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ABSTRAKT
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou sexuality mládeže v období adolescence.
Cílem práce je zmapovat sexuální gramotnost dětí v tomto období a jejich náhled na
vztahovou a rodinnou problematiku. Teoretický základ této bakalářské práce vychází z
dostupné odborné a populárně naučné literatury věnující se tomuto tématu, ale rovněž se
opírá o empirické zkušenosti nabyté z praxe. Empirická část vychází zejména z
realizovaného dotazníkového šetření. Ze závěrů zde předložené práce vyplývá, že
gramotnost současné dospívající generace není nedostatečná. Problém představuje malá
komplexnost sexuální výchovy ve školských zařízeních, jejímž možným následkem je
fakt, že si mnozí z adolescentů neuvědomují následky a negativní dopad svého
nezodpovědného sexuálního chování na svoji budoucnost

KLÍČOVÁ SLOVA
sex jako nástroj komunikace, těhotenství, dospívání, znásilnění

ABSTRACT
The present bachelor thesis deals with the topic of the youths’ sexuality in the time of
adolescence. The aim of the thesis is to map the sexual literacy of children in this period
of their lives and to explore their perception of relationships and family issues. The
theoretical part of the present bachelor thesis is based on accessible professional literature
and popular science books dealing with the topic, but a vital part of it is based on empirical
experience gained in practice. The empirical part of this bachelor thesis is grounded in
the realized questionnaire survey. As follows from the conclusions of the thesis, the
sexual literacy of the current adolescents is not insufficient. Nevertheless, there is a
significant problem in the lack of comprehensiveness of sexual education in educational
institutions which possibly results in the fact that many of the adolescents do not realize
the consequences and negative impact of their irresponsible sexual behavior on their
future lives
KEYWORDS
Sex as a tool of communication, pregnancy, adolescence, rape
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1. Úvod
Sexualita je nedílnou součástí života každého z nás a svým způsobem se s tímto tématem
v reálném životě setkáváme již při narození. Pokud se podíváme do literatury, tak
zjistíme, že tématem sexuální výchovy se zabývalo již velké množství autorů. V průběhu
své pedagogické praxe jsem však došla k závěru, že informovanost mládeže je v současné
době značně nedostatečná. Přestože množství zdrojů, ze kterých lze čerpat informace, je
více než uspokojivé (literatura, média, webové stránky atd.), jeden ze stěžejních zdrojů
v tomto směru však zaostává. Tímto zdrojem je škola, která by dle mého názoru měla hrát
jednu z nejzásadnějších rolí v této oblasti.
Pomineme-li rodinu jakožto primární sociální skupinu, která má za úkol především
vychovávat, stává se škola druhým nejzásadnějším výchovným prostředím pro formování
lidské osobnosti jak z hlediska stráveného času, tak z hlediska socializace. Uvědomme si,
že dospívající lidé prochází mezi patnáctým až dvacátým rokem nejtěžším obdobím ve
svém životě. Dle Eriksona1 právě v tomto období dochází k vývoji ega, které se střetává
s tlakem, který vyvíjí rodina, společnost a škola, ve které tito dospívající lidé tráví většinu
času. Vzhledem k tomu, jak velké množství času dospívající ve škole tráví, se domnívám,
že škola by měla vedle role vzdělávacího institutu také splňovat roli poradenskou, a to
jak prostřednictvím metodiky prevence, školního psychologa, tak možností získání
informací a pomoci v otázce sexuální problematiky. Pokud však nahlédneme do
rámcových vzdělávacích programů (dále jen RVP) základního vzdělávání, středního
vzdělávání a RVP pro gymnázia2, zjistíme, že tématem sexuální výchovy se zabývají
vzdělávací oblasti zejména v období povinné školní docházky, která je ukončena 9.
třídou, tedy ještě před počátkem období adolescence. V období adolescence, tedy na
středních školách a gymnáziích, není sexuální výchova probírána do takové hloubky, aby
pokryla případnou nevědomost, která je způsobena zanedbání sexuální výchovy v rodině,
nebo aby připravila studenty na sexuální život, který, někteří z nich, v brzké době zahájí.
Podmětem pro napsání této bakalářské práce byl mimo výše uvedené problematiky i fakt,
že za dobu mého pedagogického působení na Střední odborné škole stravování

1
2

Sociologická encyklopedie – internetový zdroj
MŠMT – internetový zdroj
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v Říčanech, které trvá již 5 let, jsem mezi svými studentkami měla čtyři těhotné dívky,
které čerstvě dovršily 16 let, a já tedy mohla sledovat, jaké dopady jejich předčasné
těhotenství mělo na jejich životy.
Cílem této bakalářské práce je zmapovat sexuální gramotnost u studentů Střední odborné
školy stravování v Říčanech v období adolescence. Bakalářská práce je rozdělena na dvě
části, a to na část teoretickou, ve které definuji základní pojmy, zabývám se zde tělesnými
i psychickými změnami, které provází období adolescence u dívek i u chlapců, mapuji
společenské faktory, které ovlivňují postoje dospívajících, jako je například rodina,
partner, masmédia či již výše zmíněná škola. Dále se zde zabývám vybranými tématy ze
sexuální výchovy, kterými jsou nechtěné rodičovství, sexuálně přenosné choroby,
antikoncepce, interrupce, znásilnění či pornografie. Praktická část mé bakalářské práce
se zabývá vlastním výzkumem, který byl proveden ve škole, na které působím. V závěru
jsou shrnuty veškeré výsledky, ke kterým jsem v průběhu výzkumu došla.
Metody, které byly pro tuto bakalářskou práci využity, jsou vlastní sledování včetně
dotazníkového šetření na škole kde působím.
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2. Pojem sexuální gramotnost
Pokud nahlédneme do jakéhokoliv informativního zdroje, zjistíme, že pojem sexuální
gramotnost neexistuje. Toto spojení je použito pouze pro tuto bakalářskou práci. Pokud
si toto spojení však rozdělíme, můžeme definovat jednotlivé pojmy.

2.1 Sexualita
Sexualitu můžeme po vzoru antropoložky Suzanne G. Frayserové definovat jako ,,systém
sestávající z biologických, sociálních, kulturních a psychologických atributů, které se
navzájem překrývají a prolínají, produkujíce sexuální vzrušení nebo orgasmus, a které,
ač nikoli nutně, jsou spjaty s reprodukcí.“ (Weiss, P a kol., 2010, s. 669) Nebo dle
Sielerta, který říká, že „Pojem sexualita vyjadřuje všeobecnou životní energii, která se ve
všech fázích lidského života uplatňuje tělesně, duchovně a sociálně.“ (Sielert, 1994, s.
10)
Definic lidské sexuality můžeme v různých zdrojích nalézt nepřeberné množství.
Sexualita k lidskému životu neodmyslitelně patří, a tudíž se stala tématem různých
odvětví poznání (např. biologické odvětví, psychologické odvětví, sociální odvětví nebo
třeba spirituální odvětví). Dallaire však tvrdí, že pokud smýšlíme o sexualitě, tak ve
skutečnosti máme na mysli tyto věci: pohlaví (jedná se o smýšlení, při kterém zapojujeme
pohlavní orgány), smyslnost (jedná se o prožitky, které jsou spojeny se sexualitou) a
sexuální identitu (rozdílnost muže a ženy z psychologického a fyziologického hlediska).
Těmto třem věcem (zejména však pohlaví) jsme vděčni za zachování lidstva. (Dallaire,
2009, s. 27-29)
Z biologického hlediska lze popsat sexualitu jako splynutí jader pohlavních buněk
samčích (spermie) a samičích (vajíčka) gamet za vzniku embrya, ze kterého se postupem
času stává jedinec. (Machová, 2006, s. 179-178)
Z psychologického hlediska definuje sexualitu Hartl (Hartl, 1994, s. 188-189) jako soubor
chování a cítění, které vychází psychických a fyziologických rozdílů mezi mužem a
ženou.
Sexualita hraje v našich životech významnou roli. Často se však jedná o téma
tabuizované. V přírodě je úloha sexu především přisuzována pouze rozmnožovací funkcí.

11

Jak bylo však zmíněno již výše, sexualita v životě člověka neslouží pouze
k rozmnožování, může také sloužit např. jako prostředek, díky němuž dojde k navázání
vztahu (zejména dospívající aplikují „one night stand“ (lze volně přeložit jako vztah na
jednu noc) především kvůli tomu, aby o ně protějšek nepřestal mít zájem), dalším
důvodem může být vyznání lásky (projev citů pomocí sexu), nebo prostředek pro
uvolnění napětí (dochází k produkci hormonu oxytocinu, také označovaného jako
„hormon lásky“, který působí na centrální nervovou soustavu a dochází k uvolnění
svalového napětí, což má souvislost i s navozením pocitu důvěry a lásky (Stárka, 2010,
s. 87-88)). Kromě těchto, zdánlivě pozitivních funkcí sexu však existují i funkce
negativní. Jako příklad můžeme uvést využití sexu jako manipulace nebo vydírání.
(„Pokud neuděláš tohle, tak nic nebude“), projevu moci, kdy se jedná o projev domácího
násilí a v některých případech se může jednat i o znásilnění – v historii je známo několik
případů, kdy po přepadení vesnice vojáci znásilnili ženy, které v ní žily, jednalo se o
jakýsi projev vítězství a moci.3
Vnímání sexuality je u každého člověka individuální, což může být zapříčiněno
výchovou, náboženským vyznáním, špatnými, či dobrými zkušenostmi, nebo jinými
faktory.
Tuto kapitolu bych zakončila a shrnula slovy sexuologa MUDr. Radima Uzla, CSc: „Když
se zamyslíme nad tím, co nám sexualita v životě přináší dobrého či špatného, většina lidí
zjistí veskrze pozitivní bilance. Přestože někoho občas potká nešťastná láska, nechtěné
těhotenství nebo kapavka, není to nic proti tomu, jaké radosti člověk při sexu prožije. Tato
stránka naší aktivity představuje vlastně koření života. Sex je zkrátka příjemná věc.“

2.2 Gramotnost
Slovník cizích slov definuje gramotnost jako „schopnost číst a psát“4. V současně době
je však třeba rozlišovat mezi gramotností, což je, jak definice říká, schopnost číst a psát,
a mezi funkční gramotností, kterou David Mallows definuje jako „schopnost číst a psát,
ale nedostatečně na to, abychom uspokojili požadavky každodenního života“. 5 Definovat
3

FIFKOVÁ, H., Tisíc a jeden důvod, proč máme sex [online]. [cit. 2019-10-19]. Dostupné z:
https://www.novinky.cz/zena/vztahy-a-sex/clanek/sexuolozka-hanka-fifkova-tisic-a-jeden-duvod-procmame-sex-318265
4
Slovník cizích slov – internetový zdroj
5
Pro vzdělávání – internetový zdroj
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však gramotnost (i funkční gramotnost) jako schopnost číst a psát je v dnešní době již
zcela nevyhovující, neboť dochází k nárůstu oblastí a dovedností, které jsou nezbytné pro
úspěšné zapojení se do společnosti. Definujme tedy funkční gramotnost jako „postačující
úroveň kvality znalostí, schopností, hodnotových postojů a dalších osobních
charakteristik, která se požaduje na plné zapojení se dospělého do hospodářského
sociálního a kulturního života dané společnosti, na plnění pracovních funkcí i funkcí
mimopracovních sociálních rolí a životních aktivit“ (Švec, 2002, s. 212). Pokud
nahlédneme do RVP ZV na znázornění modelu funkční gramotnosti, zjistíme, že
s funkční gramotností se pojí gramotnost čtenářská, informační, sociální, matematická,
umělecká, dokumentová, přírodovědná nebo jazyková (viz. Příloha č. 1). Tyto
gramotnosti však nejsou izolované, ale v rámci vzdělávání dochází k jejich propojování.
(Doležalová, 2005) Pojem sexuální gramotnost bych tedy označila jako výsledek spojení
některých gramotností (zejména přírodovědné a sociální). Je však třeba, aby se jednotlivé
typy gramotností tomuto tématu nevyhýbaly (či toto téma dokonce tabuizovaly), ale
naopak se mu plně do detailů věnovaly, zejména ve věku, kdy dochází k prvním
sexuálním zážitkům (pomineme-li narození, které je mnoha autory označováno jako první
sexuální zážitek).
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3. Adoleslcence
3.1 Psychické změny v období adolescence
Období adolescence můžeme definovat jako období mezi patnáctým a dvacátým rokem
života člověka. Limitními body toho období tedy jsou ukončení základní školní docházky
a zároveň, alespoň u většiny jedinců, dovršení pohlavní zralosti. Druhým limitním bodem
bývá nástup do práce a vznik ekonomické nezávislosti (tento limitní bod se netýká
vysokoškolských studentů nebo např. lidí s handicapem). Jedná se tedy o období, během
kterého si člověk vytváří vlastní hodnoty, postoje, cíle a následně se učí vhodně nakládat
se svobodou a odpovědností, což jsou dva základní symboly dospělosti. (Peterková M.,
2008, s. 1-3)
Během období adolescence dochází k vytváření vlastní identity. Kolem dvacátého roku
života by člověk měl již vědět, kdo vlastně je a kam míří. Toto období je pro většinu lidí
nesmírně náročné, neboť zažívají jakousi fyziologickou revoluci (urychlený tělesný růst
spojený s pohlavním dospíváním), během které již pomalu začínají řešit úkoly dospělých,
na které ještě nejsou zcela připravení. U většiny dospívajících tedy dochází k tomu, že se
snaží spojit své minulé já se svým současným já, a tím dochází k pátrání po své nové
totožnosti, což je těžší tím, že si dělají starost o to, jak je vnímá okolí. Mnohokrát se stává,
že absence vlastní identity je pro dospívající tak bolestná a traumatizující, že se ze
zoufalství snaží na sebe převzít identitu některého ze svých vzorů, aby si udrželi svou
celistvost. (Erikson, 1996, s. 9-10)
Významná je v tomto období pro dospívající i péče o zevnějšek, neboť fyzická krása jim
pomáhá vážit si sebe sama a vytvářet si vlastní já, což je důvodem, proč při procházce po
ulici vidíme velké množství extravagantních účesů, módních doplňků či outfitů. Těmito
prvky se dospívající snaží ukojit svou touhou po pozornosti, dát celém světu vědět, že
jsou výjimeční, nebo že patří k nějaké skupině. S postupem času a s postupným
nacházením sebe sama tyto projevy ustupují.
Adolescence je přechodné období mezi pubescencí a dospělostí, můžeme tedy zprvu
sledovat chování, které známe od pubescentů, jedná se zejména o nechuť vytvářet
kompromis, ustupovat, zlehčovat či úplně ignorovat „dobré rady“, které jim jsou
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sdělovány staršími a v mnohých případech i zkušenějšími lidmi, nebo například volit
jednoduchá a jednoznačná řešení problémů. Řada autorů uvádí i časté konflikty mezi
rodiči a adolescenty. Dle mého názoru to nelze jednoznačně určit, neboť záleží na
výchově a také na formě vzdělávání. Jak uvádí PhDr. Jana Nováčková, CSc., v besedě
Duše K6, často se stává, že děti, které jsou vzdělávány formou domukáctví či
unschoolingu, mají s rodiči daleko příjemnější a vřelejší vztah než děti, které jsou
vzdělávány v tradičním školství. Mezi těmito zdánlivě negativně se tvářícími vlastnostmi
můžeme nalézt i určitá pozitiva. Pokud dospívajícímu zadáme určitou práci, se kterou
zkušenosti nemá, je možné, že bude schopen nalézt jednodušší, nebo alespoň odlišné
řešení, než člověk, který s danou prací již zkušenosti má. Znalost nám sice zabraňuje dělat
určité chyby, které by vedly k nezdárnému výsledku, ale zároveň nám zatemňuje jiná
možná alternativní řešení. V řadě případů zde také dochází ke změně ve vztahu mezi
dospívajícím a rodičem. Dospívající již začíná být samostatnější a rodič tak znenadání
přichází o své „miminko“ a místo něj tam stojí již skoro vyspělý člověk. Mnozí rodiče
tuto skutečnost snáší velmi špatně. (Peterková M., 2008, s. 1-3)
Dospívající však nejsou schopni toto odloučení od rodinné podpory zvládnout, dochází
sice k rozvolňování vazeb mezi rodiči a dospívajícím, ale zároveň také dochází
k upevňování vazeb mezi dospívajícím a jeho vrstevníky. Lze tedy říci, že dospívající se
snaží obklopit se lidmi, kteří jsou ve stejné situaci jako oni a navzájem si předávají
zkušenosti a navzájem se podporují, s čímž samozřejmě souvisí získávání sociálních
schopností, neboť dospívající se snaží ukojit svou potřebu „být někde začleněn“. Zároveň
zde dochází k poznávání neznámých rituálů, vyznání atd., v čemž dospívající poznává,
co je zlé a co je naopak dobré, a utvrzuje se v tom. (Erikson, 1996, s. 9-10)
Pokud nahlédneme do trestního zákoníku, tak dle zákona č. 40/2009 Sb.7 je věková
hranice pro legální styk patnáct let. Není tedy divu, že v období adolescence dochází
k prvním pohlavním stykům mezi dospívajícími. (Peterková M., 2008, s. 1-3) Z počátku
adolescence se jedná pouze o tělesnou záležitost. Postupem času však nabývá pohlavní
styk pro dospívající zcela jiných rozměrů. Dospívající v tomto období zažívají první lásku
(v předchozích letech se mezi vrstevníky jednalo pouze o lásku adolescentní, která je
6
7
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Eriksonem, 1996 definována jako „pokus dospět k definici vlastní totožnosti projekcí
roztříštěného obrazu vlastního já na druhé a dále tím, že vidí tento obraz takto odražen a
postupně ujasňován“), se kterou je ve většině případů spojena i sexuální aktivita.
(Peterková M., 2008, s. 1-3) První sexuální styk je důležitým zážitkem v životě každého
z nás, ne však každý si tuto výjimečnost uvědomuje a dospívající se mezi sebou často
„vytahují“, jak pestrý sexuální život mají, čímž zvyšují svou popularitu a dokazují tím,
že již dosáhli dospělosti. Dle MUDr. Heleny Máslové však během prvního pohlavního
styku dochází zároveň k přenosu DNA partnera, která se následně zakotví v DNA
partnerky (je to i tedy zřejmě jeden z důvodů, proč si ženy vybírají zdatného partnera).8
Není výjimkou, pokud dochází mezi dospívajícími k uzavírání sňatků, které je v mnohých
případech spojeno s těhotenstvím. Tělo dospívající na těhotenství připraveno již bývá,
mysl však ne (alespoň ve většině případů). V řadě případů se jedná o pokus o osvobození
od rodiny (toto osvobození je však nahrazeno připoutáním k další, i když tentokrát
„vlastní“, rodině), o recesi, nebo se jedná o zkratovité jednání ve vypjatých situacích.
(Peterková M., 2008, s. 1-3)

3.2 Tělesné změny v období adolescence u dívek
Na začátku této kapitoly je nutné podotknout, že každý člověk se vyvíjí individuálně.
V této kapitole tedy budou uvedeny zejména tabulární hodnoty, které obecně definují
tělesné změny v období puberty a adolescence u dívek.
První náznak tělesných změn můžeme u dívek zaznamenat již ve věku kolem deseti let,
neboť k největším tělesným změnám dochází v období puberty, některé změny však
přetrvávají až do adolescence. Dochází k urychlení růstu (tzv. růstový spurt), přičemž
průměrný roční přírůstek se pohybuje kolem 7-11 cm (je to však velmi individuální).
Vyvrcholení růstového spurtu můžeme očekávat zhruba za dva roky od začátku. Období
těchto dvou let můžeme označit jako období druhé proměny postavy, jelikož dochází
v první řadě k prodlužování dolních končetin, které je následováno prodlužováním
horních končetin. O několik měsíců později můžeme zaznamenat zvětšující se šíři ramen,
hrudníku a pánve, následně prodloužení trupu a v poslední řadě zvětšení hloubky
hrudníku. Kromě kostí se také zvětšují veškeré tělesné orgány (vyjma mozku, který

8
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dosáhl 90 % své velikosti již v pátém roku života), dochází k nárůstu svalstva a zároveň
také tělesné hmotnosti. (Machová, 2016, s. 226-227)
Další tělesnou změnou, kterou můžeme zpozorovat, je vývoj druhotných pohlavních
znaků. Jedná se o pubické ochlupení (ochlupení v oblasti vnějších pohlavních orgánů),
axilární ochlupení (ochlupení v podpaží), nárůst tělesného ochlupení a hlasová mutace,
která u dívek není tolik výrazná. Co však u dívek je výrazné, je vývoj mléčných žláz a
s tím spojený nárůst prsou. Dalším znakem, který lze sledovat pouze u dívek, je dostavení
se první menstruace, která je znakem fyziologické dospělosti a dostavuje se zpravidla do
třináctého roku života. Menstruace je také spojována s ukončováním růstového spurtu9.
To, že dívku označíme jako fyziologicky vyspělou, ještě není důvodem tuto dívku
označovat jako reprodukčně schopnou. Menstruace je v prvních měsících nepravidelná a
není zde vytvořena souvislost mezi ovulací a menstruací. V dalších letech života dochází
ke kompletnímu zastavení růstu a zpravidelnění menstruace.10 (Machová, 2016, s. 228229)

3.3 Tělesné změny v období adolescence u chlapců
Stejně jako u dívek, tak i u chlapců je nutné podotknout, že i každý chlapec se vyvíjí
individuálně, a tudíž uvedené hodnoty jsou pouze hodnoty tabulární.
Dospívání u chlapců začíná stejně jako u dívek v období puberty a pokračuje do období
adolescence, avšak s tím rozdílem, že u chlapců můžeme tělesné změny pozorovat
zpravidla až o dva později než u dívek. Období růstového spurtu probíhá obdobně jako u
dívek, ovšem s tím rozdílem, že jejich průměrný roční výškový přírůstek činí 7-12 cm. U
chlapců můžeme sledovat výraznější změnu hlasu (tzv. mutaci), nárůst hrtanu
(„ohryzek“) a vznik vousů. Na rozdíl od dívek se u chlapců nevyvíjí mléčná žláza a
nedochází k nárůstu prsou (pokud ano, jedná se o hormonální poruchu).
Dalším znakem, kterým se chlapci liší od dívek, je absence menstruace. Na rozdíl od
dívek se u chlapců objevuje poluce, což je samovolný výron semene, ke kterému dochází
zejména v noci (tzv. mokré sny). Průměrný věk chlapců, kdy dochází k polucím, je
zhruba 15 let. Stejně jako u dívek, tak i u chlapců dochází ke zpomalení růstu. (Machová,

9
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2016, s. 226-229) V příloze č. 2 uvádím chronologický přehled pubertálních a
adolescentních změn u dívek a chlapců.
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4. Společenské faktory ovlivňující postoje mladistvých
Jak již bylo zmíněno v kapitole 3.1 Psychické změny v období adolescence, období
adolescence je velmi náročným obdobím, ve kterém dospívající zjišťují, kdo vlastně jsou,
a vytváří si svou vlastní identitu. Častokrát dochází k tomu, že se dospívající ze zoufalství
snaží na sebe převzít identitu některého ze svých vzorů (Erikson, 1996,
s. 9-10). Těmito vzory, které dospívající do značné míry ovlivňují, jsou rodinní
příslušníci, partneři, vrstevníci, masmédia a v neposlední řadě škola. V následujících
subkapitolách jsou popsány vlivy, které dané společnosti na dospívajícího mají, a jak
mohou pomoci dospívajícímu se s tímto náročným obdobím vypořádat.

4.1 Rodina
Rodina a zejména rodiče jsou nepostradatelnými prvky, které zajišťují náležitou výchovu
a dohlížejí na vývoj dítěte. Pokud budeme chtít definovat, co to vlastně rodina je, bude to
velmi náročně, neboť každý z nás se na rodinu dívá jiným způsobem. Někteří vnímají
rodinu jako skupinu lidí, kteří jsou spojeni geneticky. V tomto případě by se jednalo o
rodinu biologickou, o které mluví např. Hart (Hart, Hartlová, 2000, s. 512), který rodinu
definuje jako „společenskou skupinu spojenou manželstvím nebo pokrevními vztahy a
odpovědností a vzájemnou pomocí“. Jiní vidí rodinu jakou skupinu lidí, která je spjata
emocionálně. Pedagogický slovník (Hart, Hartová, 2000) nám říká, že „rodina je nejstarší
společenskou institucí, která plní ekonomické, sexuálně-regulační, reprodukční a další
funkce. Vytváří určit emocionální klima, formuje interpersonální vztahy, hodnoty a
postoje, základy etiky a životního stylu. Z hlediska sociologického je formou začlenění
jedince do sociální struktury“. Definic rodiny lze tedy nalézt mnoho, ve všech případech
však platí, že rodina a rodinné prostředí je místo důvěrné, kde všichni členové zažívají
blízkost a intimitu, ideální pro důvěrné rozhovory. V dobře fungující rodině panuje
atmosféra lásky, důvěry, intimity, blízkosti a vytváří si postoje a hodnoty k okolnímu
světu, a tedy i sexualitě. Rodiče si často neuvědomují, že právě v rodině probíhá
nezáměrná sexuální výchova, a to prostřednictvím vzájemných vztahů mezi rodiči a
samými dětmi. (Šilerová, 2003)
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4.1.1 Typy rodiny
Košta (Košta, 2004) rozlišuje rodiny na rodiny nukleární, které skládají pouze ze dvou
generací (rodiče a jejich děti – vlastní i adoptované). Základním předpokladem pro
nukleární typ rodiny je sňatek mezi rodiči. Pokud děti vyrůstají s oběma rodiči, jedná se
o rodinu nukleární úplnou, pokud však děti vyrůstají pouze s jedním rodičem, jedná se o
rodinu nukleární neúplnou. Dalším typem rodiny je rodina rozšířená, do které jsou kromě
rodičů a dětí zařazováni i ostatní členové příslušné rodiny (tvoří ji tedy více než dvě
generace).
Dělení Dunovského (Dunovský, 1999) je v současné době populárnější než dělení Košty.
Dunovského dělení je založeno na funkčnosti rodin, rozlišujeme tedy rodiny:
Funkční – plní všechny funkce přiměřeně
Problematická – dochází k poruchám některých funkcí rodiny, ale není ohrožen její chod
Dysfunkční – dochází k selhávání více funkcí, které rodinu ohrožují a poškozují
Afunkční – dochází k selhávání základních funkcí rodiny a ohrožení dětí, které mohou být
rodině odebrány
Každému dítěti je zapotřebí zajistit vhodné podmínky pro jeho vývoj. Tyto podmínky by
měli zajišťovat jeho biologičtí rodiče. Nalezneme i rodiče, kteří nemohou či nechtějí se o
své dítě starat. V takovýchto případech je třeba zajistit dítěti náhradní rodinnou péči, nebo
dítě umístit do institucionární (ústavní) péče. Tímto „transportem“ se zabývá orgán
sociálně právní ochrany dítěte (OSPOD).
Pod institucionární (ústavní) péči spadají kojenecké ústavy, které jsou určeny pro děti od
narození do tří let. V některých případech jsou uděleny výjimky, aby např. nedocházelo
k oddělování sourozenců. Do kojeneckého ústavu může společně s dítětem být umístěna
i matka, která není schopná zvládnout výchovu dítěte a potřebuje pomoc odborníků, aby
si veškeré kompetence spojené s výchovou dítěte osvojila. Kojenecké ústavy spadají pod
Ministerstvo zdravotnictví a zaměstnanci v těch zařízeních jsou zdravotničtí pracovníci.
Společně s kojeneckými ústavy spadají pod institucionární (ústavní) péči dětské domovy,
které jsou určeny dětem od tří do osmnácti let. I tady však existují výjimky. Dospívající,
kteří dovrší osmnácti let a studují, zůstávají v dětské domově, dokud nebudou mít
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dostudovanou školu, díky které budou mít větší možnost získat pracovní pozici. Dětské
domovy spadají pod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
Někteří autoři (Jacksonová, 2006, s. 90) tvrdí, že: „Děti, které vyrůstají v péči místních
orgánů, do níž jsou „svěřeny“ v rámci zákona o dětech z roku 1989, mají oproti ostatním
čtyřikrát vyšší pravděpodobnost, že budou potřebovat pomoc zařízení péčí o duševní
zdraví, devětkrát vyšší pravděpodobnost, že budou mít speciální potřeby, které vyžadují
posouzení, podporu nebo léčbu, sedmkrát vyšší pravděpodobnost, že budu zneužívat
alkohol nebo drogy, padesátkrát vyšší pravděpodobnost, že se z nich stanou bezdomovci,
a šedesátkrát vyšší pravděpodobnost, že jejich děti budou potřebovat veřejnou péči.“
I přes slova této autorky a snahy orgánu sociálně právní ochrany dítěte umisťovat děti do
náhradních rodinných péčí je nutné konstatovat, že institucionární (ústavní) péče je pro
určité jedince vhodnější než náhradní rodinná péče. Jedná se zejména o děti
s handicapem, o které je lépe pečováno v kojeneckém ústavu, neboť se v těchto ústavech
nachází speciálně vyškolený personál a adekvátní vybavení. Dalším případem, kdy
považuji institucionární (ústavní) péči za daleko více vyhovující oproti náhradní rodinné
péči je případ, kdy jsou rodiče zdravotně indisponování a doba jejich léčby není známa.
Pokud je v tomto případě dítě umístěno do pěstounské péče na přechodnou dobu, kde smí
být pouze po dobu jednoho roku11, dochází k obrovskému nátlaku na zdravotně
indisponovaného rodiče, což může zpomalit dobu uzdravování.
Další možností je přesunout dítě do náhradní rodinné péče, která je od roku 2014 státními
orgány upřednostňována před institucionární (ústavní) péčí.12 Náhradní rodinná péče je
definována Bubleovou (Bubleová a kol., 2011, s. 39) jako „Forma péče o dítě, které je
vychováváno jinými osobami než rodiči v prostředí, které se nejvíce podobá životu
v přirozené rodině. Náhradní rodinná péče má podle zákona o rodině i podle
mezinárodních úmluv přednost před ústavní výchovou. V České republice je však pro
mnoho dětí ústavní výchova konečným řešením nebo příliš dlouho trvajícím řešením.“
Možností náhradní rodinné péče je v současné době pět:
•
•
11
12

Svěření dítěte do péče jiné fyzické osoby než rodiče
Pěstounská péče

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník – zákony pro lidi.cz - internetový zdroj
tamtéž
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•
•
•

Pěstounská péče na přechodnou dobu
Poručenství s péčí
Adopce13

Ať je však rodina jakákoliv, měla by mít roli primární sociální skupiny, která své členy
formuje, ochraňuje, ekonomicky zabezpečuje, poskytuje jim zázemí, bezpečí a především
láskyplný, stabilní a útulný domov. (Špaňhelová, 2010) Může se ale stát, že rodiče nevědí,
jak o sexu se svými potomky mluvit i přesto, že znají ta správná slova. Strach
z nedostatečných znalostí nových poznatků a nesprávné slovní zásoby často tvoří
komunikační bariéru, kterou je ale nutno překonat v zájmu svých dětí. Nedostatek jistoty,
jak hovořit se svým dítětem o sexu může také plynout z faktu, že jejich rodiče s nimi o
sexu nehovořili, a tak jen nevědí, jak na to. Jejich obavy jsou ale poměrně často
neopodstatněné, stačí s dětmi mluvit pravdivě a upřímně. Je sice spousta jiných zdrojů
informací se sexuální tématikou, ale ty nemusejí být úplné, pravdivé, či přínosné a pro
děti srozumitelné. (Šilerová, 2003, s. 24)
„Dospívající jsou samozřejmě zvědaví na lásku, sex, mezilidské vztahy. Chtějí znát
podrobnosti. Mají plnou hlavu starostí a zřídkakdy si dodají odvahu je nahlas vyslovit.
Často se necítí dost bezpečně, když mají o takovýchto intimních věcech hovořit s rodiči“
(Trojan, 2009, s. 105)
Trojan nadále také uvádí, že při komunikaci s dospívajícími je nutné dodržovat určitá
pravidla:
Odsouhlasit základní pravidla – nebát se říct pravdu, vše zůstane pouze „mezi námi“,
nenutit do odpovědí
Umožnit dospívajícímu ptát se rodičů – „Jaké bylo vaše dospívání?“, „Co ti přišlo
nejtěžší?“, „Jaké to je být rodičem?“
Pokládat dospívajícímu adekvátní otázky – „Jsi spokojený se svým vzhledem?“, „Jak se
cítíš po fyzické stránce?“, „Co je teď u tebe na prvním místě?“, „Jaké vlastnosti si nejvíce
ceníš u svého přítele?“ (Trojan, 2009, s. 106)

13

Adopce.com – internetový zdroj
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Důležitým tématem, které by rodina měla pokrýt, je otázka intimní hygieny. MUDr.
Radim Uzel píše, že je potřebné naučit děti osvojit si intimní hygienu již v raném věku.
(Uzel, 206, s. 25)
Jak říká MUDr. Oldřich Pšenička (Pšenička, 1995) „Sexuální výchovu musíme chápat
jako nedílnou součást celkové výchovy, zvláště pak jako součást výchovy k zodpovědnému
mateřství a otcovství. Sexuální výchovu musíme roubovat na dobré mezilidské vztahy v
rodině, na výchovu k odpovědnosti, porozumění, na vzájemnou pomoc a sebeodříkání“

4.2 Partner
V prvé řadě si musíme uvědomit, že sexualita má pro dívky jiný význam než pro chlapce
a zároveň i sexuální vývoj probíhá u dívek jinak než u chlapců. (Janiš, Marková, 2007, s.
13) Sexualita v období dospívání často nesouvisí jen se sexuálním aktem, ale především
s city, vzájemnými vztahy s opačným pohlavím, se sebedůvěrou ve vlastní atraktivitu a
sebevědomím. Adolescence je období, kdy dospívající zažívají své první platonické
lásky, a probouzí se u nich pohlavní pud, který má nemalý vliv na chování dospívajících.
Jak píše Nakonečný: „Mnozí chlapci, zaskočeni sentimentalitou z prožívání prvních lásek,
se pokoušejí krýt své city vnějšími hrubostmi. Naopak ti citlivější z nich se tajně uchylují
k sebevyjádření psaním básniček. Dívky se raději svěřují s důvěrnostmi svým důvěrným
deníčkům. V tomto období jsou vznikající první lásky více či méně krátké epizody, v nichž
se uskutečňuje vzájemné testování zájmu o druhého, touha po fyzické blízkosti první lásky,
první kontakty a rozpačité sbližování.“ (Nakonečný, 2011, s. 621) Vztah mezi chlapcem
a dívkou je pro adolescenta velmi podstatný, neboť dochází k odpoutání od rodiny a
v partnerovi vidí často dospívající svou oporu (viz. Kapitola 3.1 Psychické změny
v období adolescence), často se však stává, že zamilovanost v období adolescence není
opětována. (Nakonečný, 2011, s. 622).

Období adolescence se prolíná s několika fázemi sexuálního zájmu. Těmito fázemi jsou:
-

Třetí fáze neboli období přechodné, během kterého se jedinec pomalu začíná
orientovat na opačné pohlaví. Vrstevníci si mezi sebou začínají sdělovat své
sexuální zážitky, které bývají mnohdy smyšlené, ale vedou ke zvýšení popularity
jedince
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-

Čtvrtá fáze neboli heterosexuální polygamní období, během kterého dochází
k prvním sexuální zážitku, chlapci se předvádějí před dívkami a dívky naopak
před chlapci. Charakteristickým prvkem v této fázi je flirt.

-

Pátá fáze neboli období zamilovanosti, které je charakteristické zejména pro
konec adolescence a během kterého se dospívající snaží navázat hluboký, trvalý
vztah (Trojan, 2009, s. 109)

4.3 Masmédia a sociální sítě
Se sexuální tématikou se dnes dospívající setkávají téměř kdekoliv, v televizi,
v časopisech, na internetu, mají různé sexuální symboly a vlivem nepřeberného množství
reklam se sexuální tématikou podléhají motivaci či nátlaku zahájit sexuální život,
častokrát již v brzkém věku. Pokud bychom chtěli posoudit, zda masmédia ovlivňují
sexuální život a celkový pohled na sexualitu dospívajících v pozitivním, či v negativním
směru, bude to velmi obtížné. Například Kraus uvádí, že „Jestliže se masmédia
(především počítače a internet) stávají náhražkou skutečného života, pak v případě
virtuální reality, která prodlužuje lidská čidla, nahrazují skutečnost v jejím původním
smyslu plně a mnohdy, zdá se, beze zbytku.“ (Kraus, 2001, s. 199)
Oproti tomu Jedlička uvádí ve své knize studii Offera, Attkinsona a dalších, že „moderní
člověk je produktem elektronické revoluce. Tato generace teenagerů je první, které má
zkušenosti se světovou kulturou, a je asi první, která má reálný pocit vazby s vrstevníky
na celém světě.“ (Jedlička, 2004, s. 478)
Vzhledem k tomu, že se nacházíme v 21. století a technika jde neustále kupředu, je tedy
více než jasné, že tématu sexu se na internetových stránkách nevyhneme i přes snahu
některých petic, které bojují za cenzurování nebo omezení těchto internetových portálů.
Zde však přichází na řadu rodina (zejména rodiče), aby převzala otěže do svých rukou a
články, fotografie či videa, které se na těchto portálech vyskytují, vnímala jako námět
k diskuzi. Jak píše MUDr. Hana Fifková „Proč se na média tedy zlobit, když jen zrcadlí
a interpretují to, co všichni důvěrně známe. To, co je naší součástí a co nás koneckonců
zajímá. Je svět snad díky médiím horší? Byli na sebe lidé laskavější za křižáckých válek?
Milovali se spolu něžně a jemně a neexistoval sex za úplatu? Chceme-li něco zakazovat,
je dobré se ptát, proč a za jakým účelem. Možná máme strach, že naše děti, vystavené
přílivu obnažených pohlaví, začnou souložit ve dvanácti. Třeba se bojíme toho, že ňadra
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číslo čtyři v přímém přenosu dětem způsobí trauma, ze kterého se po zbytek života
nevzpamatují. Otázkou je, zda může zákaz a regulace v tomto smyslu něco ovlivnit. Za
komunistů v médiích moc sexu ani násilí nebylo. Jak to nakonec dopadlo? V sexuálním
životě nám to moc nepomohlo (například počty tehdejších interrupcí jsou toho jasným
důkazem). I to málo se televize pokoušela cenzurovat a věřte, že nebyl zajímavější pořad
než ten, který byl v programu označen hvězdičkou.“14
Sociální sítě jsou již několik let velmi diskutovaným tématem. Častokrát jsou však
zmiňovány spíše s riziky, než s pozitivy. Rizika, o kterých mnohdy slýcháme, jsou ve
většině případů však zapříčiněny nedostatečnou obezřetností, nebo nedbalostí uživatelů.
Je otázkou, do jaké míry si jsou dospívající vědomi rizik, která jim na sociálních sítích
hrozí a do jaké míry dokáží se svou bezpečností nakládat. Některé školy již v současné
době zajišťují besedy (například pomocí webového portálu internetembezpecne.cz15), kde
jsou studenti (tedy i dospívající) ponaučeni, jak se na sociálních sítích chovat. Osobně se
však domnívat, že bezpečnost na sociálních sítích není pouze tématem pro studenty, ale i
pro rodiče a školy. Výše zmíněný internetový portál uvádí tzv. „Desatero“ bezpečného
užívání sociální sítě, které, dle mého názoru, je třeba mezi dospívajícími šířit, neboť
v něm jsou obsaženy i body týkající se sexuality (zejména pornografie). Toto Desatero
zní:
1. Přečtěte si podmínky užívání sociální sítě před registrací a zjistěte, jak bude
nakládáno s Vašimi osobními údaji ze strany provozovatele (zda nebudou
poskytovány třetím stranám).
2. Čím méně toho o sobě při registraci vyplníte, tím je menší riziko, že se vám něco stane.
3. Naučte se nastavovat různá práva svým přátelům – např. svým spolupracovníkům
nastavte nižší než členům rodiny.
4. Nesdílejte své intimní fotografie, Mohou být zneužity.
5. Nesdílejte komentáře a statusy, které mohou být použity proti vám – např. pomlouvat
nadřízeného v pracovní době.
6. Pokud pojedete na delší dobu mimo své obydlí, nesdílejte tuto skutečnost, leda až po
návratu.
14

FIFKOVÁ, H. Děti, sex a vliv médií. [online]. [cit. 2019-11-20]. Dostupné z
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/deti-sex-a-vliv-medii.A050330_224026_nazory_itu
15
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7. Zapněte kontrolu obsahu a příspěvků, kde jste označeni.
8. Neposkytujte hrám a dalším aplikacím obsaženým v sociálních sítích své osobní údaje
– např. informace o poloze nebo seznam přátel.
9. Pravidelně v nastavení zabezpečení kontrolujte, na jakém zařízení jste přihlášeni –
zda jste se někde (např. ve škole nebo v práci) nezapomněli odhlásit.
10. Neužívejte funkci přihlášení do jiných online služeb pomocí svého účtu na sociální síti
– například přihlášení do internetového obchodu pomocí Facebookového účtu –
předáváte své přihlašovací údaje třetí osobě.16

4.4 Škola
Tak jako rodiče, tak i škola mateřská, dále pak základní škola a později střední škola mají
velký význam v sexuální oblasti a výchově každého jedince. Součástí školního
vzdělávání je předávání informací, vědomostí a poznatků o sexualitě a je rozděleno do
různých předmětů, kterými jsou například prvouka, přírodopis, výchova ke zdraví,
občanská výchova a další. Do těchto předmětů je sexuální výchova rozdělena dle toho,
jakého tématu se dotýká nejvíce. Například v přírodopisu nalezneme informace ohledně
fyziologických přeměn v průběhu života a v prvouce je probírán partnerský vztah a
rodina (Šilerová, 2003). Mnohé školy také oživují výuku různými besedami s odborníky
ze sexuální oblasti. Těmito odborníky jsou například lékaři, psychologové, nebo jiní
specialisté. Není výjimkou se setkat i na některých školách se speciálními kroužky a
programy, které pomáhají dětem získávat informace v oblasti sexuální výchovy.
Sexuální výchovu můžeme definovat jako „záměrnou, plánovitou a dlouhodobou činnost
vychovatele (učitel, rodič, vychovatel) vůči vychovávanému a v součinnosti s ním, ve které
vychovávaný získává subjektivně i společensky žádoucí vědomosti, postoje a chování
z nejširší oblasti sexuálního chování.“ (Janiš, 2008, s. 13)
Problematikou prevence sociálně patologických jevů ve školách se zabývají takzvané
Minimálně preventivní programy, které vychází z metodických pokynů MŠMT v souladu
se zákonem č. 561/2004 Sb.17 a Metodické doporučení k primární prevenci rizikového
chování dětí a mládeže. Jejich cílem je vytvořit komplexní a ucelenou metodiku školní
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prevence a předcházet tak rizikovému chování na školách (například agresivní chování,
závislost, kriminalita, sexuálně-rizikové chování, poruchy příjmu potravy a jiné).18
Tyto programy vypracovává Školní metodik prevence ve spolupráci s dalšími
pedagogickými pracovníky školy, jako je školní psycholog, třídní učitel nebo speciální
pedagog.19
Tyto programy se zpracovávají vždy pouze na jeden školní rok a pro konkrétní školu,
neboť se v nich zohledňuje klima školy, počet dětí, sociální prostředí a zaměřuje se na
konkrétní sociálně patologické jevy vyskytující se na dané škole. Programy jsou zároveň
součástí školského vzdělávacího programu.20
Hlavní kompetencí MPP je rozvíjet u žáků péči o zdraví, sociální kompetence, zdravý
životní styl, rozvíjet u studentů odpovědnost za své chování a uvědomění si následků,
prohlubovat znalosti zdravotních rizik při užívání návykových látek, uvědomovat si
podstatu protiprávního jednání a poskytnou studentům zdroje, kde hledat odbornou
pomoc v případě potřeby.21
Důležitým principem přispívajícím k prevenci proti sociálně patologickým jevům je
spolupráce rodiny se školou. Je známo, že fungující spolupráce je důležitá nejen pro
celkovou úspěšnost dítěte ve škole, ale i pro prevenci patologických jevů. (Janiš, 2008)
Mezi další principy, které Janiš řadí mezi velmi podstatné a výuka sexuální výchova by
dle nich měla být koncipována, jsou princip začlenění sexuální výchovy do obecného
projektu výchovy žáka (sexuální výchovu je nutné zařadit do kurikula), princip
vědeckosti v sexuální výchově (učitel by měl poskytovat studentovi nejnovější
informace, které jsou vědecky podloženy), princip důvěry (sexualita je velice intimním
tématem a učitel by měl vytvořit důvěrné prostředí, ve kterém se studenti nebudou bát
pokládat otázky a zároveň odpovědi učitele budou působit důvěryhodně), princip
koedukovanosti v sexuální výchově (chlapcům i dívkám by měly být bez rozdílu
poskytnuty informace v oblasti sexuální výchovy), princip etičnosti v sexuální výchově
(součástí sexuální výchovy jsou i témata jako například sexuální chování, které je
společensky přijatelné), princip osobnosti sexuálního pedagoga (na škole je třeba určit
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pedagoga, který bude odpovědný za sexuální výchovu i přesto, že bývá rozčleněna do
vícero předmětů), princip přiměřenosti v sexuální výchově (k výkladu sexuální
výchovy by měly být použity metody, které jsou v souladu s psychickým vývojem
jedinců) (Janiš, 2008, s. 16-19).
Společně s těmito principy je podstatné dodržovat i zásady, které uvádí Marková (in
Janiš, Marková, 2008, s. 69-70): sexuální výchova nevychází z ideálů či ideologií (měla
by vycházet z faktů), sexuální výchova nevychází ze sexuální nezkušenosti chlapců a
děvčat (s dospívajícími, kteří již mají sexuální zkušenosti nelze jednat jako se sexuálně
nezkušenými), sexuální výchova umožňuje chlapcům a děvčatům rozhodovat se
samostatně (každý dospívající je svobodné individuum, které má své přání a touhy.
Nelze tedy dospívající tlačit do norem, které jsou společností (nebo učitelem) vnímány
jako správné), sexuální výchova by měla být sexuálně přátelská (učitel by měl podpořit
studenty k diskuzi a smýšlení, které překoná veškeré mýty nebo předsudky, které studenti
ve svých předchozích letech získali), sexuální výchova je otevřená a živá (učitel by měl
vést studenty k vlastnímu cítění a k vlastní zvědavosti a ne jim pouze předávat informace
a vést je k poslušnosti) a sexuální výchova může být efektivní pouze v případě, když
si získá důvěru mladých lidí.
Škola by měla zaujímat významné místo ve vzdělávání v oblasti sexuální výchovy, ale
není tak úplně jednoznačné, ať už z pohledu společnosti, či ze stránek Ministerstva
školství, jak velký podíl by na této problematice měla mít. Jak říká MUDr. Oldřich
Pšenička „Část výchovy, speciálně zaměřenou na sexuální problematiku, by měli přenášet
pedagogové vyškolení v psychologii, zvláště pak v rodinné problematice, v otázkách
mezilidských vztahů a ve výchově k rodičovství.“ (Pšenička, 1995)
Škola má tedy velmi nelehký úkol, který byl shrnut v příručce publikované MŠMT,
týkající se sexuální výchovy na školách. Příručka je určena pedagogům a doplňují ji
vydané publikace věnované problematice výchovy ke zdraví.
Příručka Sexuální výchova – vybraná témata, která je ke stažení na internetových
stránkách MŠMT, plně respektuje nově schválené i stávající kurikulární dokumenty
MŠMT ČR. Všeobecně se od školy očekává, že dokáže prostřednictvím výchovy a
vzdělání vštípit studentovi trvalé a přesvědčivé normy a hodnoty společnosti tak, že se
stanou nedílnou součástí jeho osobnosti. Dále se očekává, že žák získá rozumové, citové
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a charakterové vlastnosti, jež ho povedou k ochraně svého zdraví, zdravému sexuálnímu
životu a plnohodnotnému životu. 22
Cílem vzdělání v oblasti sexuální výchovy, jakož i cílem vzdělání obecně, je získání
klíčových kompetencí žáka v dané oblasti a jeho celkový rozvoj osobnosti a socializace.
Student by si měl osvojit základní hygienické návyky, naučit se pečovat o svou osobní,
intimní a duševní hygienu a získat zdravotně preventivní návyky. Student by také měl
umět využívat poznatky o lidském těle, znát etapy života a bezpečný způsob sexuálního
chování mezi chlapci a dívkami v daném věku. 23
Tématem sexuální výchovy je také oblast vztahů, ať rodinných, či partnerských a výchova
k rodičovství. Jak píše Janiš: „Hlavním cílem této výchovy je připravit co nejlépe každého
člena společnosti k blízkému, hlubokému a na citu založenému vztahu jedince k jedinci
shodného nebo rozdílného pohlaví. Zmiňovaný vztah prochází od prvních kontakt, přes
přátelství, kamarádství až k intimním kontaktům. Snahou je, aby partnerský vztah přešel
v určitém časovém horizontu do kvalitativně vyššího stádia – manželství.“ (Janiš, 2008,
s. 60)
Jak uvádí MUDr. Radim Uzel, „sexuální výchova nemá „učit studenty souložit“, ale
hovoří především o kultivaci mezilidských vztahů, o umění žít ve dvou a o vztazích mezi
rodiči a dětmi. Zároveň učí toleranci k sexuálním menšinám a zajišťuje prevenci
sexuálního zneužívání.“ (in Sexuální výchova – vybraná témata, Uzel, 2009, s. 52)
Škola má tedy velmi nelehký úkol v pozici vzdělání v tak citlivé oblasti, jakou sexuální
výchova bez pochyb je. Primární úlohu však musí zastat rodina. Bohužel, ne každé dítě
má to štěstí, vyrůstat v rodině, kde je přirozenou součástí výchovy i výchova sexuální.
Předpokladem školy však je, že si dítě nese základní poznatky a návyky z rodiny a škola
jen navazuje a prohlubuje základní vědomosti.
Díky Metodickým pokynům MŠMT k realizaci sexuální výchovy na školách a
kurikulární reformě získaly školy svou vlastní autonomii a mohou samy rozhodovat,
jakou hodinovou dotaci budou sexuální výchově věnovat, kdo ji bude vyučovat a jakým
způsobem se bude škola na její výuce podílet.
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5. Sexuální výchova – vybraná témata
5.1 Znásilnění
Znásilnění je dle mého názoru důležitým tématem, které by mělo být s dospívajícími
probíráno, neboť v době svého dospívání nemusejí mít jasno, co je ohledně sexuální
aktivity v pořádku a co ne. Důvodem mohou být masmédia, zejména pornografické
internetové stránky, na kterých dospívající získávají zkreslené představy o sexuálním
životě.
Zákonem č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, je znásilnění definováno jako čin, kdy „jiného
násilím nebo pohrůžkou jiné těžké újmy donutí k pohlavnímu styku, nebo k takovému činu
zneužije jeho bezbrannosti“24 V případě, že ke znásilnění dojde, je výše odnětí svobody
od 2 do 8 let. Pokud dojde k těžké újmě na zdraví, hrozí pachateli trest v podobě odnětí
svobody na 5 až 12 let. Pokud je tímto trestným činem způsobeno usmrcení oběti, hrozí
pachateli trest v podobě odnětí svobody na 10 až 15 let.25
Odnětí svobody pachateli však nenavrátí oběti psychický (leckdy i fyzický) stav, který
měla před znásilněním. Považuji proto za velmi podstatné, aby toto téma bylo stavěno
společně s pohlavně přenosnými chorobami, antikoncepcí a nechtěným rodičovstvím na
přední příčky při vyučování sexuální výchovy, neboť tento čin může vyvolat psychické i
fyzické poruchy, které mohou být v mnoha případech doživotní.

5.2 Pohlavně přenosné choroby
Jedná se o nemoci, které jsou přenášeny (ve většině případů) pouze pohlavním stykem.
V České republice je povinnost některé pohlavní choroby hlásit, a to především tzv. pětici
klasických pohlavních nemocí, HIV/AIDS, hepatitis B a svrab. Za tímto účelem existuje
registr pohlavně přenosných nemocí RPN, který podléhá Ministerstvu zdravotnictví
České republiky a je součástí informačního systému hygienické služby, která zodpovídá
za ochranu veřejného zdraví, a tím naplňuje zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného
zdrav a vyhlášku č. 306/2012 Sb., o předcházení, vzniku a šíření infekčních nemocí.26
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Od počátku 90. let 20. století dochází v České republice k poměrně prudkému nárůstu
osob, které pohlavní chorobou trpí. Příčinou tohoto nárůstu může být snadnost vycestovat
do zahraničí, migrace obyvatelstva nebo například uvolněná morálka zejména v oblasti
sexuálního života a chuť experimentovat. (Poláčková, 2008, s. 74)
Mezi výše zmíněnou pětici klasických pohlavních nemocí spadá kapavka, syfilis, měkký
vřed, venerický lymfogranulom a ingvinální granulom, přičemž měkký vřed, venerický
lymfogranulom a ingvinální granulom jsou onemocnění zejména tropů a subtropů a u nás
se vyskytují pouze zřídka. V této části bakalářské práce se však budu věnovat i jiným
pohlavním chorobám.
a) Kapavka – jedná se o bakteriální onemocnění, které postihuje
močové cesty a pohlavní orgány, vzácně může postihnout i pohybový
aparát. U mužů se projevuje hnisavým výtokem, který je spojen
s pocitem pálení a řezání při močení, v některých případech toto
onemocnění vede u mužů až k neplodnosti. U žen se projevuje taktéž
výtokem a pocitem pálení a řezání při močení, ale v menší míře. Jedná
se o nejčastější onemocnění a přenáší se výhradně pohlavním stykem.
Léčba spočívá v užívání antibiotik. (Poláčková, 2008, s. 74)
b) Syfilis – jedná se o bakteriální onemocnění, jehož příznaky se různí
dle stádia, ve kterém se nemocný nachází. V 1. stádiu tohoto
onemocnění, které začíná zhruba 3 týdny po nakažení, dojde ke vzniku
červené skvrny, který se v průběhu několika dnů rozpadá do tvrdého
vřídku a společně s tím dochází ke zduření mízních uzlin. Ve 2. stádiu,
které začíná zhruba 10. týden po nákaze, se u nemocného objevuje
únava, rozšíření kožních indikací a v některých případech dochází i
k postižení orgánů. Na sliznicích dochází k řadě změn a nemocný
může pozorovat povlaky na sliznici v různé míře. Ve 3. stádiu nemoci,
které propukne po 5-30 letech od nákazy, dochází k postižení orgánů.
Jedná se zejména o centrální nervovou soustavu, kožní soustavu a
cévní soustavu. 10 % neléčených nemocných umírá do 5-15 let od
nákazy. Syfilis je přenášena výhradně pohlavním stykem, pouze
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výjimečně může dojít k přenosu pomocí infuzí. Léčba spočívá
v užívání antibiotik. (Poláčková, 2008, s. 75)
c) HIV/AIDS – příčinou onemocnění AIDS je retrovirus HIV, který se
zabudovává do hostitelské buňky a mění její genetickou informaci.
Napadány jsou především buňky imunitního systému. U nemocných
můžeme sledovat v 1. fázi příznaky podobné chřipce, po kterých
následuje období latence (může docházet ke zduření uzlin). V 2. fázi
můžeme u nakažených sledovat nadměrné pocení výrazné hubnutí,
vznik herpes vřídků, nebo například zánět vejcovodů a vaječníků.
Během 3. fáze dochází k napadení celého organismu HIV retrovirem,
kvůli čemuž dochází k častým onemocněním, která bývají v tomto
stádiu již smrtelná. Vzhledem k tomu, že se jedná o retrovirus, který
mění DNA hostitele, není možné jej vyléčit. V současné době se však
nemocným podávají antiretrovirotika, díky kterým je onemocnění
zpomaleno. (Poláčková, 2016, s. 127)
d) Mykoplazmata – jedná o bakteriální onemocnění, při kterém jsou
postiženy zejména močové cesty. U žen i mužů se jedná o hnisavé
výtoky, které jsou doprovázeny pocitem pálení a řezání při močení.
Jedná se o poměrně časté onemocnění, které je v mnoha případech bez
příznaků. Léčba spočívá v učívání antibiotik. (Poláčková, 2016, 126127)
e) Molluscum contagiosum – virové onemocnění, které způsobuje
načervenalé papulky, ze kterých po zmáčknutí vytéká nažloutlá
tekutina. Molluscum contagiosum je předáváno tělesným kontaktem,
k nákaze však může dojít ve vlhkých prostorách, jako jsou například
bazény nebo sauny. (Poláčková, 2016, s. 127)
f) Herpes genitalis – virové onemocnění, které je přenášeno pohlavním
stykem. Virus napadá nervová ganglia, ze kterých je zpět přenášen na
pokožku, kde dochází ke vzniku puchýřků. Pokud dojde k prasknutí
puchýřku, herpes se šíří. Léčba spočívá v užívání virostatik a léků na
podporu imunity. (Poláčková, 2016, s. 127)
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g) Hepatitida B – virové onemocnění jater, které je přenášeno pohlavní
stykem, krví (v místech, kde nejsou dodrženy hygienické podmínky,
jako jsou například amatérská tetovací studia, nebo akupunktura),
nebo je přeneseno z matky na dítě během porodu. Příznaky, které jsou
charakteristické pro hepatitidu B, jsou nevolnost, nechutenství, bolest
kloubů, svalů, teplota a vyrážka. Pro dospělé je zároveň
charakteristické zežloutnutí.27
h) Svrab – jedná se o onemocnění, které je způsobeno roztočem, který
se nejčastěji vyskytuje v předkožce. Samička roztoče vniká do
pokožky, kde klade vajíčka a tím se rozmnožuje. Nemocný pociťuje
svědění, zejména na místech s tenčí pokožkou. Svrab se přenáší
tělesným kontaktem, nedostatečnou hygienou a oblečením. Pro léčbu
je podstatné dodržovat základní hygienické návyky a odstranit
veškerý textil (povlečení, oblečení, prostěradla). Ke zmírnění svědění
slouží masti. (Poláčková, 2016, s. 127)
Z textu je patrné, že se jedná o velmi podstatné téma, které by mělo být s dospívajícími
probíráno. Povědomí o rizicích, která na ně v případě nechráněného pohlavního styku,
rizikového chování (časté střídání sexuálních partnerů, užívání drog atd.) a nedostatečné
hygieny čekají, by mohlo přispět ke snaze mladistvých používat druhy antikoncepce,
které by zabránily nákaze.

5.3 Antikoncepce
Antikoncepce je název pro metody, které znemožňují ženě otěhotnět, a některé dokonce
chrání i před pohlavně přenosnými chorobami. Nemožnost otěhotnět je však ve většině
případů dočasná a vratná, jediným případem, kdy se jedná o trvalou metodu, je
sterilizace.28
V České republice je nepřeberné množství antikoncepcí a většina z nich je na lékařský
předpis. Lékař ženu vyšetří a na základě jejích zdravotních dispozic, finančních
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33

prostředků a dalších faktorů jí je doporučena antikoncepce. Antikoncepce je hrazena
pacientkou.
Druhy antikoncepcí:
a) Hormonální antikoncepce – v současné době se jedná o nejúčinnější a nejčastěji
prodávanou antikoncepci. Do těla jsou dodávány ženské pohlavní hormony –
estrogen a progesteron, díky kterým nedochází k dozrávání vajíčka a zároveň
zahušťují hlen, díky jehož následné konzistenci nemohou spermie proniknout do
dělohy a následně do vejcovodů, kde dochází ke splynutí vajíček a spermií.
V současné době máme několik druhů této antikoncepce.29
a. Antikoncepční pilulky – jedná se druh hormonální antikoncepce, která je
orálně užívána každý den a nejlépe ve stejnou hodinu, nebo 21 dní a
následně následuje 7 denní pauza, během které dochází ke krvácení
(menstruaci). Tyto pilulky mohou obsahovat oba ženské pohlavní
hormony, nebo pouze gestagen (progesteron).30
b. Vaginální kroužek – jedná se o silikonový kroužek velikosti gumičky do
vlasů, který je napuštěn ženskými pohlavními hormony. Kroužek se
zavádí do pochvy na 21 dní, během kterých se hormony pozvolně
uvolňují. Po této době následuje 7denní pauza, během které dochází ke
krvácení (menstruaci). Výhodou vaginálních kroužků je, že neprochází
trávicím traktem a působí pouze v oblasti pohlavních orgánů, tudíž
nedochází

k zatěžování

celého

organismu nadměrným

přísunem

hormonů.31
c. Antikoncepční náplasti – jedná se o náplasti, které se lepí jako obyčejná
náplast. Lepí se vždy na týden. Po týdnu dochází ke slepení náplasti a
nalepení náplasti nové. Bez pauzy se takto nalepí tři náplasti za sebou a
následně následuje týdenní pauza, během které dochází ke krvácení
(menstruaci). Výhodou tohoto druhu antikoncepce je to, že neprochází
trávicím traktem, a tudíž nedochází k zatěžování organismu, stejně jako
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v případě vaginálních kroužků. Ženské hormony jsou vpravovány skrz
pokožku rovnou do krve, a tím dochází i k menšímu zatěžování jater. Jako
nevýhodu bych označila odlepování náplasti po nadměrné fyzické zátěži i
přesto, že náplast je voděodolná a odlepování náplasti způsobené odíráním
oblečení.32
d. Hormonální nitroděložní tělísko – jedná se o umělohmotný prostředek,
který má tvar kotvy a který je skrz děložní hrdlo zaváděn do dělohy.
Tělísko může zůstat v děloze minimálně po dobu tří let a během tohoto
období dochází k pozvolnému uvolňování hormonů. Výhodou tohoto typu
antikoncepce je to, že žena nemusí mít stále na paměti, že má polykat
prášky, měnit náplasti či kroužky.33
e. Hormonální injekce – oproti ostatním typům hormonální antikoncepce
tento typ umožňuje vajíčku uzrát a opustit vaječník. Děloha je však díky
hormonu upravena tak, že nedojde k zachycení vajíčka a vajíčko se tedy
nezahnízdí. Zároveň dochází k zahuštění hlenu v děložním hrdle a
spermiím je tak znemožněn přístup do dělohy a následně do vejcovodů,
kde by mohlo dojít ke splynutí vajíčka a spermie. Injekce se aplikuje
zhruba jednou za tři měsíce.34
b) Nehormonální antikoncepce – jedná se o antikoncepce, které neobsahují
pohlavní hormony, které by zabránily nechtěnému těhotenství. Můžeme
rozlišovat na několik druhů:
a. Bariérové druhy – druh antikoncepce, která je fyzickou zábranou a
spermie se díky ní nemohou dostat k děložnímu hrdlu. Řadíme sem
pánské kondomy (jedná se o latexový návlek, který je navléknut na penis,
a zároveň se jedná o druh antikoncepce, který brání přenosu pohlavních
chorob.), cervikální bariéry (Antikoncepce pro ženy, mající tvar
kloboučku, nebo houbičky, které jsou nasazeny na děložní čípek, čímž je
spermiím bráněno dostat se do dělohy), a ženské kondomy (jedná se
obdobu mužského kondomu, ženský kondom vystýlá pochvu a tím
32
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zabraňuje průniku spermií k děložnímu hrdlu; stejně jako u mužského
kondomu i zde se jedná o druh antikoncepce, který brání přenosu
pohlavních chorob).35
b. Přirozená antikoncepce – jedná se o druh antikoncepce, který se řadí
mezi jedny z nejméně účinných antikoncepcí. Žena zde vypočítává své
plodné a neplodné dny, k čemuž jí pomáhají i ovulační testy.36
c. Přerušovaná soulož – jedná se o druh antikoncepce, kdy dochází
k přerušení pohlavního styku ještě před ejakulací. Tento druh se společně
s výpočtem plodných a neplodných dnů řadí mezi nejméně účinné
antikoncepce. Zejména kvůli tomu, že uvolňování spermií, i když v malém
počtu, probíhá po celou dobu aktu.37
d. Chemická antikoncepce – jedná se o spermicidní látky, které se ve formě
globulí, krémů, pěn atd. zavádějí hluboko do pochvy, kde dochází
k usmrcení spermií. Jedná se o poměrně nespolehlivou metodu (v dnešní
době však její spolehlivost stoupá – např. u spermicidů značky
Pharmatex), kterou je třeba doplňovat i bariérovou ochranou. Spermicidy
je potřeba zavádět před každým pohlavním stykem.38
e. Sterilizace – druh antikoncepce, při které již nelze navrátit schopnost
otěhotnět. U žen se jedná o podvázání vejcovodů, přičemž funkce
hormonů vaječníků zůstává zachována, a tudíž nedochází k přerušení
menstruace a snížení sexuální aktivity. U mužů se jedná o vazektomii, kdy
dochází k přerušení chámovodů.39
c) Postkoitální antikoncepce – nejedná se o antikoncepci ve správném slova
smyslu. Jedná o tabletku, kterou si žena může zakoupit po nechráněném
pohlavním styku, nebo v případě, že došlo k selhání antikoncepce, nebo k
znásilnění. Jedná se o tabletu s velkým množstvím hormonů, díky kterým dojde
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k ukončení těhotenství. V současné době je tato tableta již volně prodejná, žena
by ji však neměla užít vícekrát než jednou za měsíc.40

5.4 Nechtěné rodičovství
Pokud dojde k selhání antikoncepční metody, nebo pokud není používána žádná
antikoncepční metoda, může dojít k nechtěnému otěhotnění, které je pro mnohé
dospívající (a nejen pro ně) velmi obtížné.
Těhotenství klade na organismus ženy značné nároky, a to i v případě, že je její
organismus plně vyzrálý. U dospívajícího organismu, který ještě není zcela vyvinutý,
dochází k jeho oslabení. Následky těhotenství a nedostatečně vyvinutého organismu se
potom mohou promítnout nejen u matky, ale také u dítěte. Novorozenci nezletilých matek
mají nižší porodní váhu, mnohdy se rodí předčasně, porod provází častěji komplikace,
mnohdy nastává i častější kojenecká úmrtnost (až třikrát častěji než u dospělých rodiček).
(Machová, 2002, s. 197)
Dalším negativním dopadem na potomky nezletilých rodičů je fakt, že v pozdějším věku
mají sklony k rizikovému sociálnímu chování, jako je trestná činnost, špatný prospěch ve
škole a po vzoru rodičů také sami mívají velmi brzy vlastní potomky. (Matějček, 1997)
Velkou měrou se na častější porodnosti nezletilých podepisuje i jejich primární sociální
prostředí, v němž vyrůstají. Tedy v rodinách s nižší životní úrovní, nižším vzděláním,
nebo nezaměstnaností a chudobou. U těchto rodin můžeme sledovat vyšší míru
rozvodovosti, porodů nezletilých a kriminality. Lze tedy obecně říci, že záleží na sociální
třídě a že rozdíly jsou značné nejen na pohled. (Wilkinson, 2013)
V dnešní době není výjimkou setkat se s těhotnou dívkou, která není plnoletá. Pokud
nahlédneme do českých legislativ, tak zjistíme, že dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní
zákoník41 je v České republice legální začít se sexuálním životem již v 15 letech. Pokud
nezletilá otěhotní a dovršila již věku 16 let, může, dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, zažádat o tzv. přiznání svéprávnosti, díky čemuž nebude narozené dítě svěřeno
do náhradní rodinné péče, nebo do institucionální (ústavní) péče.42
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5.4.1 Potrat
Pokud dívka otěhotní, má dvě možnosti, jak tuto situaci vyřešit. Prvním řešením je dítě
donosit a následně porodit (v případě, že o dítě nebude mít zájem, nebo nebude schopná
se o něj postarat, umístí OSPOD dítě do náhradní rodinné péče, nebo do institucionální
(ústavní) péče), druhým řešením je podstoupit umělé přerušení těhotenství. Celkem
můžeme rozlišovat tři typy potratů43:
a) potrat spontánní – při tomto typu potratu dojde k vypuzení plodu z dělohy, nebo
k úmrtí plodu v děloze během prvních 12 týdnů těhotenství. Dle internetového
portálu Gynprenatal44 samovolným potratem končí až 40 % těhotenství. Pokud
žena prodělá spontánní potrat, nejedná se o prekurzor, který by poukazoval na to,
že i následující těhotenství by byla neúspěšná. Pouze v případě, že došlo již ke
třem spontánním potratů jdoucím za sebou, by žena měla užívat vitamínové
tablety, tablety kyseliny listové a případně i hormonální tablety, které by dalšímu
těhotenství napomohly. Příčin spontánního potratu může být několik, ve většině
případů však bývá příčina na straně plodu (např. genetická porucha), příčiny
vedoucí ke spontánnímu potratu ze strany matky jsou např. úraz, nebo
onemocnění matky, které je neslučitelné s životem plodu.45
b) Umělé přerušení těhotenství – při tomto typu potratu je možné úmyslně ukončit
těhotenství. Umělým přerušením těhotenství se v legislativě zabývá zákon č.
66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství46. Umělé přerušení těhotenství
můžeme rozdělit do několika kategorií, a to z hlediska týdne, ve kterém
k přerušení dochází, a z hlediska metody, kterou je těhotenství ukončeno
(chemicky, nebo operativně).47
a. Miniinterrupce – typ umělého přerušení těhotenství, které se provádí
maximálně do 8. týdne těhotenství. Těhotenství lze ukončit pomocí
potratové pilulky, která je v České republice dostupná od roku 2014.48
Potratová pilulka se skládá z několika pilulek, které jsou podávány těhotné
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v prostorech nemocnice. Po podání první série pilulek, které ukončí život
plodu, je pacientka hodinu sledována personálem nemocnice a následně
odchází domů. Po dvou dnech je pacientce podána druhá, poslední série
tabletek, které zapříčiní stahy dělohy, díky kterým dojde k vypuzení již
uhynulého plodu. Pacientka je opět hodinu sledována a následně odchází
domů. V některých případech se může stát (zhruba v 7 %)49, že potrat
pomocí této pilulky je nekompletní. V těchto případech je třeba podstoupit
operační výkon, při němž dochází k roztažení děložního čípku a odsátí
děložní sliznice. Tento operační výkon je druhou možností, jak ukončit
těhotenství v tomto období. Pokud nenastanou komplikace, pacientka
odchází po výkonu domů.50
b. Interrupce (kyretáž) – typ umělého přerušení těhotenství, které se
provádí od ukončeného 8. týdne těhotenství do 12. týdne těhotenství.
V tomto období je pouze jeden způsob, jakým těhotenství ukončit, a tím
je operační zákrok, během kterého dochází k roztažení děložního čípku a
lékař pomocí kyrety (nástroj podobný kovové lžičce) seškrabuje vnitřní
děložní vrstvu. Pacientka je v celkové narkóze a po provedení zákroku je
na 24 hodin hospitalizována v nemocnici.51
c. Ukončení těhotenství z medicínského důvodu – typ umělého přerušení
těhotenství, které je možno provést až do ukončení 24. týdne těhotenství.
Tento typ přerušení těhotenství je možno provést pouze ze zdravotních
důvodů, jakými jsou genetické nebo vrozené vady, které jsou ve většině
případů neslučitelné s životem (vady srdce a jiných životně důležitých
orgánů, Patauův syndrom, Edwardsonův syndrom, nebo například
Downův syndrom). Průběh přerušení těhotenství je stejný jako při
kyretáži.
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Příbalový leták Mifegyne – internetový zdroj
Gynprenatal – internetový zdroj
51
tamtéž
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c) Ukončení mimoděložního těhotenství – v tomto případě dochází ke splynutí
spermií a vajíčka ve vejcovodech. Těhotenství tedy není možné a navíc se jedná
o velmi bolestivý případ.52
Pokud se jedná o ukončení těhotenství na žádost ženy, je tento zákrok hrazen žadatelkou.
V současné době se ceny za potrat pohybují kolem 3000-5000 Kč. Pokud však dojde
k zákroku ze zdravotních důvodů, je tento zákrok hrazen pojišťovnou.53 Dle zákona č.
66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství54, může dojít k přerušení těhotenství u dívky
mladší 16 let pouze se souhlasem zákonného zástupce, u dívky v období mezi 16. a 18.
rokem života může dojít k přerušení těhotenství bez souhlasu zákonného zástupce, který
však bude o tomto úkonu informován. U dívky, která již dovršila 18 let, může být
proveden zákrok na základě její žádosti. K přerušení těhotenství nesmí dle zákona dojít,
pokud lhůta mezi dvěma interrupcemi je kratší než šest měsíců (výjimku tvoří žena, u
které došlo k znásilnění, a žena, u které zdravotní stav nedovoluje v těhotenství
pokračovat).55
Pokud u ženy dojde k přerušení těhotenství, čeká ji poměrně dlouhá léčba, která se netýká
pouze stránky fyzické, ale především stránky psychické. I přesto, že těhotenství bylo
nechtěné, tak z něj mohlo vzejít velmi milované dítě. Fyzické šrámy, které jsou
způsobeny přerušením těhotenství, se zpravidla zahojí do dvou měsíců, ale léčba šrámů
na duši může trvat i několik let a není jisté, zda se tyto šrámy povede vyléčit úspěšně.
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tamtéž
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR – internetový zdroj
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Zákony pro lidi – internetový portál
55
Zákon č 66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství, Zákony pro lidi – internetový zdroj
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6. Empirický výzkum
6.1 Cíle výzkumu
Empirická část této bakalářské práce je zaměřena na sexuální gramotnost studentů Střední
odborné školy stravování v Říčanech a vychází z teoretické části této bakalářské práce.
Cílem této části bakalářské práce je zmapovat sexuální gramotnost studentů Střední
odborné školy stravování v období adolescence a zjistit, zda za nadměrným počtem
těhotných studentek na této škole stojí nedostatečná informovanost ohledně sexuality a
s ní spojenými tématy. V závěru práce jsou shrnuty výsledky empirického výzkumu.

6.2 Výzkumný nástroj
Výzkumná metoda, která byla využita pro získání informací k této bakalářské práci, byl
nestandardizovaný dotazník, který byl vytvořen na základě oborné literatury, která byla
v teoretické části bakalářské práce prostudována. Dotazník byl tvořen celkem třinácti
uzavřenými a otevřenými otázkami. Otázky se zabývaly informovaností studentů o
sexuální gramotnosti („Odkud čerpáš informace z oblasti sexuálního života?“, „Vyučuje
se u vás na škole sexuální výchova?“, „Chtěl/a bys, aby se vyučovala sexuální výchova
na vaší škole?“), vztahu studentů k interrupci („Souhlasíš s interrupcí?“) a zejména se
zkušenostmi s pohlavním stykem (Měl/a jsi již pohlavní styk?“, „Jakou ochranu
používáš?“) a těhotenstvím („Byla jsi již těhotná?“ (dívky), „Byla již někdy těhotná tvá
partnerka?“ (chlapci)). Kompletní dotazník je uveden v příloze č. 3. Druhou metodou,
která byla při výzkumu využita, je vlastní pozorování. Jednalo se o přímé,
nestrukturované, osobní pozorovaní na škole, kde již 5 let pedagogicky působím.

6.3 Popis výzkumného vzorku
Výzkumný vzorek byl tvořen studenty třech tříd Střední odborné školy stravování
v Říčanech. Dotazníky byly studentům poskytovány v elektronické podobě pomocí
webového portálu survio.cz. Studenti byli poučeni, jakým způsobem s dotazníkem
pracovat, jaký je cíl výzkumu a jak budou získaná data využita a zpracována. Dotazníkové
šetření bylo dobrovolné a studenti pracovali s dotazníky během svého osobního volna.
Celkem bylo rozesláno 100 dotazníků, přičemž vyplněných dotazníků bylo nazpět
obdrženo 54. Celkem 52 dotazníků nebylo dokončeno, tudíž nejsou započítávány do
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celkové statistiky, k jinému vyloučení dotazníků nedošlo. Dotazníkového šetření se
zúčastnilo 28 chlapců a 26 dívek. Vzhledem k zachování anonymity nebyla součástí
dotazníkového šetření otázka na věk, jednalo se však o studenty ve věkovém rozmezí od
patnácti do devatenácti let. Celková statistika dotazníku, kde můžeme zaznamenat čas,
který studenti věnovali dotazníku, počet spuštěných a dokončených dotazníků, celkový
počet návštěv a způsob, jakým se studenti na webový portál survio.cz dostali, je uvedena
v příloze č. 4.

6.4 Vyhodnocení dat
Grafické i statistické vyhodnocení bylo provedeno pomocí webového portálu survio.cz.
Některé otázky v dotazníku byly určeny pouze pro dívky a některé pouze pro chlapce.
V obou případech byly tyto otázky rozlišeny grafickými symboly.
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6.5 Výsledky a analýza dat
•

Jaké je tvé pohlaví?

Obrázek 1 - Jaké je tvé pohlaví – graf výsledků

Na otázku „Jaké je tvé pohlaví?“ odpovědělo 51,9 % respondentů, že jsou muži, a 48,1
% respondentů, že jsou ženy. Z grafu je tedy patrné, že vzorek studentů, kteří se výzkumu
zúčastnili a dokončili ho, byl ohledně pohlaví poměrně vyrovnaný, ačkoli v něm mírně
převažovali muži.

•

Měl/a jsi již pohlavní styk?

Obrázek 2 - Měl/a jsi již pohlavní styk – graf výsledků

Z odpovědí je patrné, že již 59,3 % respondentů, kteří se výzkumu zúčastnili a dokončili
ho, již pohlavní styk měli, zatímco zbylých 40,7 % ne.
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•

Jakou ochranu používáš?

Obrázek 3 - Jakou ochranu používáš – graf výsledků

Na otázku „Jakou ochranu používáš?“ odpovědělo 33,3 % respondentů, kteří se výzkumu
zúčastnili a dokončili ho, že jako ochranu používají kondom, dalších 24,1 % respondentů
odpovědělo, že používají antikoncepční pilulky, žádná z respondentek nepoužívá
nitroděložní tělísko a 48,1 % respondentů nepoužívá žádnou ochranu.

•

Máš stálého partnera?

Obrázek 4 - Máš stálého partnera – graf výsledků

Z odpovědí je patrné, že 35,2 % respondentů, kteří se výzkumu zúčastnili a dokončili ho,
stálého partnera má, zatímco zbylých 64,8 % ne.
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•

Byla jsi již těhotná?

Obrázek 5 - Byla jsi již těhotná - graf výsledků

Tato otázka byla označena jako otázka, která je určena pouze pro dívky. Na tuto otázku
odpovědělo 96,2 % respondentek, které se dotazníkového šetření zúčastnily a dokončily
ho, že těhotné nebyly a 3,8 % respondentek odpovědělo, že těhotné již byly.
•

V kolika letech?

Tato otázka byla určena opět pro dívky. Z dotazníkového šetření vyplývá, že 3 dívky byly
těhotné v 15 letech, dvě dívky v 16 letech a jedna dívka v 18 letech.

•

Tato

Byla již někdy těhotná tvá partnerka?

otázka

Obrázek 6 - Byla již někdy těhotná tvá partnerka - graf výsledků

byla označena jako otázka, která je určena pouze pro muže. Na tuto otázku odpovědělo
95,9 % respondentů, které se dotazníkového šetření zúčastnili a dokončili jej, že jejich
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partnerky těhotné nebyly, a 4,1 % respondentů odpovědělo, že jejich partnerky těhotné
již byly.
•

V kolika letech?

Tato otázka byla opět určena pro muže. Z dotazníkového šetření vyplývá, že v případě
jednoho chlapce byla jeho partnerka těhotná v 17 letech, a v případě jednoho chlapce byla
jeho partnerka těhotná v 18 letech.

•

Souhlasíš s interrupcí (umělé přerušení těhotenství)?

Obrázek 7 - Souhlasíš s interrupcí - graf výsledků

Na otázku „Souhlasíš s interrupcí (umělé přerušení těhotenství)?“ odpovědělo 61,1 %
respondentů, kteří se dotazníkového šetření zúčastnili a dokončili jej, že s interrupcí
souhlasí, a zbylých 38,9 % respondentů s interrupcí nesouhlasí.
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•

Odkud čerpáš informace z oblasti sexuálního života?

Obrázek 8 - Odkud čerpáš informace z oblasti sexuálního života - graf výsledků

Na otázku, která se týkala zdrojů, odkud dospívající čerpají informace ohledně sexuálního
života, odpovědělo 63 % respondentů, kteří se účastnili dotazníkového šetření a dokončili
jej, že zdroj, odkud získávají informace, jsou jejich přátelé, v 37 % odpovědí to jsou
média, v 22,2 % odpovědí se jednalo o rodinu a na posledním místě s 11,1 % se jednalo
o školu.

•

Vyučuje se u vás na škole sexuální výchova?

Obrázek 9 - Vyučuje se u vás na škole sexuální výchova - graf výsledků
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Na tuto otázku odpovědělo 96,3 % respondentů, kteří se zúčastnili dotazníkového šetření
a dokončili jej, že na jejich škole sexuální výchova vyučována není a zbylých 3,7 %
respondentů uvedlo, že na jejich škole sexuální výchova vyučována je.

•

Chtěl/a bys, aby se vyučovala sexuální výchova na u vás na škole?

Obrázek 10 - Chtěl/a bys, aby se vyučovala sexuální výchova u vás na škole - graf výsledků

O hodiny sexuální výchovy na škole, kterou respondenti navštěvují, projevilo zájem 61,1
% dotázaných, naopak 38,9 % dotázaných respondentů o hodiny sexuální výchovy zájem
nemají.
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7. Závěr
Důvodem pro zvolení této bakalářské práce byl fakt, že sama pracuji jako učitelka na
střední oborné škole, kde se denně setkávám s adolescenty a nejednou jsem byla svědkem
diskuze, která se zabývala sexuální tématikou, která je samozřejmě v daném věku u
většiny dospívajících na denním pořádku. Další důvod, který mě vedl k napsání práce na
toto téma je fakt, že za dobu svého pedagogického působení na této škole, která
v současné době činí 5 let, jsem měla mezi studenty již čtyři těhotné dívky ve věku 16 let
a sledovala jsem, jaký dopad jejich předčasné těhotenství mělo na jejich životy. Začala
jsem si tedy klást otázku, zda je na vině nedostatek zdrojů, ze kterých mohou mladiství
čerpat informace ohledně sexuálního života, nebo zda je na vině to, že dospívající pouze
podceňují rizika, která jsou s aktivním sexuálním životem spojená.
Cílem mé bakalářské práce bylo zmapovat sexuální gramotnost u studentů Střední
odborné školy stravování v Říčanech.
V teoretické části této práce jsem se zabývala definicí sexuální gramotnosti, neboť tento
pojem z hlediska pedagogiky neexistuje a byl využit pouze pro účely této bakalářské
práce. Dále jsem se zabývala změnami, ať už fyziologickými, či psychickými, které
doprovází období dospívání. Stejně tak jako hormonální faktory, tak i společenské faktory
ovlivňují toto velmi obtížně období. Těmito faktory jsou rodina, partner, masmédia a
v neposlední řadě škola. Se školou jsou samozřejmě spojena i vybraná témata ze sexuální
výchovy, která jsou poslední kapitolou v teoretické části.
Empirická část se opírá o zkušenosti, kterých jsem nabyla jako pedagogický pracovník
na výše zmíněné Střední odborné školy stravování v Říčanech, dále o vlastní sledování a
také o dotazníkové šetření, které bylo provedeno na této škole.
Za předpokladu, že veškeří respondenti odpovídali pravdivě, lze říci, že z dotazníkového
šetření, kterého se úspěšně zúčastnilo 54 respondentů, z toho 28 chlapců a 26 dívek
vyplývá, že více než 50 % adolescentů je v době, kdy navštěvují střední školy, již
sexuálně aktivních. Přes 40 % dospívajících však nepoužívá žádnou ochranu, která by
bránila nechtěnému těhotenství a sexuálně přenosným chorobám. Je však otázkou, jestli
tak činí z důvodu nízké informovanosti, lenosti, náboženskému vyznání, nebo spoléhají
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na přerušovanou soulož či výpočet plodných a neplodných dnů. Obě tyto poslední dvě
zmiňované možnosti chránění se před nechtěným početím jsou však velmi nespolehlivé.
Pokud se podíváme na graf, který vyjadřuje procentuální zastoupení těhotných v období
adolescence, tak zjistíme, že některé dívky již těhotné byly (ve 3,8 %) a někteří chlapci
měli těhotné partnerky (ve 4,1 %). V případech, kdy nezletilá otěhotní, se její život začíná
velmi komplikovat a je pouze na ní, zda se dokáže (a zda vůbec chce) se se svou situací
„poprat“ a dítě vychovávat i přes svůj nízký věk. Z grafu, který vyjadřuje postoj
nezletilých k umělému přerušení těhotenství, však lze vyčíst, že většina (přes 60 %)
dospívajících se přiklání k této možnosti i přes fakt, že z fyziologického hlediska může
tato volba zanechat na dívce dlouhodobé následky, v některých případech i doživotní.
Největší bolest však přichází z duše, neboť plod je živý tvor a volba matky ukončit
těhotenství na ní může zanechat dlouhodobé (až doživotní) psychické následky. Těmto
psychickým i fyzickým následkům však lze ve většině případů předejít, a to tím, že
budeme s dospívajícími o tématech sexuální výchovy komunikovat. Pokud nahlédneme
do grafu, který znázorňuje, odkud dospívající získávají informace o sexuálních tématech,
tak zjistíme, že rodina a škola jsou až na posledních příčkách. Lze předpokládat, že
dospívající budou více hovořit o sexuální tématice se svými přáteli, neboť se ocitají „na
stejné lodi“ a že budou vyhledávat sexuální tématiku na internetových portálech, neboť
technika se stala součástí našich životů a většina lidí si bez ní nedokáže život již
představit. Řekla bych, že je však velmi smutné, že sexuální témata nejsou probírána ve
větší míře v rodinném kruhu, neboť zde by měla být důvěra největší, a tudíž strach, ptát
se na intimní otázky, nejmenší. Jak již bylo řečeno, dospívající tráví většinu svého
dospívání ve školních lavicích, a tudíž pedagog by pro ně neměl být pouze osobou, která
odvykládá látku, ale hlavně průvodcem, který je provede oblastí témat, která je zajímají
a která jsou spojená s každodenním životem, čímž sexuální výchova bez pochyb je.
Z dotazníkového šetření však vyplývá, že sexuální výchova se na školách nevyučuje
(pouze 2 respondenti odpověděli, že ano, může se jednat o respondenty, kteří nenavštěvují
výše zmíněnou střední školu, nebo o respondenty, kteří jako sexuální výchovu chápou i
téma rozmnožovací soustavy, která je probírána v hodinách biologie). Pokud se však
podíváme na graf, který znázorňuje odpovědi respondentů na otázku, zda by chtěli, aby
se vyučovala sexuální výchova na škole, tak zjistíme, že více než 60 % respondentů o
toto téma zájem má.
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Lze tedy říci, že zdrojů, odkud mohou dospívající informace o sexuálních tématech
získávat, je velké množství, otázkou však je, zda se jedná o ověřené zdroje. Osobně si
myslím, že je zapotřebí na první místo umístit rodinu, která bude následována školou, kde
budou v bezpečném a příjemném prostředí studentům předávány informace, které jsou
ověřené. Gramotnost adolescentů je tedy poměrně vysoká a domnívám se, že příčinou
nechtěného rodičovství je podceňování rizika nejspíše kvůli tomu, že dospívající si ve
svém věku nedokáží uvědomit, jaké následky bude mít jejich chování na zbytek jejich
životů.
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Seznam zkratek
•

Atd. – a tak dále

•

Cm - centimetr

•

Č. – číslo

•

ČR – Česká republika

•

MPP – minimální preventivní program

•

Např. – například

•

RVP – rámcový vzdělávací program

•

RVP ZV – rámcový vzdělávací program základního vzdělávání

•

s. – strana

•

Sb. – sbírky

•

Tzv. – takzvaně
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Příloha č. 3 – Dotazník k empirické části
1. Jaké je tvé pohlaví?
2. Měl/a jsi již pohlavní styk?
3. Jakou ochranu používáš?
4. Máš stálého partnera?
5. Byla jsi již těhotná?*
6. V kolika letech?*
7. Byla již někdy těhotná tvá partnerka?
8. V kolika letech?
9. Souhlasíš s interrupcí (umělé přerušení těhotenství)?
10. Odkud čerpáš informace z oblasti sexuálního života?
11. Vyučuje se u vás na škole sexuální výchova?
12. Chtěl/a bys, aby se vyučovala sexuální výchova u vás na škole?

Příloha č. 4 – Statistika dotazníku
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