaké faktory hrají roli v jejich 

získávání. Ptám se na názory respondentů, které by mohli pomoci se zkvalitněním sexuální 

výchovy v českém školství. 

Cílem mé práce je tak zjistit, jak jsou mladiství vzděláváni v otázce plánovaného 

rodičovství a jak se k těmto informacím dostávají. Pro doplnění je provedena diskuze 

i s učiteli, kteří mladistvé v této problematice vzdělávají.  

Porodní asistentky jsou plně kompetentní v edukaci populace v této problematice 

sexuální výchovy a plánovaného rodičovství. Dle mého názoru může být tato edukační 

činnost porodní asistentky velice přínosná a svými vědomostmi může pomáhat ve 

vzdělávání mladistvých jedinců a tím přispívat ke snižování nežádoucích gravidit 

u mladých dívek.  

Informace pro bakalářskou práci pochází z odborné literatury a vědeckých článků. 

Literární zdroje jsem čerpala z Vědecké knihovny v Plzni a z knihovny Fakulty 

zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni. 

https://hnutiprozivot.cz/nesoudime-pomahame
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TEORETICKÁ ČÁST 

1 Plánované rodičovství 

V Prohlášení Mezinárodní konference OSN o lidských právech v Teheránu (1968), 

Úmluvě o právech dítěte (1989), Světové deklaraci o přežití, ochraně a rozvoji dětí 

(1991)  je zakotveno právo rozhodnout se, zda a kdy mít potomky. (Fait, 2012, str. 10) 

Plánované rodičovství tak můžeme rozdělit na pozitivní a negativní. V případě, že 

dochází k cílené snaze o otěhotnění, mluvíme o pozitivním plánování rodičovství.  

V druhém případě vede snaha k zábraně nežádoucí gravidity. (Pařízek, 2015, str. 125) 

Každou metodu, zabraňující početí, nazýváme antikoncepcí (kontracepcí), která je 

primární prevencí nechtěné gravidity a tedy i porodu nechtěného dítěte. Známkou 

vyspělosti společnosti je dostupnost spolehlivé antikoncepce. Účinnost antikoncepce je 

dána tzv. Pearl  indexem - počet žen ze 100, které by při dané metodě antikoncepce 

a pravidelném menstruačním cyklu otěhotněly za dobu jednoho roku. Nejčastější příčina 

selhání je chybné užívání antikoncepce. (Fait, 2012, str. 10) 

1.1 Přehled antikoncepčních metod 

Antikoncepci lze rozdělit na reverzibilní a ireverzibilní. Reverzibilní má 

jednoduchý návrat plodnosti po jejím vysazení, zatímco ireverzibilní metody jsou pro pár, 

který již dosáhl požadovaného počtu potomků, či by další gravidita ohrožovala zdravotní 

stav nebo by došlo k přenosu dědičné poruchy na potomka. (Fait, 2012, str. 13) 

1.1.1 Hormonální metody 

Hormonální antikoncepce je v současné době u nás nejužívanější reverzibilní 

metoda antikoncepce. Ovlivňuje funkci hypothalamo-hypofyzo-ovariální osy, ale také 

i další hormonálně závislé procesy. Podle složení lze hormonální antikoncepci rozdělit na 

čistě gestagenní a estrogen-gestagenní. Druhý typ je dominantní hormonální metodou. 

Průzkumy ukazují, že ženy považují objev hormonální antikoncepce za nejvýznamnější 

objev 20. století. (Fait, 2012, str. 12- 13) 

Kombinovaná hormonální antikoncepce obsahuje 2 hormony - estrogen a gestagen, 

gestagenní antikoncepce obsahuje pouze progestin. Kombinovaná je na trhu ve formě 

tablet, náplastí a vaginálního kroužku. Tablety kombinované antikoncepce se užívají každý 

den, přičemž po skončení plata, které obsahuje většinou 21 tablet, se 7 dní vynechá. 

Některé druhy mají místo těchto dnů tablety s neúčinnými látkami. Náplasťové 
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antikoncepce se lepí kamkoliv na kůži jednou týdně, čtvrtý den se obvykle vynechává. 

Vaginální kroužek se zavádí do pochvy na 3 týdny, poté se týden vynechá.  

Gestagenní antikoncepce nalezneme ve formě tablet, podkožního hormonálního 

tělíska, injekce nebo nitroděložního hormonálního tělíska. Gestagenní tablety se užívají 

každý den ve stejnou dobu. Injekční antikoncepce se aplikuje do hýžďového svalu jednou 

za 3 měsíce. Podkožní tělíska mají účinnost 3 roky a zavádí se do vnitřní strany nadloktí. 

Posledním typem je nitroděložní tělísko, které se zavádí do dělohy. Jeho účinek trvá 

obvykle 5 let, kdy ho lze vyměnit. (Čepický a Líbalová, 2010, str. 24) 

Pearl index kombinované hormonální antikoncepce se uvádí 0,03-3. Pearl index 

mezi 0,5 a 4,3 u gestagenní perorální antikoncepce, 0,5-0,7 u antikoncepčních náplastí, 0,3 

u gestagenní injekční antikoncepce, 0,8-3 u nitroděložního tělíska, 0,04 u podkožního 

implantátu. (www.ikem.cz, @2011) 

1.1.2 Nehormonální metody 

1.1.2.1. Přirozené metody plánovaného rodičovství 

Přirozené plánování rodičovství se opírá o pozorování přirozeně se vyskytujících 

známek plodných a neplodných období v menstruačním cyklu ženy. (Predáč a Predáčová, 

2013, str. 5) 

Vyznačují se sice  nulovými vedlejšími účinky, ale malou mírou spolehlivosti 

a vysokými nároky na techniku provedení a míru sebekontroly. (Fait, 2012, str. 96) 

 Metoda založená na pravidelném menstruačním cyklu 

Ženy, které mají pravidelný menstruační cyklus, mohou využívat metodu 

neplodných dnů podle Ogina a Knause. Vychází z faktu, že ovulace nastává 14 dní před 

začátkem menstruačního krvácení, vajíčko je možno oplodnit 24 hodin a životnost spermie 

je 2-3 dny. Žena pak stanoví plodné dny odečtením 18 dnů od nejkratšího cyklu a 11 dnů 

od nejdelšího cyklu po půlročním až ročním sledování délky cyklu. Ostatní dny jsou 

obdobím neplodnosti. Pearl index této metody nám udává číslo 14-35. (Fait, 2012, str. 96)  

Sexuální abstinencí během plodných dní tak lze zajistit ochranu před nežádoucí 

graviditou. Tato metoda je ale považována za velice nespolehlivou a postup je považován 

za non lege artis. (Čepický a Líbalová, 2010, str. 23-24) 

 

http://www.ikem.cz/
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 Metoda založená na sledování tělesných příznaků 

Univerzální systém zahrnující pozorování, zaznamenávání a vyhodnocování změn 

symptomů plodnosti, kterým pár předchází nebo docílí početí, se nazývá symptotermální 

metoda (STM) přirozeného plánování rodičovství. Patří sem kontrola vzájemných změn 

hlenu děložního hrdla s bazální teplotou, nebo změny děložního čípku s bazální teplotou. 

Jednotlivé příznaky je nutné pozorovat a zapisovat do záznamové tabulky, kdy každá 

tabulka slouží k záznamu jednoho menstruačního cyklu. Prvním dnem cyklu je první den 

menstruačního krvácení a tedy i prvním dnem STM záznamu. Poslední den před menstruací 

je posledním dnem cyklu. Pro ilustraci je vložena tabulka v příloze (viz příloha 3). 

Záznam obsahuje záhlaví, kde jsou informace z předcházejících cyklů, řádek pro 

zaznamenávání krvácení/špinění, pohlavní styk, den měsíce, nepravidelnosti a největší část 

záznamu tvoří mřížka pro zapisování měřených teplot. Ta má rozpětí od 36,1 °C 

do 37,4 °C. V levém sloupci se zaznamenává obvyklá doba a způsob měření. Bazální 

teplotu si měří žena každé ráno ve stejnou hodinu po probuzení, neboť by neměla ideálně 

vykonávat žádnou fyzickou námahu před samotným měřením. V rámci jednoho cyklu 

používá stejný teploměr a stejný způsob měření buď v ústech, pochvě nebo konečníku.  

Pod mřížkou je prostor sloužící k záznamu a hodnocení cervikálního hlenu 

a poslední řádek je věnován změnám děložního čípku. Při posuzování hlenu hodnotí žena 

zrakem vzhled a tažnost. Při vnitřním vyšetření děložního čípku hodnotí jeho pevnost, 

uzavřenost a polohu. Vnitřní vyšetření čípku se provádí pohmatem, tzv. autopalpací. Žena 

vsune do pochvy jeden až dva prsty tak, aby se dotkla čípku. To provádí vždy v rámci 

cyklu v jedné poloze, např. vsedě nebo vleže se skrčenýma nohama.  

 (Predáč a Predáčová, 2013, str. 15-40) 

Sledování děložního čípku je doplňkovou metodou STM, když se nedaří sledovat 

a vyhodnocovat cervikální hlen. Nedoporučuje se využívat jako samostatnou metodu,  

a proto není nutné čípek nezbytně vyšetřovat. Změny, které žena na děložním čípku objeví, 

souvisí se změnou hladin estrogenu. Čím vyšší je hladina estrogenu, tím více se čípek 

posouvá vzhůru, otevírá se a měkne. Vlivem progesteronu se po ovulaci opět uzavírá, klesá 

níže a tvrdne. Jakákoliv změna kvality čípku (otevírání, měknutí, klesání) značí začátek 

plodného období. Naopak tuhnutí, uzavírání a klesání ženě značí konec plodného období. 

(www.prirozenanatikoncepce.cz, @2016) 

STM je bezpečná, neškodlivá a nenákladná metoda, která učí páry poznat dokonale 

své tělo a přirozenou plodnost. Dalším benefitem je její reverzibilita, která umožní páru 

http://www.prirozenanatikoncepce.cz/
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plánovat své rodičovství, kdy chtějí. Výzkumy ukazují, že páry, které se rozhodly pro tuto 

metodu přirozeného plánování rodičovství, tím zlepšily své partnerské vztahy a docílily tak 

respektujícího přístupu druhého partnera. (www.factsaboutfertility.org, @2014) 

Pearl index metod STM se uvádí 24. (www.ikem.cz, @2011) 

 Metoda spojená s kojením 

V roce 1988 byla na konsenzuálním meetingu v Bellagiu definována antikoncepční 

metoda LAM - lactation amenorrhoea method, díky které bylo riziko gravidity pouhé 2 %. 

Dle této metody musí žena plně kojit, být po porodu méně než 6 měsíců a nesmí u ní 

docházet k menstruaci, respektive žádnému vaginálnímu krvácení po 56. dnu od porodu. 

Hranici 6 měsíců plno autorů posouvá na 9, ale všechny zdroje se shodují na plném kojení. 

Principem této metody je vyvolání anovulace fyziologickou amenoreou.  

(Fait, 2012, str. 98) 

Další metodu pod názvem ekologické kojení zavedla Shelila Kippleyová. Jedná se 

o nejstarší metodu přirozeného plánování rodičovství. Principem je stálá blízkost matky 

a dítěte, časté sání a tím oddálený návrat plodnosti. Formulovala sedm zásad ekologického 

kojení: prvních šest měsíců výlučně kojit, utěšovat své dítě u prsu, nepoužívat láhve 

a dudlíky, noční kojení- dítě spí s matkou, odpočívat během dne, kojit často ve dne i v noci, 

vyhýbat se oddalování dítěte od matky a omezovat tak kojení. Absence menstruačních 

cyklů je tak vedlejším účinkem ekologického kojení pro takto kojící ženu. Studie 

provedená manželi Kippleyovými ukazuje, že 72 % matek, které se řídí pravidly 

ekologického kojení, mají prodlouženou neplodnost 9 - 20 měsíců do prvního 

menstruačního cyklu. (Predáč a Predáčová, 2012, str. 84-90) 

Pearl index této metody je uváděn číslem 2. (www.porodnice.cz, @2014) 

1.1.2.2. Další nehormonální antikoncepční metody 

Do nehormonálních metod antikoncepce mimo již zmíněné metody přirozeného 

plánování rodičovství zařadíme: spermicidy a gely, pesary, prezervativy, přerušovaný 

pohlavní styk, nehormonální nitroděložní tělíska a minipočítače sloužící k výpočtu 

plodných a neplodných dnů. Spermicidní přípravky se ve formě krému či globulí zavádí 

těsně před pohlavním stykem do pochvy, či se nanáší na prezervativ či pesar. 

Antikoncepční pesary se zavádí do pochvy na děložní čípek nebo napříč pochvou. Lze ho 

zavést několik hodin před pohlavním stykem, ale po posledním styku musí zůstat zaveden 

alespoň 6 hodin. Mužský prezervativ je bariérová antikoncepce, která se navléká na 

http://www.factsaboutfertility.org/
http://www.ikem.cz/
http://www.porodnice.cz/
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ztopořený penis. Je snadno dostupný, ale je důležité vybrat správnou velikost a materiál, 

neboť se může projevit alergická reakce. Pro ženy je určen také ženský prezervativ 

z polyuretanu, který se zavádí do pochvy. Lze ho zavést již 8 hodin před pohlavním stykem 

a je stejně jako mužský prezervativ účinnou ochranou proti pohlavně přenosným chorobám. 

Přerušovaný styk je způsob pohlavního styku, kdy dojde k ejakulaci spermatu mimo 

pochvu. Tato metoda je vysoce neefektivní a je závislá na schopnosti sebekontroly muže. 

Nehormonální nitroděložní tělíska jsou z mědi, která má toxický vliv na spermie. 

Antikoncepčním účinkem této metody je zabránění průchodu spermie pohlavním ústrojím 

ženy k vajíčku, čímž nedojde k oplodnění. Tělíska zavádí gynekolog do děložní dutiny. 

Ačkoliv se jedná o pohodlnou metodu antikoncepce, je doprovázena dlouhodobým 

špiněním, silnějším menstruačním krvácením či vyšší  pravděpodobností vzniku 

mimoděložního těhotenství. Minipočítače slouží ke stanovení plodných a neplodných dnů 

pomocí měření teploty v ústech po probuzení a jsou tedy doplňkem k přirozenému 

plánování rodičovství.  (Kadlecová, 2019, str. 5-25) 

Tyhle přístroje srovnávají data z více než milionu cyklů a stanoví tak plodnost ženy 

pro nejbližších 24 hodin a předpoví plodnost pro následujících 6 dní na základě klinicky 

ověřeného algoritmu. Existuje více druhů, které se liší nejenom cenovou dostupností, ale 

i funkcemi, kterými disponují, jako je kompatibilita s chytrým telefonem, ukazatel stáří 

gravidity, vyhodnocení i složitých a nepravidelných cyklů. U všech typů zaručuje výrobce 

spolehlivost určení plodných a neplodných dní ve více než 99 %. (www.naturcomp.cz, 

@2020) 

Antikoncepční metodou v širším slova smyslu je i sterilizace, která zabraňuje 

kontaktu pohlavních buněk. Od roku 2012 platí nový zákon č. 373/2011 Sb. o specifických 

zdravotních službách ve vztahu k sterilizaci. Žádost o sterilizaci může podat muž nebo žena 

starší 21 let, nebo je důvodem sterilizace ze zdravotních důvodů. U žen, které si již nepřejí 

mít potomky, je šetrnou metodou uzávěr vejcovodů. Výkon se provádí laparoskopicky za 

hospitalizace či ambulantně. Zákrokem u muže je vazektomie, kdy dojde k vytětí 

chámovodů a uzavření konců ligaturou. Obnovení průchodnosti a tím navrácení plodnosti 

bývá hodně neúspěšné. (Šrámková, 2015, str. 203-204) 

Pearl indexy těchto metod jsou následující. 4 - 40 u přerušované soulože, 6-29 

u pesaru, 2-25 u pesaru se spermicidem, 3-21 u spermicidů, 2-12 u prezervativů, 

0,4 v případě sterilizace ženy, 0,15 v případě sterilizace muže. (www.ikem.cz, @2011) 

http://www.naturcomp.cz/
http://www.ikem.cz/
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1.2 Kompetence porodní asistentky v otázce plánovaného rodičovství 

Kompetence poskytovat ženám odpovídající spolehlivé informace a poradenství 

týkající se plánování rodičovství a antikoncepce je zakotvena v Mezinárodní definici 

porodní asistentky, která byla revidována a přijata ICM (The International Confederation of 

Midwives) v roce 2011. Porodní asistentka má důležitou roli ve vzdělávání nejen žen, ale 

i jejich rodin a komunit. Toto zdravotní poradenství zahrnuje předporodní přípravu, 

přípravu k rodičovství, oblast zdraví žen, sexuálního zdraví, reproduktivního zdraví a péčí 

o dítě.  

Porodní asistentka rozumí oblasti základních principů léků a dalších nástrojů, 

užívaných v oblasti plánovaného rodičovství, kulturou přijatých a uznávaných přirozených 

metod plánovaného rodičovství. Zná současné metody plánování rodičovství, všech metod, 

praxe a indikace k jejich použití, zhodnocení jejich výhod a nevýhod. Ovládá znalost 

využití těchto metod z medicínského hlediska. Vede ženy nebo páry, které se rozhodují, 

kterou metodu plánovaného rodičovství zvolit. (www.ckpa.cz, @2020) 

 

2. Problematika ukončování těhotenství 

2.1. Vymezení pojmů potrat a interrupce 

Potratem se rozumí vypuzení plodu, který po vynětí z dělohy nevykazuje žádné 

známky života, jeho porodní hmotnost je pod 500 gramů a v případě, že nelze zjistit váhu, 

nedosáhlo těhotenství stáří více jak 22 týdnů. Podle mezinárodní klasifikace můžeme 

rozdělit potraty na potrat samovolný (spontánní) a potrat indukovaný (legální, 

terapeutický). (Hájek, Čech a kol. 2014, str. 240) 

Interrupce je umělé ukončení těhotenství, které lze provést na základě žádosti 

pacientky do 12. týdne od poslední menstruace. Ze zdravotních důvodů lze tento výkon 

výjimečně provést i po 12. týdnu gravidity. Podmínky jsou stanoveny Zákonem české 

národní rady č.66/1986 Sb. o umělém přerušení těhotenství. Ukončení ze zdravotní 

indikace je výkonem hrazeným zdravotní pojišťovnou, ale ukončení na vlastní žádost ženy 

je úkonem hrazeným ženou a to až do výše cca 5 000 Kč. Ve druhém případě může být 

provedeno umělé ukončení těhotenství jen tehdy, jestliže od posledního ukončení 

těhotenství uplynulo nejméně 6 měsíců. Výjimku tvoří ženy po znásilnění. Mezi zdravotní 

indikace patří velká škála onemocnění, která se mohou těhotenstvím zhoršit, riziko 

http://www.ckpa.cz/
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genetického onemocnění plodu, věk matky nad 40 let, či již zmíněné znásilnění. 

(www.gynprenatal.cz, ©2019) 

2.2. Metody umělého ukončení těhotenství 

Výběr určité metody ukončení těhotenství závisí na stáří těhotenství, paritě, 

celkovém zdravotním stavu ženy, lokálním nálezu atd. Před samotným výkonem je nutné 

provést bimanuální vaginální vyšetření, díky kterému určí lékař tvar a pevnost děložního 

hrdla, velikost, tvar a uložení dělohy. Dále pak ultrazvukovou biometrii, kterou provede 

dataci délky trvání gravidity a základní interní vyšetření. (Hájek, Čech a kol. 2014, str. 462) 

2.2.1. Chemická interrupce 

V osmdesátých letech dvacátého století byla ve Francii vyvinuta látka s opačným 

účinkem progesteronu známá jako „potratová pilulka” RU-486. Etické, právnické 

i náboženské výhrady ale bránily jejímu dalšímu rozšiřování. Roku 2000 byla legalizována 

v USA. V současné době je její užití registrováno ve více než 25 zemích, zakázána je 

například v Austrálii.  

V České republice registroval tento přípravek Státní ústav pro kontrolu léčiv 

(SÚKL) pod názvem Mifegyne v roce 2013. Přípravek se skládá ze 2 účinných látek. 

mifepriston, který se užívá perorálně a misoprostol, který se aplikuje vaginálně. Jejich 

použitím a výdejem jsou pověřena pouze gynekologická lůžková oddělení a to do 49. dne 

od poslední menstruace (7. týden). Praktické provedení vyžaduje tři návštěvy daného 

zařízení. Při první návštěvě se aplikuje perorální mifepristol, který usmrtí embryo. Druhá 

návštěva slouží k vaginální aplikaci misoprostolu do 36-48 hodin po užití prvního 

přípravku. Má pomoci vypudit plodové vejce, k čemuž může dojít v následujících hodinách 

i dnech. Třetí návštěva slouží pro ověření, zda byla medikace úspěšná a uskutečňuje se do 

14 dnů po aplikaci. Tato metoda má ale mnoho kontraindikací použití: těžké astma, 

porucha funkce nadledvinek, některé srdeční onemocnění, hypertenze, nemoci jater či 

ledvin, poruchy krevní srážlivosti, anemie aj. (Hájek, Čech a kol. 2014, str. 462-463 ) 

Riziko, že tato metoda umělého ukončení gravidity selže je 1,3-7,5 %. Pokud 

k tomuto selhání dojde, je nutné, aby se pacientka rozhodla, zda dojde k použití jiné 

metody ukončení těhotenství, nebo bude v graviditě pokračovat. V druhém případě je nutné 

pacientku seznámit s možným výskytem malformací u novorozence.  

(Trávník, 2014, str. 6-7) 
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2.2.2. Chirurgická interrupce 

Vakuumaspirace neboli miniinterrupce je operační výkon při kterém dochází 

k odsátí plodového vejce a decidui do 49. dne od poslední menstruace. Provádí se 

v krátkodobé anestezii v gynekologické poloze. Žena přichází na gynekologické oddělení 

nalačno. Na sále dojde k desinfekci zevních rodidel a pochvy. Děložní hrdlo se fixuje 

americkými kleštěmi a postupně se dilatuje kovovými dilatátory do průměru o 1-2 mm 

většího než je průměr plastové vakuumaspirační kanyly. Pak se za pomocí podtlaku 

vakuuové pumpy  odsává plodové vejce a decidua a na závěr se provede revize děložní 

dutiny malou tupou kyretou. 

Klasický instrumentální potrat se provádí v celkové anestezii do 12. týdne 

gravidity. Dilatace děložního hrdla je větší než u miniinterrupce. Rozdílem je 

vyprazdňování děložního hrdla pouze tupou kyretou. V případě gravidity starší 10 týdnů se 

používají potratové kleště, které slouží k vybavení větších částí plodového vejce. Následně 

dojde k aplikaci uterotonik (oxytocin), které zlepšují děložní kontrakci a snižují krevní 

ztráty. (Hájek, Čech a kol. 2014, str. 462-463) 

2.3. Komplikace interrupcí 

Mezi komplikace chemické  interrupce patří nevolnost, zvracení, krvácení delší než 

dva týdny či neúplné vypuzení plodu, které se musí řešit revizí děložní dutiny v celkové 

anestezii. Díky přísným sterilním podmínkám je dnes naštěstí vzácný vznik sepse, ale 

přesto je to velmi vážná komplikace. Pacientky musí po interrupci dodržovat zásady 

správné hygieny, neboť se případná infekce může šířit výše až na vejcovody a vaječníky. 

(www.interupce.info, ©2020) 

Při samotném instrumentálním výkonu, či po něm, se může objevit celá řada 

akutních komplikací, jako jsou poranění a rezidua. K pozdním komplikacím interrupcí 

řadíme záněty, inkompetenci hrdla děložního a sekundární sterilitu.  

Poškození děložního hrdla s krvácením může vzniknout vlivem nešetrné nebo 

rozsáhlejší dilatace. Jizevnatá tkáň může v další graviditě způsobit porodní překážku. 

Častějšími jsou skrytá poranění, která obzvláště u primigravid poškozují uzávěrovou funkci 

děložního hrdla. Tím vzniká jeho insuficience (inkompetence) při další graviditě. 

K perforaci dělohy může dojít díky nepříznivým lokálním podmínkám (např. jizvy na 

děloze), uložení dělohy, gynekologickým vyšetřením či nesprávnou operační technikou. 

Mezi nástroje, kterými lze perforovat děložní stěnu patří - dilatátor, sonda, kyreta, 
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vakuumaspirační kanyla či potratové kleště. V případě podezření na tento typ poranění je 

nutné akutně jednat. S perforací děložní stěny souvisí poranění dalších orgánů. 

Nejzávažnější je poranění kličky tenkého střeva a vzácně i močového měchýře. Důsledkem 

nešetrných a opakovaných instrumentálních revizí a zánětů může vzniknout poškození 

endometria a děložní dutiny. Následné funkční poruchy mohou být příčinou amenorei 

a sekundární sterility. Záněty adnex, které patří do pozdních komplikací, vznikají nejčastěji 

ascenzí z pochvy a dělohy. Tyto záněty někdy způsobují okluzi tub, které jsou 

morfologickou příčinou sterility, či příčinou mimoděložního těhotenství. Dalším zdrojem 

infekce mohou být rezidua plodového vejce. (Hájek, Čech, 2014, str. 465-466) 

Interrupce, převážně ta z genetických důvodů má vliv i na psychiku ženy. Žena 

prožívá pocity těžké ztráty, šoku, viny, studu, vlastní nedostatečnost a selhání. Okolí se 

často vyhýbá rozhovoru o tomto tématu a ženy se tak s touto situací vyrovnávají dost 

obtížně. Základem je profesionální přístup v daném zařízení, kde k výkonu dochází. Ženě 

by měla být poskytnuta kromě nejdokonalejší formy anestezie i opora porodní asistentky 

a samozřejmě psychologická podpora. (Ratislavová, 2008, str. 36-37) 

Postabortivní (postinterrupční) syndrom (PAS) je souhrnný název pro psychické 

následky po prodělaném potratu či interrupci na základě posttraumatické stresové poruchy. 

Příznaky se mohou rozvinout okamžitě, ale také několik let po prodělaném potratu či 

interrupci. Symptomy PAS můžou být následující: vina, úzkost, deprese, necitlivost, 

emoční otupělost, flashbacky, v extrémním případě i sebevražedné myšlenky. Žena by měla 

vyhledat odbornou pomoc, která jí pomůže se se skutečností vyrovnat a vrátit jí zpět do 

každodenního života. Tyto následky se ale neobjevují u všech žen. Studie ukázaly, že se 

u některých žen objevuje pocit úlevy, s větší pravděpodobností nebudou mít problém 

o prodělaném potratu či interrupci hovořit a snáze se z této situace vyrovnávají. Je ale 

důležité, aby zdravotničtí pracovníci s PAS počítali a přijímali jej jako možnou komplikaci 

těchto tíživých situací ženy. (www.psychologytoday.com, @2020) 

Ačkoliv se jedná o výjimečné případy, poruchy plodnosti jsou významnou pozdní 

komplikací interrupcí, která není v dnešní době mezi pacientkami příliš známá. Veškeré 

záněty mohou být příčinou vzniku srůstů a s tím související tubární neprůchodností. Tento 

stav, kdy se změny či odchylky na zevních i vnitřních rodidlech ženy stávají překážkou 

setkání mužské a ženské zárodečné buňky a tím i oplodnění, se nazývá anatomická sterilita. 

V případě částečné neprůchodnosti vejcovodů hrozí riziko vzniku mimoděložního 

těhotenství. (Slezáková, 2011, str. 105) 

http://www.psychologytoday.com/
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2.4. Interrupce u mladistvých 

Kromě již zmíněných právních omezení v úvodu kapitoly existují omezení 

provedení interrupce na základě věku ženy. Dívky, které nedosáhly věku 16 let, musí mít 

kromě svého souhlasu, také souhlas rodiče nebo jiného zákonného zástupce. Ve věku mezi 

16 a 18 lety stačí projev jejich vůle, avšak zdravotnické zařízení má právo trvat na poučení 

a písemném souhlasu rodiče nebo zákonného zástupce nezletilé. (www.gynprenatal.cz, 

@2019) 

Těhotenství nezletilých je považováno za předčasné a rizikové, neboť přináší řadu 

rizik pro matku, dítě i rodinu. Interrupcí ukončená nežádoucí gravidita znamená pro matku 

riziko sterility, ale především narušení uzávěru děložního hrdla a tím souvisejícím rizikem 

předčasného porodu v další graviditě. Problémem zůstává, že dívky svojí graviditu odhalí 

většinou až ve druhém trimestru, kdy již není možní interrupci ze zákona provést a ony jsou 

postaveny před rozhodnutí, zda dítě donosit a stát se matkou, nebo jej předat do náhradní 

rodinné péče. (Chrenková, 2010, str. 43) 

Ačkoliv se v současnosti počty gravidit nezletilých a s tím souvisejících interrupcí 

snížily, zůstává tato problematika velkým společenským problémem. V současné době jsou 

k dispozici gynekologové zabývající se problematikou dětí a mladých dívek. Dívkám 

v rizikové skupině by měla být nabídnuta adekvátní forma antikoncepce, která předejde 

možné neplánované graviditě. V případě, že k neplánované graviditě dojde a dívka se 

rozhodne v ní pokračovat, je nesmírně důležitá spolupráce s rodiči nezletilé, jak v období 

před porodem, tak po narození dítěte. Gynekolog by měl nabídnout možnost utajovaného 

porodu, či jiné formy adopce dívkám, které o dítě nemají zájem. (www.babyonline.cz, 

@2020) 

Další důležitou roli v této problematice nezletilých dívek zastává prevence vzniku 

nežádoucí gravidity dostatečnou a včasnou edukací o sexuálním chování. Tato edukace by 

měla být prováděna především v rodině a na školách formou výuky sexuální výchovy 

a plánovaného rodičovství. (Trávníčková, 2012, str. 27)  

2.5. Kompetence porodní asistentky v souvislosti s interrupcí 

Dle Mezinárodní konfederace porodních asistentek (ICM, 2010, upraveno 2013) je 

v kompetencích porodní asistentky následující: „Porodní asistentky poskytují celou řadu 

individuálních a kulturně citlivých služeb souvisejících s interrupcí pro ženy, které vyžadují 

tyto služby, nebo prožívají ukončení těhotenství nebo jeho ztrátu. Tyto služby jsou ve 

http://www.gynprenatal.cz/
http://www.babyonline.cz/
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shodě s platnými právními předpisy a v souladu s národními protokoly.“ (www.unipa.cz, 

@2018) 

ICM přijal na Mezinárodním kongresu v Glasgow (2008) Mezinárodní etický kodex 

porodních asistentek, kterým se má řídit vzdělávání, praxe a výzkum v porodní asistenci. 

Kodex usiluje o spravedlnost pro všechny lidi a rovný přístup k poskytované zdravotnické 

péči. Obsahuje etické povinnosti porodních asistentek vůči ostatním osobám, praxi porodní 

asistence, dodržování profesní odpovědnosti a povinností.  

Porodní asistentky pracují pod přímým vedením lékaře a můžou asistovat při 

gynekologických výkonech, či instrumentovat na operačních sálech. Avšak mohou 

odmítnout výkon činnosti, která je proti jejich morálnímu přesvědčení. Jejich důraz na 

individuální svědomí by však neměl bránit pacientkám k základním zdravotnickým 

službám. Tyto porodní asistentky, jimž vlastní svědomí nedovoluje poskytnout určitou 

služby, by měly ženu odkázat na jinou poskytovatelku služeb, která jejich požadavku 

vyhoví. (www.unipa.cz, @2015) 

Porodní asistentky zajišťují ženě dostatek soukromí, podporují ženu ve vyjadřování 

pocitů, sledují její psychický a emocionální stav a otevřeně s ní komunikují. Důležité je, 

aby uchránila ženu před sebeobviňováním a nabídla jí chápavé chování vůči ní. Počítá 

s úpravou prostředí, jako jsou návštěvní hodiny a přítomnost partnera. Ale i péče 

o psychické zdraví zdravotníků vlivem supervizí vedených psychoterapeuty je 

předpokladem pro dostatečnou péči postižených žen. (Ratislavová, 2008, str. 37-38) 

 

  

http://www.unipa.cz/
http://www.unipa.cz/
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3 Sexuální výchova 

,,Nebezpečí nespočívá v tom, že řekneme „příliš mnoho, příliš brzy“, ale spíše 

„příliš málo, příliš pozdě“. (Trojan, 1994 s. 6) 

3.1 Historie sexuální výchovy v České republice 

Dnešní podoba sexuální výchovy je dána dlouholetým historickým vývojem. 

Lidstvo si po celou naši historii předávalo informace o sexuálních praktikách už od 

nepaměti, neboť sex, sexualita a sexuální chování patří do života nás všech. Nástupem 

křesťanství byla sexuální výchova tímto náboženstvím ovlivňována dlouhá staletí. Šířením 

křesťanského učení se stala sexualita nepřípustnou a mezi dospělými lidmi byl sex 

přípustný pouze v manželství s předchozí pohlavní abstinencí. 

Po první světové válce se začaly objevovat nové vědní obory zdravotnictví- 

sexuologie a sexuální psychologie, které začaly vyvracet mýty o lidské sexualitě. Větší 

koncentrace obyvatelstva v době vzniku Československa přinesla mnoho sociálních 

problémů, které bylo nutné řešit. Prostituce, promiskuita, pohlavně přenosné choroby atd. 

je výčet negativních jevů, kterými se začalo zabývat zdravotnictví, ale i školství. A tak byla 

do učebních osnov pro střední školy v roce 1919 zařazena pohlavní výchova.   

Dvacátá léta 20. století přinesla první seriózní vědecké studie lidské sexuality. 

Rozvoj sexuální výchovy úzce souvisel s rozvojem české sexuologie za První republiky, 

kdy docházelo k postupnému odtabuizování lidské sexuality. V průběhu 20. století došlo 

v sexuální výchově k mnoha změnám jak v samotné koncepci, ale také v hledání 

odpovídajícího názvu. Ten se změnil z Pohlavní výchovy, Výchovy k rodičovství, Výchovy 

k manželství a rodičovství, Rodinné a sexuální výchovy, až na současný název, tak jak ho 

známe dnes - Sexuální výchova.  

V období dvacátých a třicátých let 20. století se na českých školách jako první 

objevila tzv. Výchova pohlavní, která však cílila pouze na žáky kolem 12. roku života. 

Tehdejší prezident Tomáš Garrigue Masaryk se k této problematice sexuální výchovy 

vyjádřil knihou „Mravní názory“, ve které spojoval otázku pohlavní výchovy s mravní 

rovinou. Karel Štech zase ve svém díle „O pohlavní výchově“ zdůrazňoval nutnost 

pohlavní abstinence před sňatkem, a že samotné manželství je cílem pohlavní výchovy. 

Postoje Martina Skořepy byly opačné, podle něj měla mít výchova trojí úkol – udělovat 

nutné pohlavní poučení, poskytnout informace o původu člověka a poučit o hygieně 

pohlavního života. Pohlavní výuka se v tomto období vedla odděleně a byla zajištěna 
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lékaři, kteří ji ve školách přednášeli na požádání. (Koliba, 2019, str. 14-16) 

V rámci pohlavní výchovy měli být žáci poučeni o biologickém rozdílu mezi ženou 

a mužem, o anatomii a fyziologii pohlavního ústrojí a péči o ně. Ve výjimečných případech 

mohli učitelé žáka poučit tzv. mezi čtyřma očima, když zjistili, že žák pohlavně bloudí. 

V tehdejším školství se nedoporučovalo, aby učitel prováděl hromadné přednášky k této 

problematice. (www.arnica.zcu.cz, @2011) 

Druhá světová válka přinesla opět negativní jevy, jako je prostituce, znásilnění atd. 

Po jejím skončení se ale školství snažilo vrátit na stejnou úroveň, jako před válkou. Díky 

světově ojedinělé akci v oblasti prevence pohlavních chorob se naše země vyhnula 

masivnímu nárůstu těchto chorob. (Koliba, 2019, str. 14-16) 

Obsahově pokračovala tato výuka v anatomii, fyziologii a hygieně. Hlavní metodou 

sdělení byl monolog a jednalo se o jednorázové přednášky určené pro nejvyšší ročníky 

tehdejší základní školy. Tyto přednášky byly pro obě pohlaví oddělené. 

(www.arnica.zcu.cz, @2011) 

60. léta 20. století díky hnutí „hippies“ přinesla do západních zemí uvolnění 

sexuální morálky, období sexuální svobody a volnosti. Začínalo se o sexuální tématice 

otevřeně hovořit, ve školách se měnily osnovy. Realizovala se tzv. výchova k rodičovství, 

školy pořádaly besedy a přednášky s odborníky, ale stále chyběla ucelená koncepce výuky 

sexuální výchovy.  

Ta přišla v 70. letech spolu se zvýšením zájmu o sexuální výchovu. Sexuální 

výchova se rozdělila do tří etap- první tvořil 1. až 5. ročník, druhou 6.-7. ročník a třetí  

8.-9. ročník. Výchova byla zaměřená na prevenci sexuálně přenosných chorob, ale i na 

informování o antikoncepci a plánovaném rodičovství. Jaroslava Pondělíčková-Mašlová 

výrazně přispěla svým dílem „ O sexuální výchově bez rozpaků“ (1973) do školních osnov. 

Zdůrazňovala roli rodiny, která byla tou dobou velmi opomíjena. Podle ní je cílem děti 

vychovávat k potřebě lásky a citu, ne je poučovat. (Koliba, 2019, str. 14-16) 

V druhé polovině 90. let minulého století došlo ke změně názvu na Rodinnou 

a sexuální výchovu. Výrazně se změnila i koncepce, která implementovala tuto výchovu do 

českého školství jako součást výchovy ke zdraví a zdravému životnímu stylu. 

Od školního roku 2007/2008 je název zredukován pouze na Sexuální výchovu 

v tematickém okruhu Člověk a jeho zdraví. (www.arnica.zcu.cz, @2011) 

http://www.arnica.zcu.cz/
http://www.arnica.zcu.cz/
http://www.arnica.zcu.cz/
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3.2 Sexuální výchova v rodině 

Dobře fungující rodina je nenahraditelným zdrojem informací v oblasti  lidské 

sexuality pro děti a mládež. Již od narození se dítě vytvářením citových vztahů s rodiči učí 

základu všech dalších budoucích vztahů. Vztah mezi matkou a otcem je pro dítě prvotním 

příkladem vztahu mezi mužem a ženou, vzájemné ohleduplnosti a projevů lásky. (Vránová, 

2010, str. 30) 

Informace o sexuální tématice je vhodné předávat dětem v rámci jejich správného 

psychosexuálního vývoje i do 4 let věku. Výuka doplněná aktivním způsobem učení může 

zaručit u dítěte vnímání sexuality jako přirozenou součást již od útlého dětství. (Dibonová, 

2011, str. 22) 

Komunikace rodičů s dětmi ve věku 2- 4 let je ale ovlivněna několika mýty. Tím, že 

malé děti v tomto věku sexualitu nevnímají, nebo vlastním studem a nevědomostí rodičů, 

jak mají s dítětem o sexualitě vlastně mluvit, neboť se v jejich rodině dříve o sexualitě 

otevřeně nemluvilo vůbec. Otevřená komunikace o sexu v rodině může děti ochránit již od 

raného dětství před možným sexuálním zneužitím a jasně jim nastavit hranice sexuálního 

chování.  

Vytvořením si dostatku prostoru a času pro bezpečný a ničím nerušený rozhovor 

může mezi dítětem a rodičem velmi usnadnit komunikaci. Stejně tak jako otevřený přístup, 

překonání vlastního studu a strachu či nezatajování odpovědí na otázky, na které se jich děti 

ptají. (Kaňák, Stretti, 2014, str. 166-174 ) 

Dítě by mělo být přesvědčeno o tom, že s rodiči může mluvit úplně o všem a to co 

nejotevřeněji. Obávat se toho, že dítěti řekne rodič příliš mnoho a příliš brzy není na místě, 

neboť dítě přijímá pouze informace, které jsou jeho věku přístupné a srozumitelné, vše 

ostatní pustí ze zřetele. Naopak by se rodič měl snažit o to, aby dítěti neřekl příliš málo 

a příliš pozdě, jako praví úvod této kapitoly. (www.sancedetem.cz, @2019) 

 

3.3 Sexuální výchova ve škole 

Sexuální výchova je předmět vyučovaný na základních a středních školách. Cílem 

je seznámení dětí a teenagerů se sexualitou s následnou přípravou na plnohodnotný 

a zodpovědný sexuální život. Vzhledem k citlivé tématice je nutné dětem informace 

sdělovat srozumitelně a citlivě. Tato výchova byla zařazena do vzdělávacího systému dětí 

http://www.sancedetem.cz/
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mimo jiné i proto, že rodinná edukace nebyla dostačující. 

Na prvním stupni základní školy nalezneme tento předmět pod názvem Člověk 

a jeho svět, na druhém stupni pak pod názvem Člověk a jeho zdraví. Jsou ale i další 

předměty, kterými tato výuka prolíná - Biologie, společenské vědy atd. Role učitele je 

v tomto případě velice důležitá, neboť je nositelem nezkreslených informací, které 

přispívají k rozvoji osobnosti žáka. Cílem této výuky je vždy podat dospívajícímu dítěti 

ucelené a pravdivé informace o lidské sexualitě. Jelikož i v dnešní době je tato tématika 

v rodinách velmi často tabuizována a mezi lidmi se šíří plno polopravd a neprav, je důležité 

žákům nabídnout obraz reálné sexuality. 

V roce 2008 byla sloučena Rodinná a Občanská výchova a dala vznik Společenské 

výchově. Podrobné doporučení pro sexuální výchovu vydalo Ministerstvo školství, mládeže 

a tělovýchovy v roce 2009. (Němec, 2019, str. 62) 

Samotná výuka by se měla řídit  několika pravidly. Vyučující by si měl vůči žákům 

vybudovat důvěru, probíraná témata by měla být pro žáky zajímavá a respektovat jejich 

stupeň zralosti myšlení a inteligence. Poznatky by měl pedagog podávat v rozumné míře 

a vhodným způsobem a řešit skutečné otázky, které si děti samy aktivně pokládají. (Šulová, 

2011, str. 391) 

3.4 Význam sexuální výchovy 

Mezi hlavní úkoly sexuální výchovy patří v období dospívání prevence nežádoucí 

gravidity u mladých dívek. Česká republika vykazuje každoročně několik gravidních dívek 

pod 14 let. Dle Zdravotnické ročenky České republiky 2018 se narodilo 14 dětí dívkám 

mladším 14 let a 34 dívek v tomto věku podstoupilo interrupci. (www.uzis.cz, @2018) 

Vzhledem k tomu není nikterak předčasné začít s antikoncepční výchovou již před 

dosažením tohoto věku dítěte. (www.sancedetem.cz, @2019) 

V době, kdy jsou vztahy vytvářeny často na dálku prostřednictvím sociálních sítí je 

význam sexuální výchovy nesmírně důležitý. Díky pravdivým informacím dítěti umožníme 

základní orientaci a pomůžeme mu v rozpoznání případných hrozících rizik. Seznámíme 

žáky s otázkou bezpečného sexu, nebezpečností pohlavních chorob (s jejich dopadem, 

způsobem šíření a léčbou), možnostmi ochrany (prezervativy, stálost partnera, sexuální 

zdrženlivost), antikoncepcí, ale také je zbavíme předsudků vůči odlišným sexuálním 

menšinám. (Němec, 2019, str. 62) 

Význam sexuální výchovy lze také chápat jako prevenci rozsáhlé sexuální 

http://www.uzis.cz/
http://www.sancedetem.cz/
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patologie, která se projevuje výrazněji v době dospívání. Lze předpokládat souvislost mezi 

projevy dospívání a orientací v oblasti sexuality s vztahem k sobě samému i společnosti. 

Když společnost dospívající na tuto oblast dostatečně připraví, projevy sociální patologie 

(např. vandalství, agresivita, abúzus drog, promiskuita, sebepoškozování) mohou být menší 

a tím společnost méně zatěžovat. (Šulová, 2011, str. 386) 

3.5 Kompetence porodní asistentky v sexuální výchově 

Porodní asistentka je kompetentní v motivaci a edukaci jednotlivce, rodiny 

a skupiny ke zdravému životnímu stylu a v péči o sebe. Provádí přednášky v oblasti 

reprodukčního zdraví, sexuální výchovy a plánovaného rodičovství. (Dušová, 2019, str. 12) 

Porodní asistentka ovládá znalosti růstu a vývoje jedince v sexuální oblasti, 

sexuálního dozrávání a sexuální aktivity, mužské a ženské anatomie a fyziologie 

reprodukční oblasti, zdravotní osvěty (zaměřující se na sexuálně přenosné choroby, 

HIV,…), kulturních norem v oblasti sexuality, sexuálních praktik, manželství a porodu.  

(www.unipa.cz, @2020) 

 

  

http://www.unipa.cz/
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4 Role porodní asistentky jako edukátorky 

Edukace patří do základních kompetencí porodní asistentce a je jejich 

neoddělitelnou součástí. Je to zakotveno v Zákoně 96/2004 Sb. a Vyhlášce 55/2011 Sb. 

v jejich platném znění. Pro pochopení je potřeba pro začátek objasnit terminologii, která se 

k této problematice váže. 

Edukace (z latinského educo, educare - vést vpřed, vychovávat) je pojem, pro který 

existuje mnoho definic. Mezi základní pojmy patří edukační realita (skutečnosti, ve kterých 

probíhají edukační procesy), edukační procesy (interakce vychovatele a vychovávané 

osoby), edukační prostředí (místo, kde edukační procesy probíhají) či edukační klima, které 

představuje atmosféru v edukačním prostředí. (Dušová, 2019, str. 11) 

Dle definice je edukace jakákoliv činnost, díky níž dochází k vyučování nějakým 

subjektem nebo se nějaký subjekt učí. Tento pojem tedy vyjadřuje jak výchovu, tak 

vzdělávání. Subjektem edukace je edukant (subjekt učení) a edukátor (akter vyučování). 

(Vránová, 2010, str. 52-53) 

Edukantem může být člověk, jednotlivec, skupina, atd. V pedagogickém myšlení 

tím míníme žáky, studenty, ve zdravotnictví klienty/pacienty, jejich rodinu a nejbližší. 

Vzhledem k tomu, že nelze popsat ideálního pacienta, je nutné u edukátora uvědomit si 

individuální přístup k jednotlivým klientům/pacientům, ať už jsou rozdíly inteligenční, 

věkové, jazykové, etnické, apod. 

Na druhé straně stojící edukátor je další nepostradatelnou složkou edukačního 

procesu. Nejčastěji se jedná o jednoho člověka, skupinu osob, či technické médium - 

masmédia. V rámci pedagogiky nalezneme pojmy jako učitel, lektor, instruktor, konzultant, 

vychovatel aj. Edukátora si můžeme představit jako osobu nesoucí společenskou 

odpovědnost za účinnost a úspěšnost edukačního procesu, který ho organizuje, hodnotí, 

vytváří obsah činnosti, provádí diagnózu (vstupní, průběžnou, výstupní), rozhoduje 

o metodách výuky, přizpůsobuje proces individuálním potřebám edukantů a jejich 

podmínkám. Osobnost edukátora a jeho metody edukace jsou stěžejními motivačními 

prvky a hybnou silou v edukačním procesu. Z toho důvodu by měl edukátor přemýšlet 

nejen nad tím co učí, ale také jak to učí. Do profesních kompetencí edukátora patří 

kompetence pedagogické, znalostní, dovednostní a zkušenostní z příslušného oboru. 

(Dušová, 2019, str. 12-14) 

Vzdělávání má několik fází. V přípravné fázi potřebuje edukátor zodpovědět otázky 

typu proč, koho, čemu, za jakých podmínek, jakými metodami a jakého účinku má být 



32 

 

dosaženo. Ve faktické fázi zahrnuje edukátor motivaci, expozici, fixaci, aplikaci a kontrolu 

za účelem rozvoje kompetencí vyučovaného. Zjišťování, posuzování a hodnocení výsledku 

procesu charakterizuje fáze post faktum. Edukační proces je ovlivněn edukačním 

prostředím. To můžeme rozdělit na vnější (rodiny, školy, pracoviště, okolí, apod.) a vnitřní. 

To se dělí dále na fyzikální (barvy, osvětlení, apod.) a psychosociální (statické nebo 

proměnlivé prostředí). Před zahájením vzdělávací akce je nutné, aby edukátor znal vstupní 

předpoklady účastníků pro efektivní učení i vyučování. Těmito předpoklady jsou motivy 

účastníků, způsob učení či poznatky které získáváme vstupním rozhovorem nebo 

dotazníkem. (Vránová, 2010, str. 52-53) 

Jednou z nejodpovědnějších a nejsložitějších lidských činností je výchova. Není to 

jen pojem, který nám pouze přikazuje, zakazuje či vysvětluje. Jedná se o komplexní proces 

utváření individuální a jedinečné osobnosti člověka. Tento proces utváření  je záměrný 

a cílevědomý. Cílem tohoto procesu je působení na jedince ve všech směrech, utváření 

duševních i tělesných vlastností jedince (socializace) či předávání duchovního majetku” 

z generace na generaci. Znakem výchovy je všestrannost (kognitivní - rozumová, afektivní 

-hodnotová, psychomotorická - dovednostní složka), dlouhodobost (dlouhodobý charakter 

výchovy), již zmíněná záměrnost a cílevědomost, rozvojetvornost, dynamičnost, 

bipolárnost (subjekt a objekt výchovy), cykličnost a univerzálnost. Podle jiné definice je 

tento pojem proces záměrného působení na osobnost člověka, který má za cíl dosáhnout 

pozitivních změn v jejím vývoji.  

Vědu o výchově nazýváme pedagogika. Zkoumá podstatu a zákonitosti výchovy 

jako společenský jev, usměrněné vytváření psychických procesů, cíle, obsah, podmínky, 

metody a prostředky výchovy. Jedná se také o umění aplikovat různé pedagogické teorie do 

praxe. Ačkoliv se nám může zdát, že je pedagogika spojována pouze se školou, učiteli, má 

svůj význam i ve zdravotnictví, kde význam slova ošetřovat pojmeme v širší rovině 

a aktuální zdravotní stav rozšíříme i na prevenci. Zdravotníci pečují o potřeby pacientů/ 

klientů a jednou z těchto potřeb je i potřeba poznávací. (Dušová, 2019, str. 9-11)  

Výuka pacientů/klientů má kořeny již v 19. století, kdy Florence Nightingalová 

představila ve své práci, že je nutné, aby pacient znalosti týkající se zdraví nejen získal, ale 

i praktikoval doma. Dalším průkopníkem výuky především rodin pacientů byla Lilian 

Waldová, která zavedla programy pro těhotné ženy, invalidy i děti. Místem výuky se 

v padesátých letech 20. století stala ambulantní oddělení nemocnic. Podpora zdraví, 

prevence nemoci a rehabilitace se staly hlavními cíli zdravotnické péče. Tímto pohledem se 
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podpořila a zdůraznila role sestry jako edukátorky. 

Trendem dnešní doby je vyhledávání informací, a tak pacienti nejsou zdaleka tak 

pasivními, jako dříve. Zkracováním hospitalizace ve zdravotnických zařízeních je nutné, 

aby si pacient osvojil velké množství informací a dovedností v co nejkratší době. Na sestře 

a porodní asistence je vyhodnotit, které informace jsou pro pacienta opravdu potřebné 

a objevit případné bariéry, jež by mohly ovlivnit pochopení daných rad či instrukcí.  

To, že porodní asistentky a sestry vzdělávají pacienty, klienty i další zdravotnické 

pracovníky, patří mezi jejich důležité funkce. Mimo jiné to zahrnuje i pomoc 

ošetřovatelskému personálu při dalším vzdělávání a zhodnocení zdravotně vzdělávacích 

akcí. Na porodní asistentku nebo sestru jsou kladeny nároky na zvládnutí určitých 

dovedností. Aby mohly ale zcela plnit funkci výuky, musí si získat důvěru klientů, 

vyhodnotit schopnost a připravenost klientů, odhalit již zmíněné bariéry výuky, výukou 

odpovídat potřebám klientů, srozumitelně komunikovat, využívat vhodné metody a zdroje 

a v neposlední řadě zajistit zpětnou vazbu. (Vránová, 2010, str. 51-56) 

Zdravotnice musí vědět, jaké informace chtějí pacientům předat. Jsou odpovědné za 

to, aby tyto informace byly aktuální, sledovaly nejnovější trendy a doporučení EBP 

(evidence based practise). Mají být schopné motivovat k sebevýchově, celoživotnímu 

učení, či radosti z dalšího sebevzdělávání. (Dušová, 2010, str. 13) 

Edukace, kterou porodní asistentka provádí ve své praxi, se vztahuje k reprodukci 

a reprodukčnímu zdraví. Edukační činnost se provádí u edukantů bez rozdílu věku, pohlaví, 

náboženského vyznání, politického přesvědčení, rasových předsudků u žen a jejich rodin či 

komunit. Oblastmi edukace jsou ženy v období těhotenství, porodu a šestinedělí 

(životospráva, příprava na porod, průběh šestinedělí, ošetření a péče o novorozence, 

předcházení komplikací, otázky sociálně-právní jako jsou mateřská dovolená, porodné, 

rodičovský příspěvek, rodný list novorozence, přídavky na dítě, apod.), ženy po 

gynekologických onemocněních a operacích (obzvláště ženy s onkologickou diagnózou, 

spolupráce s psychologem), ženy a dívky ve všech obdobích jejich života ve zdraví 

i nemoci. Porodní asistentka provádí přednášky v oblasti reprodukčního zdraví, sexuální 

výchovy a plánovaného rodičovství, jak již bylo zmíněno v předchozí kapitole. (Vránová, 

2010, str. 57-58) 

Role porodní asistentky se opírá o aktivní podporu učení, nespočívá pouze ve 

strohém poskytování informací. PA (porodní asistentka) se snaží vytvořit podmínky, které 

přispějí k učení klientky/pacientky s cílem dosáhnout co nejlepšího zapojení se do péče 
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o své vlastní zdraví, ať má tato péče preventivní, léčebný, diagnostický či rehabilitační 

charakter. Mluvíme o tzv. compliance - dodržování/spolupráce klientky/pacientky. 

(Nemcová, Hlinková, 2010, s.) 

Edukace v porodní asistenci zvyšuje spokojenost pacientek/klientek, zajišťuje 

kontinuitu péče či působí preventivně na možné vyskytující se komplikace. Podle toho, 

v jaké fázi (onemocnění, těhotenství, porodu, šestinedělí, apod.) se pacientka/ klientka 

nachází, můžeme edukaci rozdělit. O základní edukaci mluvíme při prvotním záchytu 

onemocnění, kdy se snažíme navázat s pacientkou/klientkou spolupráci, motivovat ji 

k potřebným úkonům, případně ji poskytnout prvotní informace. Komplexní edukace je 

ucelený systém edukace, který spočívá v opakování a celkovém pojetí určité problematiky. 

Tento druh edukace je využíván nejčastěji v edukačních kurzech, jako je například 

předporodní kurz. Samotná edukace se rozděluje na úvodní, prohlubující, kontinuální 

a reedukaci, která je zaměřena na odstranění chyb, které zabránily dosažení stanovených 

cílů. Dle jiných autorů, kteří dávají edukaci do souvislosti s prevencí, můžeme rozlišovat 

edukaci na primární. Cílovou skupinou jsou zdraví jedinci, nejčastěji děti a dospívající 

a tématy jsou plánované rodičovství, zdravý životní styl prevence onemocnění, apod. 

Sekundární typ edukace je cílen již na nemocné jedince, kteří potřebují léčebný režim 

a úpravu životosprávy. Cílem je zabránit komplikacím daného onemocnění, či přechodu do 

chronicity. Pro příklad uvedeme edukaci o samovyšetření prsu jako včasný záchyt 

onemocnění. Terciální typ edukace je zaměřen na nevyléčitelně nemocné pacienty, kterým 

se snažíme zabránit vzniku dalšího onemocnění a zkvalitnit jejich život. Např. pohybová 

aktivita či prevence edému u pacientky po totální masektomií. (Dušová, 2019, str. 11-12) 
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PRAKTICKÁ ČÁST 

5 FORMULACE PROBLÉMU 

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR ve své Zdravotnické ročence 2018 

prezentuje mj. statistické údaje o porodnosti a potratovosti v České republice. Z celkového 

počtu 114 036 živě narozených dětí v roce 2018 se jich narodilo 2443 matkám ve věku pod 

19 let. Z toho 14 matkám mladším 14 let. Bylo provedeno 1125 umělých ukončení 

těhotenství u dívek ve věku do 19 let a z toho 34 u dívek mladších 14 let. V těchto 

hodnotách nejsou započtena umělá ukončení gravidity ze zdravotní indikace a samovolné 

potraty. (ÚZIS, Zdravotnická ročenka ČR 2018) 

Dle Českého statistického úřadu mají počty UUT (umělé ukončení těhotenství) 

u dívek ve věku do 19 let od roku 2013 klesající tendenci. (ČSÚ, Demografická příručka – 

2018) 
K udržení této tendence má nezpochybnitelný význam včasná edukace studentů 

prostřednictvím sexuální výchovy před jejich zahájením sexuálního života. 

Porodní asistentky jsou plně kompetentní k edukaci populace v této problematice 

sexuální výchovy a plánovaného rodičovství, jak vypovídá teoretická část bakalářské práce. 

Výzkumným šetřením k  bakalářské práci bych chtěla zmapovat, kde a jakým 

způsobem mladí lidé získávají informace k plánovanému rodičovství a lidské sexualitě. 

Dále jaké jsou znalosti studentů v dané oblasti v posledním ročníku střední školy, se 

kterými vstupují do dospělosti. 

Jak jsou mladí lidé v České republice vzděláváni v otázce plánovaného rodičovství 

a lidské sexuality? 

 

6 CÍL VÝZKUMU  

6.1. Hlavní cíl 

Hlavním cílem výzkumu je zjistit, jak jsou mladí lidé informováni v otázce 

plánovaného rodičovství a jakým způsobem se k těmto znalostem dostávají. 

Operacionalizace pojmu: plánované rodičovství = strategie partnerského páru vedoucí 

k plánování a regulaci množství potomků  

Operacionalizace pojmu: mladí lidé = pro účel tohoto výzkumu respondenti ve věku 18-19 

let, kteří ukončují studium střední školy a jsou v posledním ročníku studia 
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6.2.  Dílčí cíle a předpoklady 

Dílčí cíl 1: Sestavení dotazníku na základě rozhovoru s erudovanými odborníky. 

 

Dílčí cíl 2: Zjistit jaké jsou zdroje informací respondentů v otázce sexuality a plánovaného 

rodičovství. 

K tomuto cíli se vztahovaly otázky č. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17 

 

Předpoklad 1: Předpokládám, že více než polovina respondentů získává informace v otázce 

lidské sexuality a plánovaného rodičovství v médiích. (Kritériem je alespoň 51 % 

respondentů) 

Operacionalizace pojmu: média = TV, internet, sociální sítě 

Operacionalizace kritéria: Dle výzkumu Masarykovy univerzity v projektu EU Kids Online 

IV mezi lety 2017 až 2018 používají děti a mladiství internet k vyhledávání informací o 

zdraví z 59 %. (www.irtis.muni.cz, @2018) 

 

Předpoklad 2: Předpokládám, že nejvíce respondentů získalo první informace z oblasti 

sexuality a plánovaného rodičovství od svých kamarádů/spolužáků. 

Operacionalizace: Na základě výzkumu o změnách sexuálního chování populace prof. PhDr. 

Petra Weisse, Ph.D., a doc. MUDr. Jaroslava Zvěřiny, CSc., ze Sexuologického ústavu 1. 

lékařské fakulty UK a VFN v Praze, který probíhal v letech 1993, 1998, 2003 a 2008, jsou 

nejzastoupenějšími zdroji informací o sexualitě kamarádi respondentů. 

(www.sancedetem.cz, @2018) 

 

Dílčí cíl 3: Zmapovat faktory ovlivňují informovanost respondentů v otázce sexuality 

a plánovaného rodičovství. 

K tomuto cíli se vztahovaly otázky č. 2, 3, 9, 18-20, 22, 23 

 

Předpoklad 3: Předpokládám, že respondenti mající zkušenost se sexuální výchovou ze 

základní školy jsou informovanější než studenti víceletých ročníků gymnázia. 

Operacionalizace: Studenti víceletého gymnázia mají sexuální výchovu součástí výuky 

o člověku v předmětu Biologie. Studenti 2. stupně základní školy mají v 6. Ročníku sexuální 

výchovu v rámci Výchovy ke zdraví jako samostatného předmětu. 

 

http://www.irtis.muni.cz/


37 

 

Předpoklad 4: Předpokládám, že výsledná úspěšnost vědomostní části dotazníku bude vyšší 

u dívek, než u chlapců.  

Operacionalizace kritéria: a) Na základě rozhovoru s učiteli mají dívky z víceletého studia na 

gymnáziu oproti chlapcům přednášku navíc. 

b) Vědecká studie (publikována v roce 2014), kterou provedli psychologové Daniel a Susan 

Voyerovi z Americké psychologické asociace potvrzuje, že úspěšnost studijních výsledků 

dívek je vyšší než u chlapců bez ohledu na daný předmět či tematické zaměření. 

(www.apa.org, @2020) 

 

Dílčí cíl 4: Zjistit názory respondentů na vyučování sexuální výchovy na školách. 

K tomuto cíli se vztahovaly otázky č. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 

 

Předpoklad 5: Předpokládám, že častěji vnímají respondenti výuku sexuální výchovy na 

školách nedostačující než naopak.  

 

Dílčí cíl 5: Ověřit vědomosti studentů v otázce sexuality a plánovaného rodičovství. 

K tomuto cíli se vztahovaly otázky č. 18,19, 20, 22, 23. 

 

Předpoklad 6: Většina respondentů má dostatečné znalosti ohledně sexuální výchovy. 

(Kritériem pro většinu je více než 75 % respondentů) 

Operacionalizace kritéria: Hranice úspěšnosti 75 % byla stanovena na základě konzultace 

s učiteli na gymnáziu. 

 

Dílčí cíl 6: Vypracovat osnovu edukačního semináře pro studenty středních škol a ten 

následně interpretovat prostřednictvím sociální sítě. 

 

  

http://www.apa.org/
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7 CHARAKTERISTIKA SOUBORU 

Výběr respondentů je záměrný. Jedná se o studenty, kteří ukončují studium střední 

školy. Získala jsem tak přehled o dosažených znalostech za studium, po dovršení 

dospělosti.  Kritériem pro sběr dat byl věk vyšší než 18 let (18-19 let). Tato věková hranice 

byla i z etického důvodu výzkumného šetření. Jiné věkové kategorie nebyly výzkumu 

účastny. Výzkum probíhal na Gymnáziu J. Vrchlického v Klatovech v posledních dvou 

ročnících čtyřletého studia, jednom ročníku šestiletého studia a jednom ročníku osmiletého 

studia v rámci hodin výuky biologie na základě dobrovolnosti studentů a informovaného 

souhlasu ředitele školy. 
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8 METODA SBĚRU A ZPRACOVÁNÍ DAT 

Bakalářská práce je založena na smíšeném výzkumu. Kvantitativní výzkum je 

proveden formou dotazníkového šetření, doplňující kvalitativní výzkum formou krátkého 

rozhovoru. 

Na gymnáziu jsem v rámci tvorby dotazníku vedla diskuzi s 2 učiteli (viz příloha 8). 

Učitelé byli vybráni, aby splňovali kritéria minimálně deseti let praxe ve školství s aprobací 

biologie. Vedla jsem s nimi diskuzi zhruba 20-30 minut po jejich souhlasu s rozhovorem. 

Předmětem diskuze byla výuka sexuální výchovy na gymnáziu a v České republice. Na 

základě věcných připomínek byla navržena struktura dotazníku a předložena k pilotní studii 

2 studentům gymnázia. 

Kvantitativní výzkum je založen na testování (potvrzení, vyvrácení) hypotéz. 

Využívá kvantifikační nebo statistické metody. Sběr dat probíhá zpravidla pomocí 

dotazníků, testů či pozorování. Na rozdíl od kvalitativního výzkumu je typický zejména pro 

přírodní vědy. (Hendl, 2008, s. 46-49) 

Výzkum byl proveden formou polostrukturovaného dotazníku (viz příloha 1), 

obsahujícího 23 otázek, které ověřovaly základní znalosti mladistvých v otázce 

plánovaného rodičovství a samotný proces získávání těchto informací. Dotazník byl 

anonymní.  Obsahoval základní demografické údaje, jako jsou například věk a pohlaví. 

Samotné otázky byly jak informačního (otázky číslo 3-17, 22), tak vědomostního (otázky 

číslo 18-21, 23) charakteru. Otázky číslo 1- 3 se zaměřovaly na konkrétní demografické 

údaje respondenta. Ostatní otázky informačního charakteru zjišťovaly oblasti, jako 

například zdroje informací respondentů a faktory ovlivňují informovanost v otázce 

sexuality a plánovaného rodičovství, či názory respondentů na vyučování sexuální výchovy 

na školách. Vědomostní otázky byly vyhodnocovány ve spolupráci s učiteli na gymnáziu. 

Otázky číslo 6,15,18,19 byly otevřené a respondenti tak mohli odpovědět svými slovy. 

Ostatní byly uzavřené, kde mladiství vybírali z předem připravených odpovědí, popřípadě 

mohli doplnit chybějící možnost. V otázkách číslo 8,12,13,14 byla použita Likertova škála.  

Jedná se o metodu pojmenovanou po americkém psychologovi a vědci Rensisu 

Likertovi, která se používá k určení míry stupně souhlasu či nesouhlasu s konkrétním 

tvrzením ve výzkumu. Byla vyvinuta roku 1932 a představuje jednu z nejspolehlivějších 

technik měření postojů. (Hayes, 2003, str. 112) 

Pro vyhodnocení vědomostní části dotazníku byla poskytnuta tabulka hodnocení 

žáků (viz příloha 6), podle které učitelé hodnotí testy žáků. Na základě doporučení učitelů 
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byla stanovena hranice úspěšnosti na 75% (hodnocení známkou 1-2). Studenti, kteří měli 

hodnocení horší, ve vědomostní části testu neuspěli.  

Aby výsledek všech studentů byl považován za úspěšný, bylo nutno přesáhnout 

hranici úspěšnosti u 75 % respondentů. Tímto postupem hodnocení se řídí samotní 

dotazovaní učitelé na gymnáziu. 

Otázky ve vědomostní části byly inspirovány výukovým materiálem dané školy – 

Biologie III. (Kolektiv autorů gymnázia, 1994, s. 122-128) a publikací Průvodce sexuální 

výchovou pro základní a střední školy. (Hajnová, Kleinová, 2003, s. 5-70)  
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9 ORGANIZACE VÝZKUMU 

Výzkum byl proveden v časovém rozmezí měsíce prosince roku 2019 na Gymnáziu 

Jaroslava Vrchlického v Klatovech. V tomto měsíci školního roku měli studenti poslední 

výuku sexuální problematiky již za sebou, žádostí gymnázia bylo provádět výzkum 

v prosinci. Se zařízením jsem předem podepsala informovaný souhlas, který mi umožnil 

zde výzkum provádět. Před samotným výzkumem byl proveden rozhovor s učiteli a pilotní 

studie u 2 studentů gymnázia. 

Samotných respondentů bylo 86 (66 dívek a 20 chlapců) a návratnost byla 100 %, 

neboť byla zaručena mou stálou přítomností při provádění výzkumu. Počet rozdaných 

dotazníků byl tedy totožný s počtem vyplněných dotazníků. Z hlediska zaručení anonymity 

byly dotazníky vybrány do obálky, která po skončení výzkumu kolovala mezi respondenty. 

Během výzkumu jsem taktéž zodpověděla dotazy.  
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10 ANALÝZA ÚDAJŮ 

Získané údaje a data z dotazníku jsou v této kapitole shrnuty ve formě tabulky a 

grafů. Řazení dosažených výsledků je chronologické s otázkami v dotazníku. 

Filtrující otázky: Otázky číslo 1-3 zjišťovaly věk, pohlaví a formu studia na gymnáziu. 

Tabulka 1 : Demografické údaje 

  

Počet respondentů 

(N=86) 

Procento respondentů 

(%) 

Věk 
18 let 51 59 

19 let 35 41 

Pohlaví 
Muž 20 23 

Žena 66 77 

Studium 

Osmileté gymnázium 21 24 

Šestileté gymnázium 24 28 

Čtyřleté gymnázium 41 48 

 

Zdroj: Vlastní 

Z celkového počtu 86 respondentů tvoří větší věkovou kategorii studenti ve věku 18 

let, konkrétně 51 respondentů (59 %). Druhou skupinu ve věku 19 let tvoří 35 respondentů 

(41 %). Výzkumu se neúčastnili respondenti jiných věkových skupin. Výrazněji je 

v souboru zastoupeno ženské pohlaví, konkrétně 66 respondentkami (77 %). Mužské 

pohlaví zde představuje 20 respondentů (23 %). Dále 41 respondentů (48 %) uvedlo, že 

studuje čtyřleté studium. Šestileté studium uvedlo 24 respondentů (28 %) a nejmenší 

zastoupení mělo 21 respondentů (24 %) studujících osmileté gymnázium.   
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Otázka č. 4: První informace v oblasti sexuální výchovy jste získal/a:  

 

Graf 1 První informace v oblasti sexuální výchovy 

 

Zdroj: Vlastní, N=86 

 

Z celkového počtu 86 respondentů získalo 30 % první informace v oblasti sexuální 

výchovy od kamarádů/spolužáků, 28 % v domácím prostředí. Výukou na základní škole 

získalo informace 21 %. O 3 % méně respondentů odpovědělo, že získalo informace 

z médií (internet, TV, sociální sítě,…). Pouhé 1 % respondentů odpovědělo možností za b, 

že získali první informace až na střední škole. Dva respondenti vypsali, že informace 

získali od sourozenců. 

  

21% 1% 

28% 30% 

18% 

2% 

Graf č.1 : První informace v oblasti 

sexuální výchovy : 

a) Výukou na základní škole

b) Výukou na střední škole

c) V domácím prostředí

d) Od kamarádů/spolužáků

e) V médiích (internet, TV,

sociální sítě)
f) Jiné
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Otázka č. 5: Kde získáváte informace o sexualitě nyní? 

 

Graf 2 Aktuální zdroj informací 

 

Zdroj: Vlastní, N=86 

 

Nejčastěji respondenti uvedli, že aktuálně získávají informace o sexualitě v médiích 

(TV, internet, sociální sítě), a to z 56 %. Druhá nejčastější odpověď (34 %) byla možnost 

od kamarádů/spolužáků. 5 % respondentů odpovědělo, že získávají informace ve škole či 

učebních materiálech a 2 % odpovědí byla zisk informací v domácím prostředí. Poslední 

možnost dala respondentům možnost volné odpovědi. To využilo 3 % respondentů, kteří ve 

dvou případech uvedli, že by zakroužkovali všechny uvedené zdroje a jedna odpověď zněla 

– vlastní zkušenost, vztah.  

  

56% 

5% 
2% 

34% 

3% 

Graf č. 2: Aktuální zdroj informací:  

a) V médiích (TV,

internet, sociální sítě)

b) Ve škole, učebních

materiálech

c) V domácím prostředí

d) Od kamarádů/

spolužáků

e) Jiné:… 
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Otázka č. 6: Který zdroj získávání informací je pro Vás nejpřínosnější? 

 

Graf 3 Nejpřínosnější zdroj informací 

 

Zdroj: Vlastní, N=86 

 

Tato otázka měla volnou možnost odpovědi a respondenti určovali nejpřínosnější 

zdroj získávání informací. Nejvíce se respondenti shodli v odpovědi internet, kterou uvedlo 

37 % dotazovaných. Další nejčastější odpovědí byli z 26 % přátelé a spolužáci. 8 % 

respondentů uvedlo média, stejně tak jako školu, či učební materiály. Se 7 % procenty se na 

dalším místě umístila odpověď praxe. 6 % respondentů uvedlo odpověď partner a stejné 

procentuální zastoupení měla i odpověď rodiče/dospělí. Odpověď četba uvedlo 2 % 

dotazovaných. 
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6% 
2% 

8% 

Graf č.3: Nejpřínosnější zdroj 

informací: 

Přátelé/spolužáci

Praxe

Partner

Škola/Učební materiály

Internet

Rodiče/dospělí

Četba

Média
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Otázka č.7: S kým si můžete promluvit o lidské sexualitě? 

 

Graf 4 Rozhovor o lidské sexualitě 

 

Zdroj: Vlastní, N=86 

 

Nejčastější odpověď na tuto otázku, s kým si mohou respondenti promluvit o lidské 

sexualitě, byla možnost s kamarády/spolužáky, a to v 73 %. Dále následovala možnost 

s rodiči z 18 %. Šesti procenty byla zastoupena možnost jiné, kde respondenti uvedli např. 

přítele, matku, či všechny blízké kromě otce. 2 % respondentů uvedlo odpověď se 

sourozenci a 1 % s jiným členem rodiny/domácnosti. Žádný respondent neuvedl variantu, že 

si nemůže promluvit o této tématice s nikým. 

 

  

18% 
2% 

1% 

73% 

6% 

Graf č. 4: Rozhovor o lidské 

sexualitě: 

a) S nikým

b) S rodiči

c) Se sourozenci

d) S jiným člem

rodiny/domácnosti

e) S kamarády/spolužáky

f) Jiné: … 
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Otázka č.8: Bavíte se otevřeně s rodiči o lidské sexualitě? 

 

Graf 5 Rozhovor s rodiči o lidské sexualitě 

 

Zdroj: Vlastní, N=86 

 

S rodiči se otevřeně o lidské sexualitě baví 45 % respondentů z 86 dotazovaných. 

51 % respondentů se otevřeně s rodiči nebaví a 4 % dotazovaných neví.  

14% 

31% 

4% 

41% 

10% 

Graf č. 5: Rozhovor s rodiči o lidské 

sexualitě: 

a) Rozhodně ano

b) Spíše ano

c) Nevím

d) Spíše ne

e) Rozhodně ne
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Otázka č.9: Na základní škole jste měl/a sexuální výchovu:  

 

Graf 6 Sexuální výchova na základní škole 

 

Zdroj: Vlastní, N=86 

 

35 % respondentů uvedlo, že měli sexuální výchovu pouze jako jednorázovou 

přednášku. Sexuální výchovu jako součást předmětu biologie mělo 28 % dotazovaných. 19 

% respondentů uvedlo, že nemělo žádnou takovou výuku. 14 % respondentů mělo sexuální 

výchovu jako samostatný předmět. Možnost nevím uvedli 3 % respondentů, 1 respondent 

v možnosti jiné uvedl Výchova ke zdraví. 

  

28% 

14% 

35% 

19% 

3% 1% 

Graf č.6: Sexuální výchova na základní 

škole: 

a) Jako součást předmětu biologie 

(prvouka, přírodověda,…) 

b) Jako samostatný předmět

c) Pouze jako jednorázová přednáška

d) Neměl/a jsem žádnou výuku

e) Nevím

f) Jiné
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Otázka č.10: Na střední škole jste měl/a sexuální výchovu: 

 

Graf 7 Sexuální výchova na střední škole 

 

Zdroj: Vlastní, N=86 

 

Na tuto otázku, jak vypadala výuka sexuální výchovy na střední škole, uvedlo 59 % 

respondentů, že sexuální výchovu na střední škole mělo jako součást biologie. Druhou 

nejčastější odpovědí (28 %) byla odpověď, že neměli žádnou výuku. 7 % respondentů mělo 

výuku formou jednorázové přednášky. 2 % respondentů uvedlo, že mělo na střední škole 

samostatný předmět. 4% dotazovaných napsalo nevím. Možnost jiné neuvedl žádný 

respondent. 
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2% 

7% 

28% 

4% 

Graf č.7: Sexuální výchova na střední škole: 

a) Jako součást předmětu biologie

b) Jako samostatný předmět

c) Pouze jako jednorázovou

přednášku

d) Neměl/a jsem žádnou výuku

e) Nevím

f) Jiné:..
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Otázka č.11: Sexuální výchovu jste měl/a doplněnou o praktické ukázky (manipulace 

s prezervativem,…): 

 

   

 

Zdroj: Vlastní, N=86 

 

Z 86 dotazovaných mělo praktickou výchovu doplněnou o praktickou ukázku pouze 

21 % respondentů. 69 % Praktickou ukázku vůbec nemělo a 10 % si to nepamatuje. 

 

  

21% 

69% 

10% 

Graf č. 8: Praktická ukázka ve 

výuce: 

a) Ano

b) Ne

c) Nepamatuji si

Graf 8 Praktická ukázka ve výuce 
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Otázka č.12: Považujete praktickou ukázku za přínosnou? 

 

Graf 9 Praktická ukázka přínosem? 

 

 

Zdroj: Vlastní, N=86 

 

60 % respondentů považuje praktickou ukázku ve výuce za přínosnou. Pouhých 10 % 

dotazovaných s tímto stanoviskem nesouhlasí. 30 % respondentů neví. 
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30% 

10% 

Graf č. 9: Praktická ukázka 

přínosem? 

a) Rozhodně ano

b) Spíše ano

c) Nevím

d) Spíše ne

e) Rozhodně ne
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Otázka č.13: Bavila Vás výuka sexuální výchovy ve škole? 

 

Graf 10 Bavila vás výuka sexuální výchovy? 

 

Zdroj: Vlastní, N=86 

 

Z 86 dotazovaných odpovědělo 53 %, že je výuka sexuální výchovy nebavila. 32 % 

respondentů uvedlo, že je výuka bavila, ale 15 % respondentů uvedlo nevím. 
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51% 

2% 

Graf č.10: Bavila vás výuka sexuální 

výchovy? 

a) Rozhodně ano

b) Spíše ano

c) Nevím

d) Spíše ne

e) Rozhodně ne
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Otázka č. 14: Je pro Vás a Vaše potřeby dostačující sexuální výchova ve škole? 

 

 

 

Zdroj: Vlastní, N=86 

 

46 % respondentů uvedlo, že pro ně sexuální výchova není dostačující. 34 % 

respondentů mělo opačné stanovisko. Odpověď nevím zakroužkovalo 20 % respondentů. 
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20% 

38% 
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Graf č. 11: Je výuka sexuální 

výchovy dostačující? 

a) Rozhodně ano

b) Spíše ano

c) Nevím

d) Spíše ne

e) Rozhodně ne

Graf 11 Je výuka sexuální výchovy dostačující? 
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Otázka č. 15: Napište, co byste na výuce sexuální výchovy na školách změnili, případně 

jaká témata Vám ve výuce chybí. 

Tato otázka byla otevřená a respondent mohl odpovědět svými slovy. Odpovědělo 

62 respondentů, ostatní otázku proškrtli. 

 

Tabulka 2: Změna sexuální výchovy 

Změna  Konkrétně Důvod 

Výuka Zařadit předmět Respondenti výuku vůbec neměli 

  

  Výuku člověka v biologii nepovažují za sexuální výchovu 

Větší časová dotace Výuka byla formou jednorázové přednášky 

Zajímavější formou Pouhé odříkávání textu z učebnice 

Beseda s odborníkem Tématu rozumí, neodsuzuje, zaujme 

Zavést praktickou výuku Respondenti považují za přínosnější než pouhou teorii 

Diskuze na dané téma Lepší zapojení respondentů 

Přístup Vyučujících Považují výuku za zbytečnou, bojí se hovořit se studenty otevřeně 

  Společnosti Tabuizace tématu, předsudky 

 

Zdroj: Vlastní 

 

Několik respondentů odpovědělo, že nemohou posoudit, jelikož sexuální výuku 

vůbec neměli. 10 dotazovaných uvedlo, že měli pouze jednorázovou přednášku, a tak by 

uvítali samostatný předmět, nebo se tématu více věnovat, protože jim časová dotace přijde 

nedostatečná. 5 respondentů napsalo, že záleží na přístupu učitele, který jim informace 

předává. Chtěli, aby se učitelé o takových věcech nebáli mluvit, vnímali sexuální tématiku 

jako přirozenou věc, nepřišlo jim zbytečné toto téma rozebírat, předávali žákům informace 

lidskou formou (ne jako v učebnicích) a byli k nim co nejotevřenější. Další dodali, že by 

chtěli na tuto výuku odborníka, někoho komu věří a který je upřímný a danou problematiku 

považuje za normální věc. Další uvedli, že by chtěli celkově zajímavější a poutavější výuku. 

3 respondenti uvedli, že jim vadí tabuizace sexuální tématiky, neboť se jedná o přirozenou 

součást našeho života. Chtěli by prolomit předsudky daného tématu a vést studenty ke 

vzájemné komunikace se sexuálním partnerem. 5 respondentů postrádalo praktickou výuku 

v rámci sexuální výchovy, upřednostňují ji před teoretickou výukou. Zařadili by do výuky 

diskuzi na dané téma. Jeden respondent uvedl, že jednu hodinu biologie, kde se vyučuje 

rozmnožovací soustava člověka, nepovažuje za sexuální výchovu, ale že to dotyčnému nijak 

nevadí, neboť je mu nepříjemné o takových záležitostech hovořit. 
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Respondenti také navrhovali témata, která by se měla ve výuce objevit. Téma 

pohlavních chorob se opakovalo ve velkém množství odpovědí. 

 

Tabulka 3: Navrhovaná témata sexuální výchovy 

Změna Okruh Konkrétně 

Téma Antikoncepce Škodlivost a rizika 

  

  

Vysvětlení rozdílů funkce (hormonální antikoncepce x nitroděložní 

tělísko) 

  Způsoby ochrany 

  Co dělat při selhání antikoncepce 

  Sexuální chování Nechráněný sex 

  

  

Sex samotný 

  Neplánované rodičovství 

  Gravidita v nízkém věku 

  Sebeláska 

  Partnerská věrnost 

  Pohlavní choroby Rizika a následky 

  Interrupce Následky 

  Další  LGBTQ komunita 

  

  

Porod 

  Větší rozbor lidského těla 

  Klást důraz na komunikaci se sexuálním partnerem 

 

Zdroj: Vlastní  



56 

 

Otázka č. 16: Z jakého zdroje je pro Vás nejsnazší získat informace v oblasti sexuální 

tématiky? 

 

Graf 12 Nejsnazší zdroj informací 

 

 

Zdroj: Vlastní, N=86 

 

Z 86 respondentů uvedlo 42 % dotazovaných, že získávají nejjednodušeji informace 

z oblasti sexuální tématiky na internetu z odborných článků. 30 % dotazovaných uvedlo, že 

tímto zdrojem jsou pro ně rozhovory s kamarády/spolužáky. 14 % uvedlo zdrojem 

internetové diskuze, 6 % rozhovor s rodiči, 5 % sociální sítě, 2 % Youtube a 1 % 

respondentů v možnosti jiné uvedlo stránky s pornografií. 
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Graf č.12: Nejsnazší zdroj informací: 

a) Internet - odborné články

b) Internet - internetové diskuze

c) Internet - sociální sítě

d) Internet - Youtube

e) TV

f) Výuka ve škole

g) Rozhovor s rodiči

h) Rozhovor s

kamarády/spolužáky

i) Nevím

j) Jiné: … 
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Otázka č. 17: Jakou sociální síť používáte nejvíce? 

 

Graf 13 Nejpoužívanější sociální síť 

 

 

Zdroj: Vlastní, N=86 

 

Nejpoužívanější sociální sítí se mezi respondenty stal Instagram z 65 %. 

Následovala ho sociální síť Facebook s 22 %. 6 % uvedlo v možnosti jiné, jako je 

Messsenger, Discord, Wattpad, Reddit. 5 % Twitter, a 2 % respondentů nepoužívá žádnou 

sociální síť. 
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Graf č. 13: Nejpoužívanější sociální 

síť: 

a) Facebook

b) Instagram

c) Twitter

d) Jiné

e) Nepoužívám žádnou

soc. síť
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Otázka č. 21: Jaké používáte ochranné pomůcky před početím při pohlavním styku? 

 

Graf 14 Jaké používá respondent ochranné pomůcky 

 

 

Zdroj: Vlastní, N=86 

 

V této otázce měli respondenti volnou možnost v počtu odpovědí. Z 86 dotázaných 

uvedlo 30 % respondentů užívání prezervativu jako pomůcky k zabránění nechtěného 

početí při pohlavním styku. 28 % respondentů uvedlo, že nežije pohlavním životem. 27 % 

respondentů uvedlo možnost hormonální antikoncepce. 8 % respondentů zvolilo možnost 

více odpovědí, jako například kombinace prezervativ + pesar + spermicidní krém, 

hormonální antikoncepce + prezervativ + přerušovaný styk, prezervativ + měření bazální 

teploty, dvakrát prezervativ + přerušovaný pohlavní styk a hormonální antikoncepce + 

přerušovaný pohlavní styk. 4 % respondentů nevyužívá žádnou možnost, 1 % odpovědí byl 

u odpovědi přerušovaný pohlavní styk, nitroděložní tělísko a odpověď jiné, kde respondent 

uvedl kroužky Nouvaring. 
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Graf č.14: Jaké používá respondent ochranné 

pomůcky: a) Hormonální antikoncepce

b) Prezervativ

c) Nitroděložní tělísko

d) Přerušovaný pohlavní

styk
e) Jiné: … 

f) Nepoužívám žádné

g) Nežiji pohlavním životem

Více metod
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Následujících 5 otázek se zaměřovalo na vědomosti/znalosti respondentů. V této 

části došlo k vyhodnocování odpovědí ve spolupráci s vyučujícími na daném gymnáziu.  

Pro ilustraci prezentuji některé odpovědi i graficky. Na konci jsou vypsaná kritéria 

hodnocení a celkové vyhodnocení úspěšnosti studentů formou tabulek a grafů. 

 

Otázka č. 18: Vysvětlete pojem antikoncepce: 

Zde měli respondenti volnou možnost odpovědi. Respondenti obdrželi 3 body 

v případě úplného vysvětlení pojmu, 1 bod za neúplné vysvětlení a 0 bodů za chybné či 

chybějící vysvětlení. 

 

Tabulka 4: Hodnocení otázky č. 18 

Hodnocení Chlapci Dívky Celkem 

3 body 15 47 62 

1 bod 3 18 21 

0 bodů 2 1 3 

 

Zdroj: vlastní, N=86 

Z 86 respondentů jich 62 získalo plný počet bodů, tedy 3 body. Z toho bylo 47 

dívek a 15 chlapců. 1 bod za tuto otázku získalo 21 respondentů, z toho 18 dívek a 3 

chlapci. Celkem 3 respondenti (1 dívka a 2 chlapci) neobdrželi žádný bod. 

 

Přehled odpovědí, velké množství vysvětlení se opakovalo:  

Správné vysvětlení:  

Prostředek zabraňující početí/ otěhotnění. 

Ochrana dámská i pánská zabraňující početí/ otěhotnění. 

Metoda bránící nechtěnému otěhotnění/ má zabránit otěhotnění/ bariérová, hormonální, 

chirurgická. 

Pomůcka, jak předejít otěhotnění. 

Neúplné odpovědi: 

Hormony/ hormonální ochrana před početím/neplánovaným těhotenstvím. 

Léky/pilulky/prášky zabraňující nežádoucímu otěhotnění/početí/dozrání vajíček/spermiím 

přežít/ovulaci. 

Ochrana pouze pro ženu/ chrání ženu při pohlavním styku. 

Metoda zabránění těhotenství během nechráněného pohlavního styku.  
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Otázka č. 19: Jaké znáte metody a ochranné pomůcky před početím: (alespoň 3) 

 

V této otevřené otázce s volnou možností odpovědi respondenti uváděli, jaké znají 

metody a ochranné pomůcky před početím. Každý uvedl více možností. 

3 body obdržel respondent v případě uvedení alespoň 3 odpovědí, 2 body za 

uvedení dvou možností. Žádný respondent neuvedl pouze 1 možnost, ale dva respondenti 

neuvedli žádnou odpověď.  

 

Tabulka 5: Hodnocení otázky č. 19 

Hodnocení  Chlapci Dívky Celkem 

3 body 16 60 76 

2 body 3 5 8 

0 bodů 1 1 2 

 

Zdroj: vlastní, N=86 

 

Z 86 respondentů jich plný počet bodů získalo 76. Z toho bylo 60 dívek a 16 

chlapců. 2 body získalo 8 respondentů (5 dívek a 3 chlapci) a 2 respondenti získali 0 bodů 

(1 dívka, 1 chlapec). 

Pro názornost je dále grafické zpracování četnosti jednotlivých odpovědí 

v dotazníku. 
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Graf 15 Četnost jednotlivých ochranných metod a pomůcek v odpovědích 

 

 

Zdroj: vlastní, N= 348 

 

V 84 dotaznících bylo uvedeno 348 opakujících se metod a ochranných pomůcek 

před početím. 24 % tvořila hormonální antikoncepce v pilulkách, 23 % prezervativ a 19 % 

nitroděložní tělísko. 7 % tvořil přerušovaný pohlavní styk, 6 % pesar, 4 % antikoncepční 

kroužek, 3 % sterilizace, antikoncepční náplast a metody STM, 2 % spermicidní přípravky, 

a hormonální injekce a 1 % podkožní antikoncepční implantát, absence pohlavního styku, 

celibát a postkoitální antikoncepce.  
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Otázka č. 20: Jaký je rozdíl mezi potratem a interrupcí? 

Tato otázka dávala respondentům možnost jedné správné odpovědi. 3 body získal 

respondent za správnou odpověď, v ostatních případech obdržel 0 bodů. 

 

Tabulka 6: Hodnocení otázky č. 20 

Hodnocení Chlapci Dívky Celkem 

3 body 7 57 64 

0 bodů 13 9 22 

 

Zdroj: vlastní, N=86 

Z 86 respondentů obdrželo plný počet bodů 64 studentů (57 dívek a 7 chlapců), 0 

bodů získalo 22 respondentů (9 dívek a 13 chlapců). 

Četnost jednotlivých odpovědí znázorňuje následující graf. 

Graf 16 Rozdíl mezi potratem a interrupcí 

 

 

Zdroj: vlastní, N=86 

 

74% respondentů odpovědělo na tuto otázku volbou za b), že je potrat samovolné 

ukončení těhotenství a interrupce umělé záměrné ukončení těhotenství. 13% respondentů 

vybralo možnost za a), že potrat je umělé záměrné ukončení těhotenství a interrupce je 

samovolné ukončení těhotenství. 8% respondentů neshledává mezi těmito pojmy žádný 

rozdíl a 5 % respondentů neví. Žádný respondent nevyužil možnosti vlastního vysvětlení. 

13% 

74% 

8% 5% 

Graf č. 16: Rozdíl mezi potratem a 

interrupcí: a) Potrat je umělé záměrné ukončení

těhotenství, interrupce je samovolné

ukončení těhotenství.

b) Potrat je samovolné ukončení

těhotenství, interrupce je umělé

záměrné ukončení těhotenství.

c) Mezi těmito pojmy rozdíl

neshledávám,

d) Nevím.

e) Vlastní vysvětlení.
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Otázka č. 22: Seřaď antikoncepční metody v pořadí od nejspolehlivější po nejméně 

spolehlivou. (1 nespolehlivější, 6 nejméně spolehlivá) 

V této otázce řadili respondenti 6 antikoncepčních metod v pořadí od 

nejspolehlivější po nejméně spolehlivou. Za správné pořadí všech metod mohli získat 3 

body. Za dva pojmy ve správném pořadí získal respondent 1 bod, 0,5 bodu získat za určení 

pouze jednoho pojmu ve správném pořadí. 

 

Tabulka 7: Hodnocení otázky č.22 

Hodnocení Chlapci Dívky Celkem 

3 body 1 3 4 

2,5 bodu 0 0 0 

2 body 6 24 30 

1,5 bodu 2 5 7 

1 bod 4 21 25 

0,5 bodu 3 7 10 

0 bodů 4 6 10 

 

Zdroj: vlastní, N=86 

Z 86 respondentů získali plný počet bodů 4 dotazovaní, 3 dívky a 1 chlapec. 2 body 

obdrželo 30 respondentů (24 dívek a 6 chlapců).  1,5 bodu obdrželo 7 respondentů (5 dívek 

a 2 chlapci), 1 bod získalo 25 respondentů (21 dívek a 4 chlapci), 0,5 bodu obdrželo 10 

respondentů (7 dívek a 3 chlapci) a žádný bod získalo také 10 respondentů (6 dívek a 4 

chlapci). 

 

Správné řazení dle spolehlivosti bylo následující:  

1. Nitroděložní tělísko 

2. Hormonální pilulky 

3. Pesar 

4. Prezervativ 

5. Využívání dnů se sníženou plodností 

6. Přerušovaná soulož 
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Otázka č.23: Spoj pojmy s vysvětlením: 

 

V této otázce spojovali respondenti 8 pojmů s jejich vysvětlením. Maximální počet 

bodů, který mohli dotazovaní získat, byl 4. Za každé správné spojení pojmu s vysvětlením 

získal respondent tedy 0,5 bodu. 

 

Tabulka 8: Hodnocení otázky č.23. 

Hodnocení Chlapci Dívky Celkem 

4 body 13 44 57 

3,5 bodu 0 0 0 

3 body 6 18 24 

2,5 bodu 0 1 1 

2 body 1 2 3 

1,5 bodu 0 0 0 

1 bod 0 0 0 

0,5 bodu 0 1 1 

0 bodů 0 0 0 

 

Zdroj: vlastní, N=86 

Z 86 respondentů získalo plné hodnocení, tedy 4 body 57 dotazovaných (66 %). 

Z toho bylo 44 dívek a 13 chlapců. 24 dotazovaných získalo 3 body (18 dívek, 6 chlapců). 

2,5 bodu získala jedna dívka. Další 3 respondenti dostali hodnocení 2 body (2 dívky a 1 

chlapec) a jedna dívka získala pouze 0,5 bodu. 

V následující tabulce je přehled jednotlivých počtů správných odpovědí u 

konkrétních pojmů. 

Tabulka 9: Vyhodnocení úspěšnosti respondentů v jednotlivých pojmech. 

Pojem Správná odpověď 
Počet správných  Procentuální  

odpovědí úspěšnost v % 

1. Koitus c) pohlavní akt, soulož 83 97 

2. Orgasmus e) vyvrcholení pohlavního aktu 84 98 

3. Incest d) pohlavní styk mezi pokrevně příbuznými 85 99 

4. Promiskuita f) nezodpovědné střídání sexuálních partnerů 80 93 

5. Ejakulace b) vstřikování spermatu do pochvy 82 95 

6. Prostituce g) pohlavní styk realizovaný za úplatu 81 94 

7. Nitroděložní tělísko a) brání uhnízdění oplozeného vajíčka v děloze 60 70 

8. Hormonální antikoncepce h) brání dozrávání vajíček ve vaječnících 60 70 

Zdroj: vlastní, N=86  
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10.1. Výsledné hodnocení vědomostní části dotazníku 

Následující tabulky shrnují celkovou úspěšnost vědomostní části dotazníku. 

Hodnocení bylo stanoveno na základě tabulek pro hodnocení žáků gymnázií (viz příloha 6) 

ve spolupráci s vyučujícími na gymnáziu, se kterými jsem provedla doplňující rozhovor 

(viz příloha 7). 

 

Tabulka 10: Hodnocení úspěšnosti respondentů 

Počet 

bodů 

Známka 

hodnocení 

16 - 15b 1 

14 - 12b 2 

11 - 8b 3 

7 - 5b 4 

4 - 0b 5 

 

Zdroj: vlastní 

 

Na základě konzultace s učiteli bylo nutné získat pro úspěšnost v testu minimálně 

12 bodů, tedy splnit procentuální úspešnost 75 % a hodnocení známkou 2, neboť se jedná o 

testování dosažených vědomostí, které by měl student ovládat. 

Následující tabulka ukazuje počty jednotlivých známek hodnocení dosažených ve 

vědomostní části dotazníku. 

 

Tabulka 11: Počty jednotlivých známek. 

Hodnocení Chlapci Dívky Celkem 

1 1 11 12 

2 7 38 45 

3 9 17 26 

4 3 0 3 

 

Zdroj: vlastní, N=86 
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Následující grafy vyjadřují závislost úspěšnosti vědomostní části dotazníku na 

pohlaví respondentů. 

Graf 17 Procentuální úspěšnost chlapců 

 

Zdroj: vlastní, N=20 

 

Z celkového počtu 20 chlapců jich uspělo 40 %. Neuspělo jich 60 %. 

 

Graf 18 Procentuální úspěšnost dívek 

 

Zdroj: vlastní, N=66 

 

Z celkového počtu 66 dívek jich uspělo 74 %. Neuspělo jich 26 %.  
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Graf č. 17 : Procentuální úspěšnost 
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Následující tabulka vyjadřuje závislost úspěšnosti ve vědomostní části dotazníku na 

daném typu studia na gymnáziu. 

 

Tabulka 12: Úspěšnost respondentů na základě typu studia. 

Typ studia Chlapci Dívky 
Celkem 

Procentuální úspěšnost 

(%) 

Čtyřleté studium 4 23 27 66 

Šestileté studium 2 13 15 63 

Osmileté studium 2 12 14 67 

 

Zdroj: vlastní 

 

Nejúspěšnějšími respondenty se s 67 % úspěšností stali studenti osmiletého 

gymnázia. V závěsu s 66 % byli studenti čtyřletého gymnázia. Nejméně úspěšní byli 

studenti šestiletého gymnázia. 

 

Následující tabulka vyjadřuje závislost úspěšnosti ve vědomostní části dotazníku na 

věku respondentů. 

 

Tabulka 13: Úspěšnost respondentů na základě jejich věku. 

Věk Dívky  Chlapci Celkem 

Procentuální úspěšnost 

(%) 

18 let 30 6 36 71 

19 let 19 2 21 60 

 

Zdroj: Vlastní, N=57 

 

Respondenti ve věku 18 ti let byli ve vědomostní části dotazníku úspěšnější, než respondenti 

ve věku 19 let. A to ze 71 %. Respondenti ve věku 19 let byli úspěšní z 60 %. 
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Na základě známkování úspěšnosti na gymnáziu bylo doporučeno stanovení hranice 

úspěšnosti na 75 % i v případě celkového vyhodnocení úspěšnosti všech respondentů. 

 

Tabulka 14: Celková úspěšnost respondentů. 

Respondenti Chlapci Dívky Celkem 

Procentuální úspěšnost 

(%) 

Uspěli 8 49 57 66 

Neuspěli 12 17 29 34 

 

Zdroj: vlastní, N=86 

 

Z 86 respondentů jich uspělo ve vědomostní části dotazníku 57 (66 %). Z toho bylo 

8 chlapců a 49 dívek. Neuspělo 29 respondentů (34 %). Z toho bylo 12 chlapců a 17 dívek. 

 

Před výzkumným šetřením byla stanovena hranice celkové úspěšnosti studentů ve 

vědomostní části dotazníku na 75 %. Konečný výsledek úspěšnosti studentů je tedy pod 

touto hranicí.  
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11 PREZENTACE A INTERPRETACE ZÍSKANÝCH ÚDAJŮ 

Prezentace získaných údajů je řazena chronologicky dle jednotlivých cílů a 

příslušných předpokladů. 

 

Dílčí cíl 1: Sestavit dotazník na základě rozhovoru s erudovanými odborníky. 

 

Na základě rozhovoru s 2 učiteli gymnázia (viz příloha 8) došlo k sestavení dotazníku (viz 

příloha 1). 

 

Dílčí cíl 2: Zjistit jaké jsou zdroje informací respondentů v otázce sexuality a plánovaného 

rodičovství. 

 

Předpoklad 1: Předpokládám, že více než polovina respondentů získává informace v otázce 

lidské sexuality a plánovaného rodičovství v médiích. (Kritériem je alespoň 51 % 

respondentů) 

 

Kritérium hodnocení:  Předpoklad bude potvrzen, pokud alespoň 51 % respondentů uvede 

v otázce číslo 5 odpověď  a) – média (TV, internet, sociální sítě). 

 

Otázka č.: 5 

 

Bylo zjištěno, že 56 % respondentů získává aktuálně informace v médiích. 34 % 

dotazovaných získává informace od svých kamarádů /spolužáků, 5 % ve škole/studijních 

materiálech, 2 % v domácím prostředí a 3 % uvedli jinou možnost. 

 

PŘEDPOKLAD 1 BYL POTVRZEN. 

 

Předpoklad 2: Předpokládám, že nejvíce respondentů získalo první informace z oblasti 

sexuality a plánovaného rodičovství od svých kamarádů/spolužáků. 

 

Kritérium hodnocení: Předpoklad bude potvrzen, pokud na otázku číslo 4 a možnost d) – od 

kamarádů/spolužáků odpoví nejvíce respondentů. 
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Otázka č.: 4 

 

Bylo zjištěno, že možnost d) uvedlo nejvíce respondentů, a to sice 30 %. 28 % 

dotazovaných uvedlo domácí prostředí, 21 % výuku na základní škole, 18 % média, 2 % 

jiné a 1 % výuku na střední škole. 

 

PŘEDPOKLAD 2 BYL POTVRZEN. 

 

Dílčí cíl 3: Zmapovat faktory ovlivňují informovanost respondentů v otázce sexuality a 

plánovaného rodičovství. 

 

Operacionalizace: faktor = pohlaví, typ studia 

 

Předpoklad 3: Předpokládám, že respondenti mající zkušenost se sexuální výchovou ze ZŠ 

jsou informovanější než studenti víceletých ročníků gymnázia..  

 

Kritérium hodnocení: Předpoklad bude potvrzen, jestliže studenti čtyřletých gymnázií budou 

úspěšnější než studenti šestiletých a osmiletých gymnázií na základě celkového vyhodnocení 

úspěšnosti ve vědomostní části dotazníku. 

 

Otázky č.: 3, 18-20, 22, 23  

 

Celkovým vyhodnocením testu bylo zjištěno, že nejúspěšnějšími studenty vědomostní části 

testu byli studenti osmiletého gymnázia. Studenti čtyřletého gymnázia byli na druhém místě. 

Nejméně úspěšní byli studenti šestiletého gymnázia. 

 

PŘEDPOKLAD 5 NEBYL POTVRZEN. 

 

Předpoklad 4: Předpokládám, že výsledná úspěšnost vědomostní části dotazníku bude vyšší 

u dívek, než u chlapců. 

 

Kritérium vyhodnocení: Předpoklad bude potvrzen, bude-li celková úspěšnost ve vědomostní 

části dotazníku dívek vyšší, než celková úspěšnost chlapců. 
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Otázky č.: 2, 18-20, 22,23 

 

Celkovým vyhodnocením vědomostního testu bylo zjištěno, že procentuální úspěšnost dívek 

byla 74%, zatímco u chlapců tomu bylo pouze 40 %. 

 

PŘEDPOKLAD 6 BYL POTVRZEN. 

 

Dílčí cíl 4: Zjistit názory respondentů na vyučování sexuální výchovy na školách. 

 

Předpoklad 5: Předpokládám, že častěji vnímají respondenti výuku sexuální výchovy na 

školách nedostačující, než naopak. 

Kritérium hodnocení: Předpoklad bude potvrzen, jestliže nejvíce respondentů v otázce číslo 

14 uvede možnosti d) a e). 

 

Otázky č.: 14, 15 

 

Bylo zjištěno, že je výuka sexuální výchovy nedostačující pro 46 % respondentů, zatímco 

34 % respondentů má opačné stanovisko, 20 % respondentů neví.  

 

PŘEDPOKLAD 7 BYL POTVRZEN. 

 

Dílčí cíl 5: Ověřit vědomosti studentů v otázce sexuality a plánovaného rodičovství. 

 

Předpoklad 6: Předpokládám, že většina respondentů má dostatečné znalosti ohledně 

sexuální výchovy.  

Kritérium hodnocení: Předpoklad bude potvrzen, jestliže celková úspěšnost všech 

respondentů přesáhne stanovenou hranici 75 %. 

 

Otázky: 18, 19, 20, 22, 23 

 

Bylo zjištěno, že celková úspěšnost respondentů je 66 %. 
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PŘEDPOKLAD 7 NEBYL POTVRZEN. 

 

Dílčí cíl 6: Vypracovat osnovu edukačního semináře pro studenty středních škol a tento 

seminář následně interpretovat prostřednictvím sociální sítě. (viz příloha 4,5) 

 

Seminář by byl koncipován pro dívky i chlapce a navazoval by na již dosažené 

vědomosti studentů sexuální výukou. Cílem je se zaměřit na informace, ve kterých 

respondenti v dotazníku chybovali. Podle časové dotace by byl rozdělen na dva bloky 

výuky. Na úvod semináře by byla představena porodní asistentka s jejími kompetencemi a 

náplní práce. Studenti by byli seznámeni se strukturou semináře a se soutěží, do které 

budou ve skupinách sbírat po dobu semináře body. Tyto body obdrží za správné 

zodpovězení otázky, či splnění zadaného úkolu. Následovalo by opakování znalostí 

z anatomie a fyziologie pohlavního ústrojí, prostřednictvím anatomických modelů a 

pracovních listů, které by studenti obdrželi. Spojování pojmů s vysvětlením, by si 

zopakovali základní slovíčka sexuální tématiky. Aby se studenti více zapojili do semináře, 

sestavili by před některými tématy semináře myšlenkové mapy, které by jim pomohly se 

v daném tématu lépe orientovat. V rámci tématu o plánovaném rodičovství by byly 

studentům předloženy ukázky jednotlivých antikoncepčních pomůcek a jejich praktické 

použití na anatomickém modelu. Témata rizikového sexuálního chování a neplánované 

gravidity by byla doplněna o videa. Závěrem by byla vyhodnocena nejlepší skupina 

semináře a zodpovězeny případné dotazy. Studenti by byli odkázáni na instagramový 

profil, kde by byl formou ankety seminář zhodnocen a kde by měli další prostor pro dotazy. 
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DISKUSE 

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou plánovaného rodičovství u 

mladistvých. 

Prvním dílčím cílem bylo sestavení dotazníku na základě krátkých rozhovorů 

s učiteli. Poznatky těchto erudovaných odborníků byly nezbytné pro objasnění výuky 

sexuální výchovy a plánovaného rodičovství na gymnáziu. Bylo zjištěno, že i vyučující 

vnímají některé nedostatky ve vzdělávání dětí a dospívajících, jako je například 

nedostatečná časová dotace či nevhodné zařazení tématu do výuky. Domnívám se, že je to 

možná důvod pro změnu či vytvoření nového konceptu této výuky. 

Dále bych chtěla zhodnotit zdroje informací respondentů v problematice sexuální 

výchovy a plánovaného rodičovství. Předpokládala jsem, že více než polovina respondentů 

získává informace v otázce plánovaného rodičovství a lidské sexuality v médiích (TV, 

Internet, sociální sítě). Tento předpoklad se mi potvrdil. Bylo zjištěno, že aktuálně získává 

v médiích informace 56 % respondentů. Dle Výzkumu Masarykovy univerzity v projektu 

EU Kids Online IV mezi lety 2017 a 2018 používají děti a mladiství k vyhledávání 

informací o zdraví internet z 59%. (www.irtis.muni.cz, @2018) V doplňujících otázkách 

tvořil internet též největší procento odpovědí. Stal se tedy pro respondenty nejpřínosnějším 

a nejsnáze dostupným zdrojem informací. Dle dat českého statistického úřadu z roku 2019, 

jsou studenti ve věku 16-24 let nejčastějšími uživateli internetu. (www.czso.cz, @2019) 

Myslím si, že by porodní asistentky měly na tuto skutečnost reagovat a jít studentům vstříc 

tímto způsobem. Troufám si říct, že dnes téměř všechny domácnosti disponují moderními 

technologiemi umožňující internetové připojení. Formování poskytovaného poradenství 

prostřednictvím nových trendů může dle mého názoru vyzdvihnout práci porodní asistentky 

a přiblížit ji široké veřejnosti.  

Dále jsem předpokládala, že nejvíce respondentů získalo první informace v této 

problematice od svých kamarádů/spolužáků. Tento předpoklad se potvrdil. Bylo zjištěno, 

že možnost kamarádi/spolužáci uvedlo nejvíce respondentů, a to 30 %. Výsledek odpovídá 

výzkumu o změnách sexuálního chování populace prof. PhDr. Petra Weisse, Ph.D., a doc. 

MUDr. Jaroslava Zvěřiny, CSc., ze Sexuologického ústavu 1. lékařské fakulty UK a VFN 

v Praze (2008), kde byla role kamarádů/spolužáků nejzastoupenějším zdrojem těchto 

informací. (www.sancedetem.cz, @2018) Z doplňující otázky je zřejmé, že 

kamarádi/spolužáci tvoří největší procento (73 %) i co se týče diskuzí na toto téma. Při 

porovnání výzkumů je pravděpodobné, že v roce 2008, kdy byl výzkum lékaři prováděn, 

http://www.irtis.muni.cz/
http://www.czso.cz/
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nebyl takový rozvoj moderních technologií - Internetu, kde by mladí lidé mohli čerpat 

vědomosti. V dalších otázkách výzkumného šetření tvořili totiž kamarádi/spolužáci velké 

procento odpovědí až po odpovědi Internet. Vliv kamarádů/spolužáků je pro respondenty 

přesto zásadní, proto je dle mého názoru ve výuce potřebné klást důraz na vzájemnou 

komunikaci a spolupráci žáků ve skupinách. Myslím si, že touto aktivizací podpoříme 

soutěživost studentů, která nám usnadní vštěpování nových informací a pro studenty se tak 

stane výuka atraktivnější. 

Dílčím cílem 3 bylo zmapovat faktory ovlivňující informovanost respondentů 

v otázce plánovaného rodičovství a lidské sexuality. Mylně jsem předpokládala, že 

respondenti mající zkušenost s výukou sexuální výchovy ze ZŠ budou ve vědomostní části 

dotazníku úspěšnější, než respondenti z víceletých gymnázií, neboť jsem se domnívala, že 

sexuální výchova v rámci Výchovy ke zdraví bude pro studenty podrobnější, než výuka 

v rámci předmětu Biologie. Předpoklad 4 nebyl splněn, neboť úspěšnost respondentů 

studujících čtyřleté gymnázium byla 66 %, šestiletého 63 %, zatímco osmiletého 67 %. 

Domnívám se ale, že díky velmi nízké rozdílnosti výsledků je výuka sexuální výchovy na 

2. stupni ZŠ a na nižším stupni víceletého gymnázia srovnatelná a tudíž nelze 

v informovanosti respondentů v závislosti na typu studia hledat velké rozdíly. Na základě 

rozhovoru s vyučujícími je ale zřejmé, že výuka na gymnáziu není vhodně koncipována. 

Dle mého názoru by právě rozšíření této edukace formou sociální sítě mohlo studentům 

pomoci v ucelení vědomostí a k objasnění skutečností, na které nebyl při klasické výuce 

prostor.  

Dále jsem předpokládala, že faktor pohlaví respondentů bude hrát roli ve výsledné 

úspěšnosti ve vědomostní části dotazníku. Předpoklad 5 byl splněn, neboť dívky byly ve 

vědomostní části úspěšné ze 74 %, zatímco chlapci pouze ze 40 %. Domnívám se, že je 

výuka chlapců velmi podceňována a na základě diskuze s učiteli gymnázia mají dívky o 

přednášku navíc. Doporučením pro praxi může být část edukace cílená právě na mladé 

chlapce. Ve výzkumném šetření chlapci udávali nespokojenost s výukou častěji, než dívky. 

Jsem si vědoma, že je obtížnější chlapce zaujmout ve výuce. O to důležitější je udělat 

výuku pro studenty zajímavější i z tohoto důvodu. Zapojení sociálních sítí prostřednictvím 

moderních technologií může být dobrou volbou. 

Dílčím cílem 4 bylo zjistit názory respondentů na vyučování sexuální výchovy na 

školách. Předpokládala jsem, že respondenti vnímají častěji výuku sexuální výchovy jako 

nedostačující, než naopak. Tento předpoklad 6 se potvrdil. 46 % respondentů vnímá výuku 
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sexuální výchovy jako nedostačující, opačné stanovisko má 34 % dotazovaných. 20 % 

respondentů neví. Další otázkou jsem zjišťovala, zda-li by respondenti na výuce něco 

změnili, popřípadě jaká témata jim ve výuce chybí. Překvapilo mě, že na tuto otázku 

odpovědělo celkem 62 respondentů z 86 dotazovaných, tj. 72 % respondentů. Domnívám 

se, že takto vysoký počet odpovědí taktéž vypovídá o nespokojenosti s výukou. 

Respondenti byli nejčastěji nespokojeni s časovou dotací výuky a formou, kterou jim byly 

informace předávány. Měli by zájem o výuku podanou zajímavější formou, nejlépe 

odborníkem. Myslím si, že je tato odpověď podnětem pro zavedení edukace porodní 

asistentkou. Porodní asistentky jsou k této činnosti plně kompetentní, a tak mohou jako 

odbornice z oboru poskytovat poradenství i této věkové skupině. 

Dílčím cílem 5 bylo ověřit vědomosti respondentů v otázce plánovaného 

rodičovství a lidské sexuality. Mylně jsem předpokládala, že většina respondentů má 

dostatečné znalosti v této problematice, ačkoliv byla vědomostní část dotazníku sestavena 

ze studijních materiálů gymnázia. Celková úspěšnost studentů byla 66 %. Pro splnění 

předpokladu 7 bylo potřeba překročit hranici úspěšnosti 75 %, předpoklad tedy nebyl 

splněn. Domnívám se, že velkým faktorem, který celkový neúspěch zapříčinil, je právě 

forma výuky, se kterou nejsou respondenti spokojeni. 

Posledním cílem bylo zpracovat praktický výstup na základě zjištěných informací 

dotazníkového šetření. Jako tento výstup jsem si vybrala sestavení osnovy edukačního 

semináře pro studenty středních škol, který bude reagovat na zjištěné nedostatky ve 

vědomostech respondentů a tuto přednášku dále rozvíjet pomocí sociální sítě. (viz příloha 

4,5) Tento praktický výstup jsem vybrala z několika důvodů. Respondenti nejsou spokojeni 

s časovou dotací této výuky a učitelé (viz příloha 7) nemají prostor pro obsáhlejší rozbor 

těchto témat. Dle mého názoru by pomoc jiného edukátora/odborníka byla přínosem. Tímto 

odborníkem by se mohla stát právě porodní asistentka, která je k této edukaci plně 

kompetentní a je v této schopnosti edukace opomíjena. Respondenti v dotazníkovém šetření 

uváděli, že by ocenili výuku zajímavější formou, proto bych chtěla seminář vést 

interaktivnějším způsobem (soutěže, pracovní listy,…). Dále postrádají praktické ukázky 

ve výuce, a tak by výuka měla být zpestřena prostřednictvím různých anatomických a 

jiných modelů. Praktickou výuku považují za přínosnou a ve většině případů je pro 

studenty důležitější, než pouhá teoretická výuka.  

Ačkoliv by v reakci na dotazníkové šetření můj praktický výstup mohl směřovat 

pouze k edukaci přes sociální sítě, považuji tomu předcházející seminář za důležitý 
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z několika důvodů. Osobně shledávám důležitost praktických ukázek a modelů, které 

výuku doplňují. Stejně tak je pro respondenty praktická výuka atraktivní. Osobní kontakt je 

dle mého názoru nezbytný pro zapojení studentů do výuky a jejich vzájemnou práci ve 

skupinách. Benefitem pro přednášejícího je i možnost odvíjet výuku podle situace a 

formovat ji dle přání studentů. 

Co se týče samotné koncepce semináře, úvodní představení kompetencí porodní 

asistentky považuji za nutné před zahájením semináře. Troufám si říci, že je tato profese u 

takto mladých lidí často neznámá a pro úvod je důležité s dětmi a dospívajícími navázat 

kontakt. Soutěžní formou se snažím výuku zatraktivnit a vzájemnou spoluprací studentů 

přispět ke větší otevřenosti a chuti se do semináře zapojit. Dle mého názoru docílí princip 

názornosti formou praktických ukázek a anatomických modelů u studentů to, že si látku 

lépe zapamatují a snadno vštípí. Stejně také shledávám nepostradatelné myšlenkové mapy, 

které jim pomohou hledat souvislosti a pochopit danou problematiku jako celek. 

Důvodem výběru pokračování v edukaci prostřednictvím sociálních sítí je fakt, že 

Internet je nejčastějším zdrojem získávání informací mladistvých, jak vyplynulo 

z vyhodnocení dotazníku. V rámci výzkumného šetření jsem zjišťovala konkrétně 

nejužívanější sociální síť v dnešní době. Tou se stal Instagram, jehož prostřednictvím bych 

záhy po přednášce navázala v edukaci studentů vytvořením profilu, který bude sloužit 

k předávání informací, ale také k zodpovězení dotazů, na které se např. studenti neodvážili 

ve školském zařízení zeptat. Struktura jednotlivých příspěvků bude podobná jako u 

přednáškové formy, přičemž je zde možnost sdílení i video záznamu. Domnívám se, že by 

se edukace touto formou mohla rozšířit a nabídnout tak nové možnosti, jak informace 

k dětem a dospívajícím dostávat.  Zdrojem těchto informací by měla být právě porodní 

asistentka, která se v této problematice orientuje a může být poradkyní nejen ženám, ale i 

dětem a dospívajícím. 

Tato forma edukace nemá nahradit sexuální výchovu, vyučovanou ve školském 

zařízení, ale má být jejím doplňkem. Má být novou možností pro vzdělávání nejenom 

mladistvých. Rodiče mohou prostřednictvím těchto elektronických materiálu sami své děti 

vzdělávat, či budou pro ně inspirací v tom, co a jak mají dětem vysvětlit. Dítě by mělo mít 

základy této výuky už z domácího prostředí, ale realita je taková, že se první informace 

z této oblasti k většině dětem dostávají až při studiu základní školy. Proto může být tato 

edukace jakýmsi odrazovým můstkem i pro předávání informací mezi rodiči a jejich dětmi. 
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ZÁVĚR 

Tato bakalářská práce se věnovala problematice plánovaného rodičovství u 

mladistvých. V dnešní době je sexuální výchova a výchova k plánovanému rodičovství 

vyučována učiteli na základních a středních školách v rámci výuky o člověku. Na základě 

výzkumného šetření je studenty výuka vnímána jako nedostatečná. Porodní asistentky jsou 

plně kompetentní k edukaci v oblasti plánovaného rodičovství a měly by být zařazeny do 

tohoto vzdělávání dětí a dospívajících. 

V teoretické části je popsáno plánované rodičovství, problematika ukončování 

gravidity i pohled na sexuální výchovu včetně její historie v České Republice.  

V neposlední řadě je kapitola věnovaná roli porodní asistentky jako edukátorky.  

Praktická část obsahuje data získaná výzkumným šetřením. Hlavním cílem je zjistit, 

jak jsou mladí lidé vzděláváni v otázce plánovaného rodičovství. Konkrétně jaké jsou 

zdroje těchto informací, faktory ovlivňující informovanost, či samotné názory respondentů 

na výuku sexuální výchovy na školách. Na základě vědomostní části dotazníkového šetření 

došlo i k ověření znalostí respondentů a k vytvoření edukačního semináře, který reaguje na 

zjištěné nedostatky ve vědomostech. 

Z celkového výzkumného šetření vyplývá, že se v dnešní době nachází ve výuce 

sexuální výchovy a plánovaného rodičovství určité nedostatky. Respondenti vnímají výuku 

jako nedostatečnou k uspokojení jejich potřeb, stejně tak se odráží jejich úspěšnost ve 

vědomostní části dotazníku. Média jsou pro respondenty nepostradatelným zdrojem 

informací, a proto je doporučení pro praxi zvolením atraktivnější formy této výuky na 

místě. Stejně tak by studenti ocenili výuku vedenou odborníkem, kterým by se mohla stát 

porodní asistentka. Nepostradatelný vliv mají kamarádi/spolužáci respondentů, jejichž 

vzájemná spolupráce a komunikace při výuce může být přínosem pro vštěpování nových 

poznatků. Naopak délka studia na gymnáziu vliv na informovanost nepotvrdila. Ať už to 

jsou nedostatky ve vědomostech respondentů, či nedostatky v samotné výuce, je důležité 

zmínit, že je takto vnímají nejen respondenti, ale i samotní dotazovaní vyučující.  

Role porodních asistentek je v dnešní době v edukaci dětí a dospívajících 

opomíjena, ačkoliv jsou v této oblasti plně kompetentní. Prostřednictvím semináře bych 

chtěla roli porodní asistentky dětem a dospívajícím přiblížit a následnou interpretací 

prostřednictvím sociální sítě dále rozvíjet. Přála bych si, aby si porodní asistentka našla 

cestu i k takto mladým jedincům, kteří potřebují podporu v začátcích jejich sexuálního 

života, aby se zabránilo nežádoucímu rizikovému sexuálnímu chování či neplánované 
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graviditě v nízkém věku. 
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PŘÍLOHY 

Příloha 1: Dotazník 

Dotazník „Problematika plánovaného rodičovství u mladistvých“ 

Dobrý den,  

jmenuji se Terezie Žáková a jsem studentkou 3.ročníku Fakulty zdravotnických 

studií Západočeské univerzity v Plzni, oboru Porodní asistentka. Tímto bych Vás chtěla 

požádat o vyplnění následujícího dotazníku, který následně zpracuji ve své bakalářské práci 

na téma Problematika plánovaného rodičovství u mladistvých.  

Dotazník je anonymní a slouží pouze pro účely bakalářské práce. 

Předem děkuji za Váš čas při vyplňování dotazníku. 

1. Kolik je Vám let?     

2. Jste: 

a) Muž 

b) Žena 

3. Studujete: 

a) Osmileté gymnázium 

b) Šestileté gymnázium 

c) Čtyřleté gymnázium 

4. První informace v oblasti sexuální výchovy jste získal/a:  

(1 odpověď) 

a) Výukou na základní škole 

b) Výukou na střední škole 

c) V domácím prostředí 

d) Od kamarádů/spolužáků 

e) V médiích (internet, TV, sociální sítě) 

f) Jiné:        

 

5. Kde získáváte informace o sexualitě nyní? (1 odpověď) 

a) V médiích (TV, internet, sociální sítě) 

b) Ve škole, učebních materiálech 

c) V domácím prostředí 

d) Od kamarádů/ spolužáků 

e) Jiné:       

6. Který zdroj získávání informací je pro Vás nejpřínosnější? 

            

            

  



 

 

7. S kým si můžete promluvit o lidské sexualitě: (1 odpověď) 

a) S nikým 

b) S rodiči 

c) Se sourozenci  

d) S jiným členem rodiny/domácnosti 

e) S kamarády/spolužáky 

f) Jiné:      

8. Bavíte se otevřeně s rodiči o lidské sexualitě? 

a) Rozhodně ano 

b) Spíše ano 

c) Nevím 

d) Spíše ne 

e) Rozhodně ne 

9. Na základní škole jste měl/a sexuální výchovu: (1 odpověď) 

a) Jako součást předmětu biologie (prvouka, přírodověda, ...) 

b) Jako samostatný předmět 

c) Pouze jako jednorázovou přednášku 

d) Neměl/a jsem žádnou výuku 

e) Nevím 

f) Jiné:        

10. Na střední škole jste měl/a sexuální výchovu: (1 odpověď) 

a) Jako součást předmětu biologie 

b) Jako samostatný předmět 

c) Pouze jako jednorázovou přednášku 

d) Neměl/a jsem žádnou výuku 

e) Nevím 

f) Jiné:        

11. Sexuální výchovu jste měl/a doplněnou o praktické ukázky (manipulace 

s prezervativem,..): 

a) Ano 

b) Ne 

c) Nepamatuji si 

12. Považujete praktickou ukázku za přínosnou? 

a) Rozhodně ano 

b) Spíše ano 

c) Nevím 

d) Spíše ne 

e) Rozhodně ne 

  



 

 

13. Bavila Vás výuka sexuální výchovy ve škole? 

a) Rozhodně ano 

b) Spíše ano 

c) Nevím 

d) Spíše ne 

e) Rozhodně ne 

14. Je pro Vás a Vaše potřeby dostačující sexuální výchova ve škole? 

a) Rozhodně ano 

b) Spíše ano 

c) Nevím 

d) Spíše ne 

e) Rozhodně ne 

15. Napište, co byste na výuce sexuální výchovy na školách změnili, případně jaká 

témata Vám ve výuce chybí.  

            

           

           

            

            

16. Z jakého zdroje je pro vás nejsnazší získat informace v oblasti sexuální tématiky? 

(1 odpověď) 

a) Internet – odborné články 

b) Internet – internetové diskuze 

c) Internet – sociální sítě 

d) Internet - Youtube 

e) TV 

f) Výuka ve škole 

g) Rozhovor s rodiči 

h) Rozhovor s kamarády/spolužáky 

i) Nevím 

j) Jiné:        

17. Jakou sociální sít používáte nejvíce? (1 odpověď) 

a) Facebook 

b) Instagram 

c) Twitter 

d) Jiné:        

e) Nepoužívám žádné sociální sítě 

  



 

 

Následující část dotazníku je zaměřena na Vaše 

znalosti/vědomosti: 

18. Vysvětlete pojem antikoncepce:        

           

           

        

 

19. Jaké znáte metody a ochranné pomůcky před početím (alespoň 3):   

           

           

           

           

    

 

20. Jaký je rozdíl mezi potratem a interrupcí? 

a) Potrat je umělé záměrné ukončení těhotenství, interrupce je samovolné ukončení 

těhotenství 

b) Potrat je samovolné ukončení těhotenství, interrupce je umělé záměrné ukončení 

těhotenství 

c) Mezi těmito pojmy rozdíl neshledávám. 

d) Nevím 

e) Vlastní vysvětlení:        

 

21. Jaké používáte ochranné pomůcky před početím při pohlavním styku?  

a) Hormonální antikoncepce 

b) Prezervativ 

c) Nitroděložní tělísko 

d) Přerušovaný pohlavní styk 

e) Jiné:      

f) Nepoužívám žádné 

g) Nežiji pohlavním životem 

 

22. Seřaď antikoncepční metody v pořadí od nejspolehlivější po nejméně 

spolehlivou: (1 nejspolehlivější, 6 nejméně spolehlivá) 

a) Pesar        

b) Přerušovaná soulož      

c) Prezervativ       

d) Nitroděložní tělísko      

e) Hormonální pilulky      

f) Využívání dnů se sníženou plodností    
 



 

 

23. Spoj pojmy s vysvětlením: 

1. Koitus    a) brání uhnízdění oplozeného 

                                                      vajíčka v děloze 

2. Orgasmus    b) vstřikování spermatu do pochvy 

3. Incest    c) pohlavní akt, soulož 

4. Promiskuita   d) pohlavní styk mezi pokrevně 

     příbuznými 

5. Ejakulace    e) vyvrcholení pohlavního aktu 

6. Prostituce    f) nezodpovědné střídání  

   sexuálních partnerů 

7. Nitroděložní tělísko  g) pohlavní styk realizovaný za 

   úplatu  

8. Hormonální antikoncepce   h) brání dozrání vajíček ve vaječnících  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázky ve vědomostní části dotazníku jsou 

vytvořeny na základě publikací:  

Biologie III: základy biologie člověka – učební materiál 

Gymnázia J.Vrchlického v Klatovech 

HAJNOVÁ, Růžena a Stanislava KLEINOVÁ. Průvodce 

sexuální výchovou pro základní a střední školy. Brno: 

Vydavatelství IDVPZ, 2002. ISBN 80-7013-359-7. 



 

 

Příloha 2: Informovaný souhlas 

Problematika plánovaného rodičovství u mladistvých 

 

STUDENT 

Terezie Žáková 

Katedra ošetřovatelství a porodní asistence 

Fakulta zdravotnických studií ZČU 

tetezak@students.zcu.cz  

VEDOUCÍ BP: 

PhDr. Jana Horová 

Katedra ošetřovatelství a porodní asistence 

Fakulta zdravotnických studií ZČU 

jhorova@kos.zcu.cz 

 

CÍL STUDIE 

Cílem studie je zjistit, jako jsou mladí lidé vzdělaní v otázce plánovaného 

rodičovství a jakým způsobem se k těmto informacím dostávají.  

S Vaším svolením bude proveden výzkum na Gymnáziu J. Vrchlického v Klatovech 

u studentů starších 18 let. Výzkum bude proveden formou dotazníku, který bude anonymní. 

Výsledky výzkumu budou sloužit pouze pro účely bakalářské práce a nebudou sdíleny 

nikým jiným než studentem a vedoucím bakalářské práce. 

Studenti budou informováni o dobrovolnosti výzkumu a tak nemusí odpovídat na 

žádné specifické otázky, pokud nebudou sami chtít, a můžou kdykoliv odstoupit od studie. 

 

SOUHLAS S VÝZKUMEM 

Já ...................................................................................... 

souhlasím s provedením výzkumu k bakalářské práci formou anonymních dotazníků na 

Gymnáziu J. Vrchlického v Klatovech.  

 

Podpis ředitele školy:..........................................................Datum: 

 

Podpis studenta:..................................................................Datum:  



 

 

Příloha 3: Záznamová tabulka STM 

 

 

 

Zdroj: https://www.lpp.sk/poradenstvo/31-pomoc-s-vyhodnotenim-cyklu/833-

hodnotenie-zaznamu-stm-zvladnete-to-cvicna-tabulka  

https://www.lpp.sk/poradenstvo/31-pomoc-s-vyhodnotenim-cyklu/833-hodnotenie-zaznamu-stm-zvladnete-to-cvicna-tabulka
https://www.lpp.sk/poradenstvo/31-pomoc-s-vyhodnotenim-cyklu/833-hodnotenie-zaznamu-stm-zvladnete-to-cvicna-tabulka


 

 

Příloha 4: Osnova semináře pro studenty středních škol 

 

Úvod – představení edukátora, studijního oboru a kompetence porodní asistentky 

 

Seminář 

 
1. Opakování anatomie pohlavního ústrojí člověka a jeho fyziologie  

(Teorie i praktická ukázka na anatomickém modelu, doplňování pracovních 

listů) 

2. Sexuální slovník – základní pojmy sexuální tématiky a jejich vysvětlení 

(Interaktivní formou - přiřazování pojmů s vysvětlením v menších skupinách 

žáků) 

3. Plánované rodičovství - pozitivní a negativní - jednotlivé antikoncepční metody 

a jejich použití, antikoncepční účinek, spolehlivost, rizika (užívání, selhání) 

(Praktická ukázka jednotlivých antikoncepčních pomůcek a jejich použití na 

anatomickém modelu, přiřazování jednotlivých metod k jejich antikoncepčnímu 

účinku formou hry) 

4. Rizikové sexuální chování - obecně všechna témata, která se k této    

problematice váží a detailně pohlavní a sexuálně přenosné nemoci – prevence, 

příznaky, léčba. 

(Nejprve formou myšlenkové mapy stanovení pojmů, které se k danému tématu 

vážou, poté teoretické objasnění problematiky) 

Video: O viru HIV a nemoci AIDS - Nezkreslená věda - vzdělávací cyklus 

Akademie věd ČR (dostupné na https://youtu.be/2Bl1CC_2mCM) 

5. Neplánovaná gravidita: Umělé ukončení gravidity (možnosti, provedení, 

komplikace, legislativa), anonymní porod, adopce, odborná pomoc. 

(Ukázka modelu dítěte ve 12. týdnu gravidity, materiál Linky pomoci, 

kazuistiky projektu Nesoudíme. Pomáháme) 

Video : Miláčku, jsem těhotnej – spot k projektu Nesoudíme. Pomáháme ( 

dostupné na https://youtu.be/aBf44J29eDg 

 

Závěr – diskuze, případné dotazy, odkaz na edukační profil, zpětná vazba formou 

ankety na Instagramovém profilu 

https://youtu.be/2Bl1CC_2mCM
https://youtu.be/aBf44J29eDg


 

 

Příloha 5: Ukázka prezentace, anatomického modelu dítěte a profilu na sociální síti. 

 

Zdroj: Vlastní 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní 



 

 

Zdroj: Vlastní 

 

Tabulka 15: Příklad pojmů. 

Koitus Pohlavní akt 

Orgasmus Vyvrcholení pohlavního aktu 

Incest Pohlavní styk mezi pokrevně příbuznými 

Promiskuita Nezodpovědné střídání sexuálních partnerů 

Ejakulace Vstřikování spermatu do pochvy 

Prostituce Pohlavní styk realizovaný za úplatu 

Nitroděložní tělísko Brání uhnízdění oplozeného vajíčka v děloze 

Hormonální antikoncepce Brání dozrávání vajíček ve vaječnících 

 Interrupce Umělé záměrné ukončení těhotenství 

 Potrat Samovolné ukončení těhotenství 

 

Zdroj: Vlastní 

 

 



 

 

 

Zdroj: Vlastní 

 

 

Zdroj: Vlastní 

 

 



 

 

 

Ukázka modelu dítěte ve 12. Týdnu gravidity: 

 

Zdroj: Vlastní, produkt Hnutí Pro život ČR 

 

Ukázka modelu rukou dítěte v 10. týdnu gravidity: 

 

Zdroj: Vlastní, produkt Hnutí Pro život ČR 

 



 

 

Ukázka profilu na sociální síti Instagram: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní (https://www.instagram.com/babo_rad/)  

https://www.instagram.com/babo_rad/


 

 

Příloha 6: Tabulka hodnocení žáků 

 

 

 

Zdroj:  Gymnázium J.Vrchlického v Klatovech 

 

  



 

 

Příloha 7: Rozhovor s učiteli 

 

Následující tři strany obsahují přepis diskuzí s učiteli. Tato diskuze se věnovala 7 tématům.  

Rozhovory byly prováděny před výzkumným šetřením za účelem získání a doplnění 

informací o vzdělávání studentů na gymnáziu.  

Téma: 

1. Výuka sexuální výchovy na nižším gymnáziu (prima – kvarta) 

Učitel 1 : „Oblast sexuální výchovy na prvním stupni – je to oficiálně tercie, kdy se 

vyučuje člověk ve druhém pololetí. Takže tam, zhruba ke konci školního roku probíhá 

sexuální výchova. Ale tady u nás na gymnáziu máme akci už pro sekundy, kdy je to takové 

vzdělávání mimo školu, kdy sem jezdí agentura. V podstatě je to takové povídání pro 

děvčata. Většinou to tedy bývá pro děvčata, jeden čas to bývalo i pro hochy, ale teď nevím, 

z jakého důvodu se to pro hochy zpoplatnilo. Stojí to 1200 Kč, což pro třídu například 

deseti kluků není úplně ideální… Zatímco pro děvčata je to zadarmo. Takže to obvykle 

poslední dobou to děláme tak, že hoši se normálně učí a děvčata mají přednášku na téma 

dospívání.“ 

Učitel 2: „První mají v sekundě, kdy mají přednášku S tebou, o tobě. Další potom 

informace jsou v tercii.“ 

2. Výuka sexuální výchovy na vyšším gymnáziu (kvinta – oktáva, 1. až 4. ročník) 

Učitel 1: „Na vyšším gymnáziu je to vlastně třetí ročník, kde se studuje biologie 

člověka.“ 

Učitel 2: „Poslední informace ve třetím ročníku součástí biologie.“ 

3. Splnění očekávání a potřeb studentů 

Učitel 1: „Nevím, jestli je to úplně dobře načasované. U těch mladších si myslím, 

že snad i jo, tím že v sekundě začínají děti dospívat, takže v té tercii je to na místě. Ale na 

tom vyšším gymnáziu bych řekla, že v 18 letech už je to pozdě samozřejmě. V 18 letech 

většina mládeže už dneska žije sexuálním životem běžně, takže tam si myslím, že by to 

mohlo být dříve. Ale není prostor, kde by to mohlo být jako předsunuté, minimálně o rok, o 

dva, možná i dříve. Záleží potom na tom, jak přijdou ze základní školy připraveni, protože 

vím, že to v té tercii dělají, ale jak to mají ze základní školy, když přijdou do prvního 

ročníku, tak to potom nevím. Takže tam si myslím, že by to mohlo být určitě dříve. A 

předmět rodinná výchova tu prostě u nás není, nebo výchova ku zdraví, kde se tohle vše dá 

dělat, ale na to tady fakt nemáme prostor, takže se to většinou spojí k tomu člověku.“ 



 

 

Učitel 2: „Já si myslím, že ano, protože oni se s dospělými o tomto tématu nechtějí 

bavit.“ 

4. Názor na výuku sexuální výchovy v České Republice 

Učitel 1: „Teď se hodně mluví o sexuální výchově předškoláků, nebo v mateřských 

školách. To mě teda hodně zaujalo. Viděla jsem i nějakou literaturu na toto téma, ale to mi 

přijde už trochu přes čáru. Myslím si, že až takhle malé děti, aby je dala maminka do 

mateřské školy a přemýšlela už o jejich sexuálním životě, to je na můj vkus hodně brzy. 

Potom si myslím, že na základních školách jsou takové předměty jako je výchova ke 

zdraví, k rodičovství, tam to přímo mají, takže tam si myslím, že se na to soustřeďuje dost, 

ale právě na tom gymnáziu to chybí. Tím, jak je tu spoustu všech možných odborných 

předmětů, tak tam si myslím, že by něco praktického mělo být, nebo alespoň nějaké 

kapitoly někam zařadit víc, než toho je teď.“ 

Učitel 2: „Já se přiznám, že úplně nevím, jak by to mělo být jinak. Pravda je, že ve 

Švýcarsku (pozn. Vyučující zde rok žil a doučoval své děti v domácím prostředí.) do toho 

„šlápli“ víc a už vlastně od nižšího věku měli sexuální výchovu asi ve 4. třídě – názornou a 

podobně a ty děti to ale nebrali. Mé děti z toho přišli úplně rozhození, takže to si myslím, 

že úplně taky nemá význam. Upřímně tedy vážně nevím.“ 

5. Změna ve výuce sexuální výchovy 

Učitel 1: „No myslím si, že prostě na tom gymnáziu je tato kapitola o člověku 

pozdě, kdy tohle řešit.“ 

Učitel 2: „Spíše jestli by ta výuka neměla být formou nějakých přednášek, kdy by 

jezdili mladí lidé. Já nevím, možná vysokoškoláci a asi by to ti studenti brali lépe než od 

těch učitelů. Takže nějakou formou prostě přednáškovou.“ 

6. Nedostatky v informovanosti studentů 

Učitel 1: „To si nemyslím, že by nějaké byly, protože dnes má každý přístup 

k informacím naprosto neomezený, takže že by někdo z mládeže byl neinformovaný, si 

nemyslím. A tohle člověka zajímá od mládí, takže to, co se nedozví ve škole, se dozví 

někde jinde, takže si nemyslím, že tady je někde chyba.“ 

Učitel 2: „To já si myslím, že oni informací mají dost díky internetu, instagramu,  

facebooku a nevím čemu všemu ještě. Já mám podobnou zpětnou vazbu na mou výuku, 

kdy se jich ptám, kde získali první informace, tak je to internet, kamarádi, dříve to byly 

časopisy. A když se zeptám, jestli se bavili s rodiči, tak odpovídají, že v žádném případě. A 

když jim pak dáte volný téma - ptejte se na co chcete, tak se skoro nikdo nezeptá. I 



 

 

anonymně lístečky, aby napsali, pokud se chtějí na něco zeptat, něco jim není jasné, ať to 

dají do klobouku, aby nikdo neviděl, kdo to jakoby napsal, tak nic. To je v té tercii, a ve 

třeťáku, tam už ví úplně všechno, asi nepotřebují vědět už vůbec nic. Možná bych se 

poučila i já.“ 

7. Hodnocení vědomostní části dotazníku. 

Učitel 1: „Samozřejmě své hodnocení velmi často přizpůsobuji dle učiva, ale nedá 

se říct, že by došlo k razantním změnám. Tato tabulka je jakousi kotvou pro naše 

hodnocení.“ 

Učitel 2: „Souhlasím tady s kolegyní, hodnocení máme velice podobné. Také 

dochází občas k jeho proměnám.“ 

Učitel 1: „Vzhledem k tomu, že tento dotazník má shrnout všeobecné vědomosti, 

které získali za dob studia, bych stanovila hranici úspěšnosti rozhodně výš, než je tomu 

například u jiných testů…Navíc je to téma pro studenty velice osobní a v jejich zájmu by 

mělo být tuto tématiku ovládat dostatečně.“ 

Učitel 2: „Pro účel tohoto výzkumu bych stanovila hranici úspěšnosti známkou 2. 

Když se podíváme do tabulky, tak to znamená procentuálně 75 %.“ 

Učitel 1: „Za celkový úspěch považuji to, když je počet úspěšných žáků více než 

dvě třetiny třídy.“ 

Učitel 2: „Takové hodnocení děláme i pro sebe jako zpětnou vazbu, zda-li není 

písemka moc obtížná. Celkovou úspěšnost všech žáků bych stanovila také na 75 %.“ 

 

 

 


