
Přílohy  

Příloha 1 – Informovaný souhlas 

 

PROHLÁŠENÍ O SOUHLASU 

Výzkum na téma Labioplastika – diskurzivní pojetí tělesné zdatnosti ženského pohlavního 

orgánu. 

Byla jste přizvána k účasti na výzkumu, který je součástí závěrečné diplomové práce studentky 

Adély Hutarové, studující na Katedře genderových studií na Fakultně humanitních studií 

Univerzity Karlovy. Projekt se týká výzkumu sociálních a genderových aspektů labioplastiky, 

což je plastická operace, která odstraňuje a upravuje vnitřní stydké pysky ženského pohlavního 

orgánu.  

Byla jste vybrána jako potenciální účastnice, protože patříte z hlediska výzkumu díky Vaší 

zkušenosti s operací ke klíčovým lidem. Prosím, abyste si pročetla následující prohlášení a 

abyste se zeptala na všechny případné nejasnosti, než vyjádříte svůj souhlas se svou účastí v 

projektu. 

Základní informace 

Jedná se o projekt, který je součástí závěrečné diplomové práce. Cílem výzkumu je lépe 

pochopit sociální aspekty výše zmíněné operace a skrze poznání důvodů a motivací žen 

podstoupit tuto operaci, lépe pochopit sociální realitu a tohoto trendu.   

Postupy 

Pokud budete souhlasit s účastí ve výzkumu, vyplníte předem zaslané otázky, které se budou 

týkat témat relevantních z hlediska zmíněného projektu. Vše odpovědi pak budou použity k 

následné analýze.  

Důvěrnost 

Záznamy z tohoto výzkumu budou uchovány v soukromí. Pokud budou publikovány jakékoliv 

zprávy, nebudou obsahovat žádné informace umožňující identifikovat subjekty výzkumu, 

pokud nebudete explicitně požadovat, abychom použili vaše jméno. Výsledky výzkumu budou 

zabezpečeny proti zneužití jinými osobami, přístup k nim bude mít pouze autorka výzkumu. 



Totéž platí pro nahrávky. Zvukové záznamy budou použity pouze k přepisu informací a pak 

budou smazány. 

Dobrovolný charakter výzkumu 

Účast na tomto výzkumu je dobrovolná. Pokud se rozhodnete k účasti, můžete odmítnout 

zodpovědět kteroukoliv otázku, nebo svoji účast na rozhovoru kdykoli odvolat. 

Potenciální výhody a rizika účasti ve výzkumu 

Z účasti na výzkumu vám neplynou žádné bezprostřední výhody (např. finančního rázu), ale 

může vám přinést nový pohled na diskutovaná témata.  

Potenciální rizika plynou ze skutečnosti, že se budeme ptát na vaše osobní názory a zkušenosti, 

což může přinést jistou míru nepohodlí. Jakýkoliv rozhovor pak může představovat jistý průnik 

do vašeho soukromí. 

Kontakty a otázky 

Tento výzkum provádí Bc. Adéla Hutarová. Můžete se jí kdykoliv na cokoliv zeptat už nyní. 

Pokud budete mít nějaké otázky později, kontaktujte ji na telefonním čísle 736 104 059 či 

prostřednictvím emailu na hutarova.adela@gmail.com 

 

Prohlášení o souhlasu 

Přečetla jsem si uvedené informace. Zeptal jsem se na všechny potřebné otázky a otázky mi 

byly zodpovězeny. Souhlasím se svou účastí ve výzkumu. 

 

Podpis:………………………………………………………  

 Datum:………………………………………. 

 

Podpis autorky výzkumu:……………….........  

 Datum:………………………………………. 

Adéla Hutarová 

 



Příloha 2 – Seznam otázek pro rozhovor s plastickým chirurgem 

 

Vývoj oboru a chirurgická praxe  

Ráda bych se Vás nejdříve ráda zeptala na Vaši chirurgickou praxi.  

Na internetu jsem se dočetla, že máte více než třicet let praxe jako plastických chirurg.  

Kdy jste se během své chirurgické praxe s labioplastikou setkal poprvé? Kdy se poté stala 

součástí Vaší specializace? 

Podotázky  

- Kde jste se tento zákrok naučil dělat? Zde, v zahraničí? 

- Jak dlouho tedy provádíte labioplastiku a další estetické zákroky na ženském genitálu?  

Chodí k Vám pacientky především soukromě, z vlastní iniciativy (například že si vyhledají Váš 

kontakt na internetu) nebo k Vám chodí také na doporučení gynekologů?  

Podotázky 

- Bylo to tak vždy nebo během Vaší letité praxe došlo k proměnám?  

- Byla labioplastika v době, když jste začínal, komerčním nebo spíše lékařským zákrokem?  

Dle globálních statistik ISAPS je labioplastika plastická operace s největším nárůstem počtu 

provedených operací za poslední roky. Za rok 2016 vzrostla její četnost dokonce o 46%. 

Zaznamenal jste tento nárůst také v rámci Vaší praxe? Čím si tento nárůst vysvětlujete?  

Máte přehled, kolik plastických chirurgů/plastických klinik labioplastiku v ČR provádí?  

Podotázky 

- Je to tedy zákrok, který je nabízen ve většině klinikách plastické chirurgie v ČR? 

- Jedná se zde o součást běžné nabídky estetických klinik? 

- Kolik žen měsíčně odoperujete?  

Jak se pozná, že je práce odvedená dobře, co naopak může chirurg/chirurgyně zanedbat?  

Od té doby, co jste začal, proměnila se praxe nějak, nebo se operace provádí stále stejně?  

 

 



Proces rozhodování 

Když k Vám přijde klientka poprvé na konzultaci, můžete mi prosím popsat, jak tato konzultace 

obvykle probíhá?  

- Ptají se Vás pacientky na Váš názor, zdali je zákrok vhodný? 

Kolik procent žen se po první konzultaci po operaci rozhodne? (odhadem) 

Stává se, že ženám zákrok z nějakého důvodu nedoporučíte?  

Podotázky 

- V jakém případě byste labioplastiku nedoporučil? 

- Přijímáte automaticky všechny zakázky (jestliže máte volnou kapacitu)? 

Labioplastika je tedy odstranění či zmenšení malých stydkých pysků vnitřního ženského 

genitálu. K čemu malé pysky slouží? Mají nějakou hygienickou ochrannou funkci nebo by se 

dalo říci, že je to jen jakási přebytečná tkáň?  

Ve videu na stránkách Esteticonu vyprávíte, že nejste zastáncem jednoduché labioplastiky ale 

že preferujete pro své pacientky celkovou modelaci genitálu. Můžete popsat, jak tato modelace 

probíhá?  

Podotázky 

- Můžete mi ukázat katalog genitálu, ze kterého klientky vybírají? 

- Tato modelace je tedy čistě estetický zákrok? 

 

Motivace – pacientky 

Jak staré jsou ženy, které labioplastiku vyhledávají?  

Najdou se mezi Vašimi pacientkami i cizinky, nebo se jedná o čistě českou klientelu? 

Chodí k Vám na konzultaci také ženy etnických menšin, např. ženy romského a vietnamského 

původu?  

Labioplastika není hrazena zdravotní pojišťovnou. Pro některé klientky to může být velká 

finanční investice. Mají klientky vždy na to, jednorázově zaplatit za celou operaci?  

Podotázky  



- Dá se platit operace na splátky? 

- Když za vámi přichází, mají vždy již peníze ušetřené nebo šetří až po první konzultaci? 

Svěřují se Vám ženy s tím, proč se pro operaci rozhodly? Co je vlastně za Vámi přivádí a jaké 

jsou jejich nejčastější problémy?  

V propagačním videu na stránkách Estetikonu uvádíte tři hlavní problémy, které mají ženy s 

„příliš velkými“ malými pysky: při sportu, při sexu a estetické. Mohl byste prosím tyto 

problémy rozvést? 

Podotázky   

- Můžete uvést konkrétní příklad, jak mohu větší stydké pysky komplikovat sport? Jaký typ sportu? Mužské 

pohlavní orgány jsou přeci mnohem více vystupující do prostoru a muži stejně sportují bez problémů. 

- Jaké problémy mohou zapříčinit velké malé pysky při sexu? Souvisí to s tím, že by vyloženě v souloži překážely, 

nebo jsou tyto problémy čistě psychické? 

- Když mluvíte o problémech estetických, svěřují se Vám pacientky, co přesně jim na jejich vagíně vadí? 

V případě, že se ženy nechávají operovat proto, aby měly krásnější vagíny, z jakého je to 

podnětu? Myslíte, že nejsou spokojené samy nebo že se chtějí operovat, protože mají negativní 

zpětnou vazbu od svých sexuálních partnerů?  

Chodí k Vám pouze heterosexuální ženy nebo jste se setkal i s tím, že by se Vám pacientka 

svěřila, že operaci podstupuje kvůli své partnerce?  

Jaké jsou reakce žen, které prošly labioplastikou? Jak se po labioplastice cítí?  

Ve videu na stránkách Esteticon mluvíte o tom, že mají pacientky obavy z toho, že jim operace 

poznamená jejich sexuální život. Čeho přesně se obávají?  

Podotázky 

- Jaké mají ještě další obavy?  

Ve videu také tvrdíte, že dle Vaší zkušenosti se sexuální život pacientek zlepší. Čím si to 

vysvětlujete?  

Podotázky  

Ve videu mluvíte o psychickém a fyzickém hledisku. 

 



Etické otázky 

Ženské vulvy jsou velmi rozdílné a variabilní. Máte přehled o tom, kolik procent žen má větší 

malé pysky? 

Kromě labioplastiky také ženám modelujete genitál, aby byl „krásný“. Jaká je představa Vašich 

klientek o ideálu krásy ženského genitálu?  

Podotázky 

- Co jim na vzhledu jejich pochvy vadí? 

- Jak si představují krásnou vagínu?  

Vzhled vagíny je v naší společnosti něco velmi soukromého. Není to přeci tak, že by si ženy 

ukazovaly své vagíny na potkání. Kde si myslíte, že získávají představy o tomto ideálu krásy? 

Podotázky 

- Jak myslíte, že přijdou na myšlenku, že je tam dole „něco špatně“? 

Máte vy svůj ideál ženské vagíny? Jak podle Vás má vypadat „normální“, „krásná“ vagína?  

Ženská obřízka, která se na ženách praktikuje v některých afrických kulturách, bývá obvykle v 

naší společnosti odsuzována. Čím se z Vašeho pohledu liší tato obřízka od labioplastické 

operace?  

Jestliže ženě větší stydké pysky nepřináší žádné zdravotní komplikace, proč vnímáte jejich 

velikost jako problém? 

Podotázky  

- Myslíte si, že by všechny ženy s většími menšími pysky měly operaci podstoupit? 

- Zařadil byste labioplastiku mezi běžné plastické zákroky, které mají pacientkám dopomoci k větší atraktivitě? 

Jako je například úprava nosu, lifting nebo silikonová prsa? 

Slyšel jste někdy o pojmu „hottentotská zástěrka“? Co pro Vás tenhle pojem znamená?  

 

 

 



Příloha 3 – Rozhovor s komunikačními partnerkami 

 

1) Úvod – jaký typ operace, kdy zákrok proběhl  

2) Dětství – o vztahu k tělu  

3) Proces rozhodování  

4) Průběh operace  

5) Spokojenost, důsledky  

1) 

Já bych se Tě na začátek, pro upřesnění, chtěla zeptat, jestli jsi byla přímo na labioplastice nebo 

si byla na modelaci vagíny, což už je složitější zákrok plastické chirurgie, kde se vagína a pysky 

přímo tvarují?  

Měla si informaci o tom, že je se modelace vagíny nabízí?  

Pokud ano, jak si se rozhodovala, jakou operaci podstoupit?  

Kdy jsi na té operaci byla, jak je to dlouho?  

Kolik Ti bylo let?  

Pamatuješ si, kolik Tě operace stála?  

Byly peníze problém? Šetřila jsi na operaci dlouho?  

Podstoupila jsi operaci na plastické klinice nebo Tě operovaly na gynekologii?  

Pamatuješ si, která klinika to byla?  

2)  

Pamatuješ si ty, kdy sis toho poprvé všimla? Kdy Tě napadlo, že jsou „velké“?  

Myslíš, že bys mi mohla popsat/nakreslit, jak moc byly tvé stydké pysky veliké?  

Kdy a čím Ti začalo vadit, že máš „větší“ malé stydké pysky?  

Přišlo Ti to nehezké esteticky nebo Ti to i nějak omezovalo? Při sportu, celkově v pohybu?  

 



Svěřila si se s tím problémem někomu ve svém blízkém okolí? Mamince, kamarádce?  

Pamatuješ si, jaká byla jejich reakce?  

Pokud ne, kdy si se s tím poprvé někomu svěřila?  

Myslíš si, že jsi svou vagínu srovnávala s nějakou jinou?   

Jaká Ti Tvoje vagína připadala?  

Stalo se Ti někdy, že by to nějak – ať už pozitivně, negativně či neutrálně komentoval některý 

z tvých sexuálních partnerů?  

Jak si se u toho cítila?  

Bavili jste se o tom spolu?  

Vztahoval se ten pocit jen na soukromí nebo jsi to také vnímala, když si se měla svléknout ve 

veřejných prostorách? Například v nějakých šatnách v bazénu nebo na nějakém tréninku? 

3)  

Kdy jsi poprvé slyšela o labioplastice?  

Když si se poprvé o téhle možnosti doslechla, začala jsi o ní hned uvažovat?  

Co bylo prvním impulzem pro Tvé rozhodnutí?  

Jak dlouho probíhalo Tvoje rozhodování?  

Kde sis vyhledávala informace?  

Radila si se o tom s někým? (S kamarádkami, s doktory, na internetu?) 

Zapojovala si se do diskuzí na internetu?  

Co jsi zjistila?  

Znala jsi někoho, kdo na labioplastika šel? Nějakou kamarádku?  

V době, kdy si se pro operaci rozhodovala, měla jsi tou dobou nějakého partner/ku?  

Radila si se s ním/ní o tom? Jak na to reagoval/a? Jaký na to měl/a názor? 

 

Co myslíš, že tě nakonec přesvědčilo?  



Jak probíhal tvůj výběr kliniky, kde labioplastiku podstoupíš? Bylo to pro Tebe velké kritérium?  

Když si se konečně rozhodla, že operaci podstoupíš? Měla jsi nějaké obavy, když jsi do toho 

šla? Jaké?  

Komu ses s tím, že jdeš na operaci, svěřila?  

Věděla o zákroku celá Tvoje rodina, kolika kamarádkám jsi to řekla?  

Jak na to Tvoje okolí reagovali? Podpořili Tě?   

Jestliže jsi jim to neřekla, proč? Jak myslíš, že by na to reagovaly, kdyby se to dozvěděli? 

4)  

Jak probíhala první konzultace u plastického chirurga? 

Bavili jste se spolu o tom, proč do toho chceš jít?  

Jaký byl jeho odborný názor?  

A jak probíhala operace?  

Kde probíhala?  

Jak dlouho se Ti rána hojila?  

Probíhalo vše bez komplikací?  

5) 

Jak si se po operaci cítila?  

Jsi dnes s odstupem ráda, že jsi do toho šla? 

Jsi dnes spokojená?  

Musela sis na novou vagínu po operaci zvykat? Jaký to byl pocit?  

Díváš se na operaci stejně, jako když jsi do toho šla nebo to dnes vidíš jinak?  

Šla by si do toho dnes znovu?   

Co se po operaci změnilo? Co se zlepšilo a co se naopak zhoršilo?  

Myslíš, že operace nějakým způsobem ovlivnila Tvůj sexuální život?  

Pokud ano, jak?  



Než si šla na operaci, myslíš si, že jsi měla svoji vagínu ráda? Nebo jsi o tom tak neuvažovala?  

Řekla bys, že teď máš svoji vagínu ráda?  

Co si představíš, když se řekne krásná vagína? Kdyby sis mohla vybrat, jak by Tvoje vagína 

vypadala, dokázala bys ji popsat? 

 

Příloha 4 – Inzerát  

 

Hledáme ženy a dívky, které podstoupily labioplastiku (plastická operace pohlavních orgánů)!!!  

Adéla, která mě oslovila na facebooku, právě píše diplomku na toto téma. Hledá slečny, se 

kterými by udělala anonymní rozhovor. Chce upozornit na to, že se tahle operace stává stále 

běžnější záležitostí a chce dát hlas ženám, které se pro ni rozhodly a zjistit proč. Jestliže máš 

kamarádku, která do toho šla, nebo jsi na labioplastice sama byla a chtěla bys přispět svým 

názorem, dej jí prosím vědět na ___. Děkuji  


