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Změna původního textu na str. č. 34

Původní text:

Cíle výzkumu

Hlavní cíl: Zjistit, zda mají žáci vybrané základní školy znalosti o adopci jakožto formě 

náhradní rodinné péče.

Dílčí  cíl  výzkumu 1: Zjistit,  zda mají  žáci  vybrané základní  školy,  znalosti  o náhradní 

rodinné péči.

Dílčí cíl výzkumu 2: Zjistit, jaké mají žáci vybrané základní školy, osobní názory a postoje 

k problematice adopce.

Dílčí cíl  výzkumu 3: Zjistit,  kolik žáků vybrané základní školy,  má osobní zkušenost s 

náhradní rodinnou péčí.

Výzkumné otázky

Hlavní výzkumná otázka: Jaké znalosti mají žáci vybrané základní školy o adopci jakožto 

formě náhradní rodinné péče?

Dílčí  výzkumná  otázka  1: Jaké  znalosti  mají  žáci  vybrané  základní  školy  o  náhradní 

rodinné péči?

Dílčí výzkumná otázka 2: Jaké jsou osobní názory a postoje žáků vybrané základní školy k 

problematice adopce?

Dílčí  výzkumná  otázka  3: Kolik  žáků  vybrané  základní  školy  má  osobní  zkušenost  s 

náhradní rodinnou péčí?

Errata:

Cíle výzkumu

Hlavní cíl: Zjistit, zda mají žáci vybrané základní školy znalosti (určené počtem správných 

odpovědí) o adopci jakožto formě náhradní rodinné péče.

Dílčí cíl výzkumu 1: Zjistit, zda mají žáci vybrané základní školy, znalosti (určené počtem 

správných odpovědí) o náhradní rodinné péči.



Dílčí cíl výzkumu 2: Zjistit, jaké mají žáci vybrané základní školy, osobní názory a postoje 

k problematice adopce.

Dílčí cíl  výzkumu 3: Zjistit,  kolik žáků vybrané základní školy,  má osobní zkušenost s 

náhradní rodinnou péčí.

Výzkumné otázky

Hlavní  výzkumná otázka: Jaké znalosti  (určené  počtem správných odpovědí)  mají  žáci 

vybrané základní školy o adopci jakožto formě náhradní rodinné péče?

Dílčí  výzkumná otázka 1: Jaké znalosti  (určené počtem správných odpovědí) mají  žáci 

vybrané základní školy o náhradní rodinné péči?

Dílčí výzkumná otázka 2: Jaké jsou osobní názory a postoje žáků vybrané základní školy k 

problematice adopce?

Dílčí  výzkumná  otázka  3: Kolik  žáků  vybrané  základní  školy  má  osobní  zkušenost  s 

náhradní rodinnou péčí?



Změna původního textu na str. č. 40

Původní text:

Otázka č. 7: V jakém věku je podle Vás nejvhodnější dítěti oznámit, že je osvojené?

Graf č. 7: Osvojení dítěte

Žáci byli požádáni, aby uvedli v kolika letech je podle nich nejvhodnější dítěti oznámit, že 

je  osvojené  –  pokud  se  pomine  skutečnost,  že  by  mu  to  třeba  nepověděli.  Nejčastěji 

uváděným věkem, který označilo 14 (41 %) chlapců a 7 (28 %) dívek, bylo 14 – 15 let, 

dále věk 10 – 11 let označilo 6 (18 %) chlapců a 6 (24 %) dívek, věk 12 – 13 let 3 (9 %) 

chlapci a 5 (20 %) dívek, věk 18 let 6 (18 %) chlapců a 2 (8 %) dívky, věk 8 – 9 let 2 (6 %) 

chlapci a 4 (16 %) dívky, věk 6 – 7 let 3 (9 %) chlapci a 2 (8 %) dívky a věk 16 – 17 let 

označilo 

5 (15 %) chlapců a žádná dívka.

Errata:

Otázka č. 7: V jakém věku je podle Vás nejvhodnější dítěti oznámit, že je osvojené?



Graf č. 7: Osvojení dítěte

Žáci byli požádáni, aby uvedli v kolika letech je podle nich nejvhodnější dítěti oznámit, že 

je  osvojené  –  pokud  se  pomine  skutečnost,  že  by  mu  to  třeba  nepověděli.  Aby  bylo 

vyhodnocení otázky přehlednější, byly na odpovědi žáků rozděleny do 7 kategorií podle 

věku, který uváděli:

o 6 – 7 let

o 8 – 9 let

o 10 – 11 let

o 12 – 13 let

o 14 – 15 let

o 16 – 17 let

o 18 let

Nejčastěji uváděnou věkovou kategorií, kterou označilo 14 (41,2 %) chlapců a 7 (28 %) 

dívek, bylo 14 – 15 let, dále kategorii 10 – 11 let označilo 6 (17,6 %) chlapců a 6 (24 %) 

dívek, kategorii 12 – 13 let 3 (8,8 %) chlapci a 5 (20 %) dívek, kategorii 18 let 6 (17,6 %) 

chlapců a 2 (8 %) dívky, kategorii 8 – 9 let 2 (5,9 %) chlapci a 4 (16 %) dívky, kategorii 

6 – 7 let 3 (8,8 %) chlapci a 2 (8 %) dívky a kategorii 16 – 17 let označilo 5 (14,7 %) 

chlapců a žádná dívka. 



Změna původního textu na str. č. 41 - 42

Původní text:

Otázka č. 10: Které ženy se nejčastěji vzdávají svého dítěte?

Tabulka 3: Důvody žen vzdát se svého dítěte
Otázka č. 10 Chlapci Dívky

Zaškrtněte 5 nejčastějších důvodů, proč si myslíte, že se ženy vzdávají svého 
dítěte:

Počet Počet

Svobodné matky, které nejsou schopny vytvořit si k dětem přiměřený citový 
vztah a poskytnout mu dostatečnou mateřskou péči

24 13

Ženy, které vědí, že se jim má narodit mentálně postižené nebo vážně nemocné 
dítě a již nelze přerušit těhotenství

17 13

Ženy, které chtějí místo rodiny budovat kariéru 19 14

Nezletilé dívky, u nichž z nějakého důvodu nebylo provedeno přerušení 
těhotenství včas

24 23

Ženy nezkušené, nezralé a často lehkomyslné 17 6

Ženy osamělé a bez pomoci, které se nemohou starat o dítě převážně z důvodů 
sociálních a zdravotních

26 19

Ženy, které o to požádá jejich dlouholetý partner, ačkoli si ony samy dítě přejí 2 6

Ženy duševně i fyzicky nemocné, které mají už více dětí umístěných v ústavech 
nebo zařazené v systému náhradní rodinné péče

19 12

Ženy momentálně v těžké životní situaci – např. vážně nemocné 21 14

Jiná možnost, uveďte… 0 1

Tabulka  k otázce  č.  10 znázorňuje  četnost  odpovědí  59 žáků rozdělené  podle pohlaví. 

Každý z žáků měl zaškrtnout 5 nejčastějších možných důvodů z jejich pohledu na otázku, 

proč  se  ženy  vzdávají  svého  dítěte?  Pouze  jeden  chlapec  neoznačil  všech  5  možných 

důvodů,  ale  vybral  pouze  4  důvody,  zbylých  33  (99,4  %)  chlapců  vždy  označilo  5 

možných  odpovědí.  Také  4  dívky  neoznačily  všech  5  možných  důvodů,  ale  pouze  4 

důvody, ostatních 21 (96,8 %) dívek využilo všech 5 možností.

U chlapců mezi tři nejčastější odpovědi patřilo, že se nejčastěji vzdávají svého dítěte ženy 

osamělé a bez pomoci, které se nemohou starat o dítě hlavně ze sociálních a zdravotních 

důvodů (tuto odpověď označilo 26 chlapců), dále svobodné matky, které nejsou schopny 

vytvořit si k dětem citový vztah a poskytnout mu mateřskou péči (tuto odpověď označilo 

24 chlapců), a také nezletilé dívky, u nichž z nějakého důvodu nebylo provedeno přerušení 

těhotenství  včas  (tato  odpověď  byla  označena  také  24  chlapci).  U  dívek  nejčastější 

odpovědí bylo, že se vzdávají svého dítěte nezletilé dívky, u nichž nebylo možné přerušit 

těhotenství. Odpovědělo tak 23 dívek. Další nejčastější odpovědí u dívek bylo, že se dítěte 

vzdávají  ženy  osamělé  a  bez  pomoci,  které  se  nemohou  starat  o  dítě  ze  sociálních  a 



zdravotních důvodů (tuto odpověď označilo 19 dívek). Na třetím místě v četnosti odpovědí 

u dívek byly hned dvě možnosti.  14 dívek shodně označilo, že se dítěte vzdávají ženy, 

které chtějí budovat kariéru a ženy momentálně v těžké životní situaci.

Jedna z dívek využila i políčko „jiná možnost“, kde jako další důvod uvedla, že se ženy 

vzdávají svého dítěte, když nemají dostatečné finanční prostředky a nejsou schopné se tedy 

o dítě postarat.

Errata:

Otázka č. 10: Které ženy se nejčastěji vzdávají svého dítěte?

Tabulka 3: Důvody žen vzdát se svého dítěte
Otázka č. 10 Chlapci Dívky

Zaškrtněte 5 nejčastějších důvodů, proč si myslíte, že se ženy vzdávají svého 
dítěte:

Počet Počet

Svobodné matky, které nejsou schopny vytvořit si k dětem přiměřený citový 
vztah a poskytnout mu dostatečnou mateřskou péči

24 13

Ženy, které vědí, že se jim má narodit mentálně postižené nebo vážně nemocné 
dítě a již nelze přerušit těhotenství

17 13

Ženy, které chtějí místo rodiny budovat kariéru 19 14

Nezletilé dívky, u nichž z nějakého důvodu nebylo provedeno přerušení 
těhotenství včas

24 23

Ženy nezkušené, nezralé a často lehkomyslné 17 6

Ženy osamělé a bez pomoci, které se nemohou starat o dítě převážně z důvodů 
sociálních a zdravotních

26 19

Ženy, které o to požádá jejich dlouholetý partner, ačkoli si ony samy dítě přejí 2 6

Ženy duševně i fyzicky nemocné, které mají už více dětí umístěných v ústavech 
nebo zařazené v systému náhradní rodinné péče

19 12

Ženy momentálně v těžké životní situaci – např. vážně nemocné 21 14

Jiná možnost, uveďte… 0 1

Tabulka  k otázce  č.  10 znázorňuje  četnost  odpovědí  59 žáků rozdělené  podle pohlaví. 

Každý z žáků měl zaškrtnout 5 nejčastějších možných důvodů z jejich pohledu na otázku, 

proč  se  ženy  vzdávají  svého  dítěte?  Pouze  jeden  chlapec  neoznačil  všech  5  možných 

důvodů, ale vybral pouze 4 důvody, zbylých 33 (99,4 %) chlapců vždy označilo 

5 možných odpovědí.  Také 4 dívky neoznačily všech 5 možných důvodů, ale pouze 4 

důvody, ostatních 21 (96,8 %) dívek využilo všech 5 možností.

U chlapců mezi tři nejčastější možnosti odpovědí patřilo, že se nejčastěji vzdávají svého 

dítěte ženy osamělé a bez pomoci, které se nemohou starat o dítě hlavně ze sociálních a 

zdravotních důvodů (tato možnost byla označena od chlapců 26x), dále svobodné matky, 



které nejsou schopny vytvořit si k dětem citový vztah a poskytnout mu mateřskou péči 

(tato možnost byla označena od chlapců 24x), a také nezletilé dívky, u nichž z nějakého 

důvodu  nebylo  provedeno  přerušení  těhotenství  včas  (tato  možnost  byla  označena  od 

chlapců také 24x), U dívek nejčastěji uvedenou možností odpovědí bylo, že se vzdávají 

svého  dítěte  nezletilé  dívky,  u  nichž  nebylo  možné  přerušit  těhotenství.  Dívky  tuto 

možnost označily 23x. Další nejčastější odpovědí u dívek bylo, že se dítěte vzdávají ženy 

osamělé a bez pomoci, které se nemohou starat o dítě ze sociálních a zdravotních důvodů 

(tato možnost byla označena od dívek 19x). Na třetím místě v četnosti odpovědí u dívek 

byly hned dvě možnosti. 14x dívky shodně označily, že se dítěte vzdávají ženy, které chtějí 

budovat kariéru a ženy momentálně v těžké životní situaci. 

Jedna z dívek využila i políčko „jiná možnost“, kde jako další důvod uvedla, že se ženy 

vzdávají svého dítěte, když nemají dostatečné finanční prostředky a nejsou schopné se tedy 

o dítě postarat.



Změna původního textu na str. č. 44 - 45

Původní text:

Otázka č. 13: Z jakých důvodů si lidé nejčastěji přebírají dítě do náhradní rodinné péče?

Graf 12: Důvody přebírání dítěte do náhradní rodinné péče

V otázce č. 13 měli žáci vyjádřit svůj názor tím, že označí tři nejčastější důvody, kvůli kterým 

si lidé přebírají dítě do náhradní rodinné péče. Z 34 chlapců jich 6 (5,9 %) uvedlo pouze dva  

nejčastější důvody, zbylých 28 (94,1 %) označili tři důvody z nabízeného výběru. U dívek byla 

situace podobná, protože také 6 (8 %) dívek neuvedly tři nejčastější důvody, ale pouze dva.  

Ostatních 19 (92 %) dívek označily všechny tři možnosti dle zadání otázky.

Největší početní zastoupení měla odpověď, že dítě si berou do péče lidé, kteří nemohou mít  

vlastní děti. Tak odpovědělo 31 chlapců a 23 dívek. Druhou nejčastější odpověď, že chtějí dát  

možnost žít i jiným dětem v láskyplné rodině, zaškrtlo 28 chlapců a 20 dívek. Odpověď, že  



mají málo svých dětí zaškrtlo 11 chlapců a 9 dívek. 8 chlapců a 3 dívky si myslí, že si musí  

dítě vzít do péče, protože jim to nařídil soud. Celkem 20 žáků – z toho 10 chlapců a 10 dívek – 

si myslí, že si lidé berou dítě do náhradní rodinné péče, protože chtějí sociální dávky od státu  

za výchovu dětí a 10 dětí – z toho 8 chlapců a 2 dívky – uvedli, že lidé chtějí mít úlevy na  

daních. Dvě dívky vyjádřily svou názor v jiné možnosti a uvedly, že si dítě berou do péče 

rodiny,  protože  ženy  nechtěly  podstupovat  porod.  Jedna  z  dívek  tento  důvod  ještě 

konkretizovala na to, že žena má strach z porodu, a proto jej nechce podstoupit.

Errata:

Otázka č. 13: Z jakých důvodů si lidé nejčastěji přebírají dítě do náhradní rodinné péče?

Graf 12: Důvody přebírání dítěte do náhradní rodinné péče

V otázce č. 13 měli žáci vyjádřit svůj názor tím, že označí tři nejčastější důvody, kvůli 

kterým si lidé přebírají dítě do náhradní rodinné péče. Z 34 chlapců jich 6 (5,9 %) uvedlo 



pouze  dva  nejčastější  důvody,  zbylých  28  (94,1  %)  označili  tři  důvody  z  nabízeného 

výběru. U dívek byla situace podobná, protože také 6 (8 %) dívek neuvedly tři nejčastější 

důvody, ale pouze dva. Ostatních 19 (92 %) dívek označily všechny tři možnosti dle zadání 

otázky. 

Největší  početní  zastoupení  byl  označen  důvod,  že  dítě  si  berou  do  péče  lidé,  kteří 

nemohou  mít  vlastní  děti.  Tuto  možnost  označili  chlapci  31x  a  dívky  23x.  Druhým 

nejčastějším důvodem bylo, že chtějí dát možnost žít i jiným dětem v láskyplné rodině, 

zaškrtli chlapci 28x a dívky 20x.  Důvod, že mají málo svých dětí označili chlapci 11x a 

dívky 9x. 8x chlapci a 3x dívky uvedli důvod, že si musí dítě vzít do péče, protože jim to 

nařídil soud. Celkem 20x žáci – z toho 10x chlapci a 10x dívky – si označili, že si lidé 

berou dítě do náhradní rodinné péče, protože chtějí  sociální dávky od státu za výchovu 

dětí. Žáci 10x – z toho 8x chlapci a 2x dívky – uvedli, že lidé chtějí mít úlevy na daních.  

Dívky dvakrát i vyjádřily svůj názor v jiné možnosti a uvedly, že si dítě berou do péče, 

protože ženy nechtěly podstupovat porod. Jedna z dívek tento důvod ještě konkretizovala 

na to, že žena má strach z porodu, a proto jej nechce podstoupit.



Změna původního textu na str. č. 55 - 57

Původní text:

Ke komparaci dat byly záměrně vybrány otázky č. 10 a č. 13, které nepřímo souvisejí s druhou 

dílčí  výzkumnou  otázkou,  ale  protože  na  ní  nedávají  dostatečnou  odpověď,  nemohly  být 

použity k jejímu zodpovězení. Odpovědi na tyto dvě otázky od šesti žáků (tří chlapců a tří 

děvčat)  jsou  přehledně  zaznamenány  do  tabulky  č.  8.  Záměrně  byly  vybrány  dotazníkové 

vzorky  

s nejčastějšími odpověďmi, přičemž dotazník u třetí dívky (D 3) je specifický tím, že u otázky 

č. 13 byl doplněn jako jeden z mála odpovědí „jiná možnost“ a bude níže podrobněji rozebrán.

Tabulka 8: Porovnání odpovědí u otázek č. 10 a č. 13

Číslo 
otázky

Otázka Odpověď CH 1 CH 2 CH 3 D 1 D 2 D 3

Svobodné matky, které nejsou schopny
vytvořit si k dětem přiměřený citový vztah a
poskytnout mu dostatečnou mateřskou péči

Ne Ano Ne Ano Ne Ne

Ženy, které vědí, že se jim má narodit
mentálně postižené nebo vážně nemocné dítě
a již nelze přerušit těhotenství

Ano Ne Ano Ne Ne Ano

Ženy, které chtějí místo rodiny budovat
kariéru

Ano Ano Ano Ano Ne Ano

Nezletilé dívky, u nichž z nějakého důvodu
nebylo provedeno přerušení těhotenství včas

Ano Ano Ano Ano Ano Ano

Ženy nezkušené, nezralé a často lehkomyslné Ne Ne Ano Ne Ano Ne

Ženy osamělé a bez pomoci, které se
nemohou starat o dítě převážně z důvodů
sociálních a zdravotních

Ano Ano Ano Ano Ano Ano

Ženy, které o to požádá jejich dlouholetý
partner, ačkoli si ony samy dítě přejí

Ne Ne Ne Ne Ne Ne

Ženy duševně i fyzicky nemocné, které mají
už více dětí umístěných v ústavech nebo
zařazené v systému náhradní rodinné péče

Ano Ne Ne Ano Ano Ne

Ženy momentálně v těžké životní situaci –
např. vážně nemocné

Ne Ano Ne Ne Ano Ano

Jiná možnost Ne Ne Ne Ne Ne Ne

Musí si dítě vzít do náhradní rodinné péče,
protože to nařídil soud

Ne Ano Ne Ne Ne Ne

Chtějí sociální dávky od státu za výchovu
dětí

Ne Ne Ano Ne Ano Ano

Mají málo svých dětí Ne Ne Ne Ano Ne Ne

Chtějí úlevy na daních Ano Ne Ne Ne Ne Ne

Nemohou mít vlastní děti Ano Ano Ano Ano Ano Ano

Chtějí dát i jiným dětem možnost žít
v láskyplné rodině

Ano Ano Ano Ano Ano Ne

Jiná možnost Ne Ne Ne Ne Ne Ano

Zaškrtněte 5 nejčastějších 
důvodů, proč si myslíte, že 

se ženy vzdávají svého 
dítěte:

10.

Zaškrtněte 3 nejčastější 
důvody, u kterých si 

myslíte, že si kvůli nim 
lidé nejčastěji přebírají 

dítě do náhradní rodinné 
péče:

13.



Přehledná tabulka ukazuje, že u otázky č. 10 panovala shoda v mnoha názorech mezi žáky bez 

ohledu na pohlaví. Nejčastěji se svého dítěte podle žáků vzdávají ženy osamělé a bez pomoci,  

které se nemohou starat o dítě hlavně ze sociálních či zdravotních důvodů, a nezletilé dívky, u  

nichž nebylo možné přerušit  těhotenství  včas.  Další  v  pořadí  jsou ženy,  které  chtějí  místo 

rodiny budovat kariéru. Tuto možnost nezaškrtnula pouze jedna dívka. Na druhou stranu si 

žáci myslí, že nejmenší pravděpodobnost, že by se vzdala svého dítěte, má žena, která si dítě  

přeje a dlouholetý partner jí žádá, aby se jej vzdala. Pouze 1 chlapec a 1 dívka uvedli, že se 

dítěte vzdávají svobodné matky, které vědí, že si k dítěti nebudou schopny vytvořit dostatečný 

citový vztah a ženy nezkušené, nevyzrálé a často i lehkomyslné. Dívky častěji, než chlapci 

odpovídaly,  že  se  vzdávají  dítěte  ženy  v  těžké  životní  situaci  a  ženy  duševně  i  fyzicky 

nemocné, které mají již jiné děti v ústavech nebo zařazené v systému náhradní rodinné péče. 

Naopak chlapci  častěji,  než  dívky odpovídali,  že se více žen vzdává dítěte,  které  bude od 

narození mentálně nebo fyzicky postižené. U otázky č. 10 nikdo z vybraných žáků nezaškrtnul 

políčko „jiná možnost“.

Nejčastějšími odpověďmi u otázky č.  13 bylo,  že lidé si  berou do náhradní  rodinné péče, 

protože sami nemohou mít děti nebo proto, že chtějí dát možnost i jiným dětem žít v láskyplné 

rodině. Více dívek uvádělo, že si lidé můžou brát dítě do péče, protože mají málo svých dětí a  

chlapci zase více zaškrtávali tvrzení, že si lidé dítě do péče vzít musí, protože jim to nařídil  

soud.

Errata:

Komparace výsledků

Ke komparaci dat byly záměrně vybrány otázky č. 10 a č. 13, které nepřímo souvisejí  

s  druhou  dílčí  výzkumnou  otázkou,  ale  protože  na  ní  nedávají  dostatečnou  odpověď, 

nemohly být použity k jejímu zodpovězení. Odpovědi na tyto dvě otázky od šesti žáků (tří 

chlapců a tří děvčat) jsou přehledně zaznamenány do tabulky č. 8. Záměrně byly vybrány 

dotazníkové vzorky s nejčastějšími odpověďmi, přičemž dotazník u třetí dívky (D 3) je 

specifický tím, že u otázky č. 13 byl doplněn jako jeden z mála odpovědí „jiná možnost“ 

a bude níže podrobněji rozebrán.

Slovní porovnávání odpovědí u otázek č. 10 a č. 13, které je rozebráno níže, bylo pro 

přehlednost rozděleno do 4 kategorií:

1. Odpovědi vybraného vzorku 6 žáků jsou všechny shodné.



2. Jedna z odpovědi z vybraného vzorku 6 žáků napříč pohlavími je odlišná.

3. Dvě odpovědi z vybraného vzorku 6 žáků napříč pohlavími jsou odlišné.

4. Polovina žáků z vybraného vzorku 6 žáků napříč pohlavími odpověděla odlišně než 

zbylí žáci.

Tabulka 8: Porovnání odpovědí u otázek č. 10 a č. 13

Číslo 
otázky

Otázka Odpověď CH 1 CH 2 CH 3 D 1 D 2 D 3

Svobodné matky, které nejsou schopny
vytvořit si k dětem přiměřený citový vztah a
poskytnout mu dostatečnou mateřskou péči

Ne Ano Ne Ano Ne Ne

Ženy, které vědí, že se jim má narodit
mentálně postižené nebo vážně nemocné dítě
a již nelze přerušit těhotenství

Ano Ne Ano Ne Ne Ano

Ženy, které chtějí místo rodiny budovat
kariéru

Ano Ano Ano Ano Ne Ano

Nezletilé dívky, u nichž z nějakého důvodu
nebylo provedeno přerušení těhotenství včas

Ano Ano Ano Ano Ano Ano

Ženy nezkušené, nezralé a často lehkomyslné Ne Ne Ano Ne Ano Ne

Ženy osamělé a bez pomoci, které se
nemohou starat o dítě převážně z důvodů
sociálních a zdravotních

Ano Ano Ano Ano Ano Ano

Ženy, které o to požádá jejich dlouholetý
partner, ačkoli si ony samy dítě přejí

Ne Ne Ne Ne Ne Ne

Ženy duševně i fyzicky nemocné, které mají
už více dětí umístěných v ústavech nebo
zařazené v systému náhradní rodinné péče

Ano Ne Ne Ano Ano Ne

Ženy momentálně v těžké životní situaci –
např. vážně nemocné

Ne Ano Ne Ne Ano Ano

Jiná možnost Ne Ne Ne Ne Ne Ne

Musí si dítě vzít do náhradní rodinné péče,
protože to nařídil soud

Ne Ano Ne Ne Ne Ne

Chtějí sociální dávky od státu za výchovu
dětí

Ne Ne Ano Ne Ano Ano

Mají málo svých dětí Ne Ne Ne Ano Ne Ne

Chtějí úlevy na daních Ano Ne Ne Ne Ne Ne

Nemohou mít vlastní děti Ano Ano Ano Ano Ano Ano

Chtějí dát i jiným dětem možnost žít
v láskyplné rodině

Ano Ano Ano Ano Ano Ne

Jiná možnost Ne Ne Ne Ne Ne Ano

Zaškrtněte 5 nejčastějších 
důvodů, proč si myslíte, že 

se ženy vzdávají svého 
dítěte:

10.

Zaškrtněte 3 nejčastější 
důvody, u kterých si 

myslíte, že si kvůli nim 
lidé nejčastěji přebírají 

dítě do náhradní rodinné 
péče:

13.

Přehledná tabulka ukazuje, že u otázky č. 10 panovala naprostá (100 %) shoda v názorech 

mezi všemi 6 žáky (3 chlapci a 3 dívky) u tří odpovědí:

o Dítěte se nejčastěji vzdávají ženy osamělé a bez pomoci, které se nemohou starat o 

dítě hlavně ze sociálních či zdravotních důvodů.



o Nezletilé  dívky,  u  nichž  nebylo  možné  přerušit  těhotenství  včas  patří  také  do 

skupiny žen, které se nejčastěji vzdávají svého dítěte. 

o Nejmenší pravděpodobnost,  že by se vzdala svého dítěte,  má žena,  která si dítě 

přeje a dlouholetý partner jí žádá, aby se jej vzdala.

Nikdo ze vzorku žáků neoznačil u otázky č. 10 odpověď „jiná možnost“.

U otázky č. 13 panovala 100% shoda mezi všemi 6 žáky (3 chlapci a 3 dívky) žáky 

u odpovědi, že si dítě lidé berou do náhradní rodinné péče, protože nemohou mít vlastní 

děti. 

Jedna rozdílná  odpověď mezi  žáky (tj.  1  z  6  žáků odpověděl  jinak  než  zbylých 5)  se 

vyskytla celkem 6x – z toho 1x u otázky č. 10, kde odpověděla jinak jedna dívka. 5x jinak 

odpověděli žáci u otázky č. 13, kde 2x odpověděli jinak chlapci a 3x dívky. Rozdíly se 

vyskytly u těchto bodů:

o Chlapci 3x a dívky 2x zaškrtli u otázky č. 10, že se dítěte nejčastěji vzdávají také 

ženy, které chtějí místo rodiny budovat kariéru. Tuto odpověď neoznačila ze 6 žáků 

pouze 1 dívka.

o Chlapci 2x a dívky 3x uvedli u otázky č. 13, že si nemyslí, že si dítě nejčastěji 

přebírají lidé, protože jim to nařídil soud. Myslel si to pouze 1 chlapec ze 6 žáků.

o Chlapci 2x a dívky 3x označili u otázky č. 13, že si lidé dítě nepřebírají do péče, 

protože chtějí úlevy na daních. Tuto odpověď označil ze 6 žáků pouze 1 chlapec.

o Chlapci 3x a dívky 2x zaškrtli u otázky č. 13, že si nemyslí, že si lidé berou dítě do 

péče, protože mají málo svých dětí. Ze 6 žáků si to myslela si to pouze 1 dívka.

o Chlapci 3x a dívky 2x uvedli u otázky č. 13, že lidé chtějí dát možnost i jiným 

dětem žít v láskyplné rodině, a proto si je přebírají do péče. Pouze 1 dívka ze 6 

žáků tuto variantu neuvedla.

o Chlapci 3x a dívky 2x nevyužili u otázky č. 13 variantu odpovědi „jiná možnost“. 

Tuto odpověď využila pouze 1 dívka ze vzorku 6 žáků, která jako jinou možnost, 

proč si lidé berou dítě do péče, uvedla, že má žena strach z porodu.



Dvě rozdílné odpovědi mezi žáky (tj. 2 žáci ze 6 odpověděli jinak než zbylí 4 žáci) zcela 

náhodou vyšlo tak, že jedna rozdílná odpověď byla vždy od chlapce a jedna od dívky. Dvě 

rozdílné odpovědi žáků se vyskytly pouze v otázce č. 10 a to u dvou odpovědí:

o Chlapec 1x a dívka 1x označili,  že se svého dítěte nejčastěji  vzdávají  svobodné 

ženy, které nejsou schopny vytvořit si k dětem přiměřený citový vztah a poskytnout 

mu  dostatečnou  mateřskou  péči.  Ostatní  chlapci  2x  a  dívky  2x  tuto  variantu 

odpovědi neoznačili.

o Chlapec 1x a dívka také 1x uvedli, že se dítěte vzdávají nejčastěji ženy nezkušené, 

nezralé a často lehkomyslné. Ostatní chlapci 2x a dívky 2x tuto variantu odpovědi 

neuvedli.

o Tři rozdílné odpovědi mezi žáky (tj.  polovina žáků napříč pohlavími odpovídala 

jinak než polovina druhá) se vyskytly celkem 4x – z toho 3x u otázky č. 10 a 1x u 

otázky č. 13. Jednalo se o tyto odpovědi:

o Chlapci 2x a dívky 1x označili u otázky č. 10, že se nejčastěji vzdávají svého dítěte 

ženy, které vědí, že se jim má narodit mentálně postižené nebo vážně nemocné dítě 

a již nelze přerušit těhotenství.  Zbylí  žáci (chlapci 1x a dívky 2x) tuto možnost 

neoznačili.

o Chlapci 1x a dívky 2x uvedli u otázky č. 10, že se dítěte vzdávají ženy duševně i 

fyzicky nemocné, které mají už více dětí umístěných v ústavech nebo zařazené v 

systému náhradní rodinné péče. Ostatní žáci (chlapci 2x a dívky 1x) tento názor 

nesdílejí.

o Chlapci  1x  a  dívky  2x  si  myslí  u  otázky  č.  10,  že  se  dítěte  vzdávají  ženy 

momentálně v těžké životní situaci (např. vážně nemocné). Zbylí žáci (chlapci 2x a 

dívky 1x) tuto variantu neuvedli.

o Chlapci 1x a dívky 2x uvedli u otázky č. 13, že si lidé přebírají dítě do náhradní 

rodinné péče, protože chtějí sociální dávky od státu za výchovu dětí.


