
Příloha č. 1 

 

DOTAZNÍK - ženy 
 

      Jmenuji se Martina Zítková a jsem posluchačkou IV. ročníku lékařské fakulty 
v Hradci Králové obor Ošetřovatelství – pedagogika ve zdravotnictví. Ráda 
bych Vás touto cestou požádala o vyplnění následujícího dotazníku. Dotazník je 
anonymní a poznatky z něj budou použity jen pro účely mé bakalářské práce. 
      Pokyny pro vyplnění dotazníku: 
- Pozorně si prosím přečtěte každou otázku. 
- Odpověď na otázku označte zakroužkováním. 
- Tam, kde je to možné, můžete odpovědět stručným vypsáním do vymezeného 

volného prostoru.                                         
                                                                                           Předem děkuji 

 
 
1) Věk:                                

a) do 18 let 

b) 18-19 let 

c) 20-29 let 

d) 30- 39 let 

e) 40-45 let 

f) nad 45 let 

 

2) Vzdělání:  

a) vyučena 

b) střední 

c) vyšší 

d) vysokoškolské  - Bc. 

                                        - Mgr.   

3) Zaměstnání:  

a) prodavačka 

b) zdravotní sestra 

c) odborná učitelka na zdravotní škole 

d) učitelka MŠ nebo ZŠ 

 

4) Rodinný stav: (doplňte)________ 

 

5) Počet dětí: (doplňte)___________   

 

6) Co znamená pojem interrupce?_____________________________________________  

 

      ______________________________________________________________________ 

 

7) Co rozumíte pod pojmem „ potratová turistika“?_______________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

8) Kdy podle Vás začíná lidský život? 

a) ihned po splynutí vajíčka a spermie 

b) při první znatelné srdeční činnosti embrya zaznamenané na EKG 

c) od prvních pohybů, které matka pociťuje 

d) narozením dítěte 

e) dobou, kdy dítě začne samostatně myslet 

 

9) V jakém případě byste interrupci povolila nebo naopak nepovolila? 

a) těhotenství následkem znásilnění   ano – ne 

b) těhotenství následkem incestu   ano – ne 



                (= pohl. styk mezi nejbližšími pokrevními příbuznými) 

c) vysoká pravděpodobnost poškození plodu   ano – ne 

d) ohrožení života matky    ano – ne 

e) u dívky ve věku do 15 let    ano – ne 

f) špatná ekonomická situace rodiny   ano – ne 

g) žena, která by byla svobodnou matkou  ano – ne 

h) vdaná žena, která již má děti a už další nechce ano – ne 

i) žena cítící se nepřipravena na výchovu dítěte ano – ne 

j) ve všech případech jsem proti interrupci        ano – ne 

 

10) Znáte rizika podstoupení tohoto zákroku?  ano – ne 

      Pokud ano – uveďte alespoň jedno riziko _______________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

11) Souhlasíte s tvrzením? 

a) Těhotná žena má právo podstoupit legální potrat, pokud si to z nějakého důvodu přeje.     

                                                                                     ano – ne 

b) Je humanističtější dítě donosit a poté ho dát k adopci, než-li interrupce.       ano – ne 

c) Interrupce je lepší než budoucí život nechtěného dítěte.                                 ano – ne 

d) Nechtěné dítě = týrané dítě.                                ano – ne 

e) Žena, která zákrok podstoupí je společností považována za nemorální.         ano – ne 

 

12) Je interrupce vražda?      ano – ne 

 

13) Souhlasíte, že je v naší zemi interrupce legalizována?  ano – ne 

 

14) Má stát právo přikazovat ženě podmínky interrupce?  ano – ne 

        (např. kdy a z jakého důvodu podstoupit zákrok …) 

 

15) Měly by se zpřísnit podmínky v zákoně, který interrupci povoluje?       ano – ne 

        (Dle platného zákona č. 66/1986 Sb. může žena požádat o provedení potratu bez omezení do 12. týdne 

těhotenství. Do 24. týdne těhotenství je možné provést potrat z genetických důvodů. Je-li ohrožen život matky 

nebo je prokázáno těžké poškození nenarozeného dítěte, je povoleno těhotenství ukončit během celých devíti 

měsíců.) 

 

16) Měl by být výkon interrupce plně hrazen žadatelkou?                          ano – ne 

        (pokud není indikován ze zdravotních důvodů např. ohrožení života matky) 

 

17) Má žena právo „sama“ (bez partnera) rozhodnout o tomto zákroku?    ano – ne 

 

18) Co je nadřazenější?  

a) právo ženy (právo matky rozhodnout o svém těle) 

b) právo dítěte (právo dítěte žít) 

c) individuální (případ od případu) 

 

19) Má veřejnost dostatek informací o prevenci nechtěného těhotenství? 

(a) ano – ne 

 

 

 

20) Kdo má nejvíce zajistit prevenci nechtěného těhotenství? 

a) rodiče 

b) škola 

c) sdělovací prostředky 

d) gynekolog 

e) (doplňte)_________________________________ 

 

 

 

      Děkuji Vám za ochotu při vyplňování tohoto dotazníku. 



Příloha č. 2 

 

DOTAZNÍK - muži 
 

      Jmenuji se Martina Zítková a jsem posluchačkou IV. ročníku lékařské fakulty 
v Hradci Králové obor Ošetřovatelství – pedagogika ve zdravotnictví. Ráda 
bych Vás touto cestou požádala o vyplnění následujícího dotazníku. Dotazník je 
anonymní a poznatky z něj budou použity jen pro účely mé bakalářské práce. 
      Pokyny pro vyplnění dotazníku: 
- Pozorně si prosím přečtěte každou otázku. 
- Odpověď na otázku označte zakroužkováním. 
- Tam, kde je to možné, můžete odpovědět stručným vypsáním do vymezeného 

volného prostoru.                                         
                                                                                           Předem děkuji 

 
 
1) Věk:                                

a) do 18 let 

b) 18-19 let 

c) 20-29 let 

d) 30- 39 let 

e) 40-49 let 

f) 50-59 let 

g) nad 60 let 

 

2) Vzdělání:  

a) vyučen 

b) střední 

c) vyšší 

d) vysokoškolské  - Bc. 

                                 - Mgr. 

                                 - Ing.  

3) Rodinný stav: (doplňte)_____________________ 

 

4) Počet dětí: (doplňte)________________________ 

 

5) Co znamená pojem interrupce?_____________________________________________  

 

      ______________________________________________________________________ 

 

6) Co rozumíte pod pojmem „ potratová turistika“?_______________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

7) Kdy podle Vás začíná lidský život? 

a) ihned po splynutí vajíčka a spermie 

b) při první znatelné srdeční činnosti embrya zaznamenané na EKG 

c) od prvních pohybů, které matka pociťuje 

d) narozením dítěte 

e) dobou, kdy dítě začne samostatně myslet 

 

8) V jakém případě byste interrupci povolil nebo naopak nepovolil? 

a) těhotenství následkem znásilnění   ano – ne 

b) těhotenství následkem incestu   ano – ne 

                (= pohl. styk mezi nejbližšími pokrevními příbuznými) 

c) vysoká pravděpodobnost poškození plodu   ano – ne 

d) ohrožení života matky    ano – ne 

e) u dívky ve věku do 15 let    ano – ne 



f) špatná ekonomická situace rodiny   ano – ne 

g) žena, která by byla svobodnou matkou  ano – ne 

h) vdaná žena, která již má děti a už další nechce ano – ne 

i) žena cítící se nepřipravena na výchovu dítěte ano – ne 

j) interrupci bych nepovolila v žádném případě ano – ne 

 

9) Znáte rizika podstoupení tohoto zákroku?  ano – ne 

      Pokud ano – uveďte alespoň jedno riziko _______________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

10) Souhlasíte s tvrzením? 

a) Těhotná žena má právo podstoupit legální potrat, pokud si to z nějakého důvodu přeje.     

                                                                                     ano – ne 

b) Je humanističtější dítě donosit a poté ho dát k adopci, než-li interrupce.       ano – ne 

c) Interrupce je lepší než budoucí život nechtěného dítěte.                                 ano – ne 

d) Nechtěné dítě = týrané dítě.                                ano – ne 

e) Žena, která zákrok podstoupí je společností považována za nemorální.         ano – ne 

 

11) Je interrupce vražda?      ano – ne 

 

12) Souhlasíte, že je v naší zemi interrupce legalizována?  ano – ne 

 

13) Má stát právo přikazovat ženě podmínky interrupce?  ano – ne 

        (např. kdy a z jakého důvodu podstoupit zákrok …) 

 

14) Měly by se zpřísnit podmínky v zákoně, který interrupci povoluje?       ano – ne 

        (Dle platného zákona č. 66/1986 Sb. může žena požádat o provedení potratu bez omezení do 12. týdne 

těhotenství. Do 24. týdne těhotenství je možné provést potrat z genetických důvodů. Je-li ohrožen život matky 

nebo je prokázáno těžké poškození nenarozeného dítěte, je povoleno těhotenství ukončit během celých devíti 

měsíců.) 

 

15) Měl by být výkon interrupce plně hrazen žadatelkou?                          ano – ne 

        (pokud není indikován ze zdravotních důvodů např. ohrožení života matky) 

 

16) Má žena právo „sama“ (bez partnera) rozhodnout o tomto zákroku?    ano – ne 

 

17) Co je nadřazenější?  

a) právo ženy (právo matky rozhodnout o svém těle) 

b) právo dítěte (právo dítěte žít) 

c) individuální (případ od případu) 

 

18) Má veřejnost dostatek informací o prevenci nechtěného těhotenství? 

(a) ano – ne 

 

 

 

19) Kdo má nejvíce zajistit prevenci nechtěného těhotenství? 

a) rodiče 

b) škola 

c) sdělovací prostředky 

d) gynekolog 

e) (doplňte)_________________________________ 

 

 

 

      Děkuji Vám za ochotu při vyplňování tohoto dotazníku. 



Příloha č. 3 

 

Deklarace práv nenarozeného dítěte 

 

Preambule 

     Vycházejíce ze Všeobecné deklarace lidských práv Organizace spojených národů, 

Deklarace práv dítěte, Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a svobod a Úmluvy o 

právech dítěte přijaté 20. listopadu 1989 a ratifikované Českou republikou, majíce na zřeteli, 

že život je neopakovatelný dar celému lidstvu i základní lidská hodnota požívající nejvyšší 

právní ochrany, a že právo na život je předpokladem realizace všech ostatních lidských práv a 

svobod, nezapomínajíce na to, že život každého z nás začal naším početím, kdy jsme se z 

jedné buňky, oplodněného lidského vajíčka, vyvinuli až do současné podoby.   

    Jelikož podle preambule Deklarace práv dítěte a Úmluvy o právech dítěte přijatých valným 

shromážděním OSN "dítě z důvodu své fyzické a duševní nezralosti potřebuje osobní záruky 

a péči, včetně přiměřené právní ochrany, před i po narození".  

I podle Listiny základních práv a svobod, která je součástí Ústavy České republiky je "lidský 

život hoden ochrany již před narozením", a v duchu zásady klasického římského práva 

"nasciturus pro iam nato habetur, quotiens de commodo eius agitur" (ten, kdo se má narodit, 

se považuje za narozeného), i zásady in dubio pro vitae (v pochybnosti je třeba se rozhodnout 

ve prospěch života) vyhlašujeme tuto deklaraci určenou všem lidem dobré vůle s cílem 

zaručit těm nejbezbrannějším spravedlivou právní ochranu. 

 

Článek 1 

1. Každá počatá lidská bytost má právo na život. Toto právo má být chráněno zákonem od 

okamžiku početí po přirozenou smrt.  

 

Článek 2  

1. Všechny lidské bytosti jsou si od okamžiku početí do přirozené smrti rovny v důstojnosti i 

právech a mají nárok na právní ochranu. Přijímání právních předpisů i všechno jednání má 

sloužit ve prospěch zájmů a práv počatého dítěte.  

2. Všem počatým dětem mají být zaručena bez jakékoli diskriminace práva a ochrana ze 

strany vlastní rodiny, společnosti a státu bez ohledu na jejich věk, zdravotní a psychický stav, 



pohlaví, rasu, národní a sociální původ, příslušnost k národnostní menšině nebo etnické 

skupině, náboženství, majetek nebo jiné sociální postavení.  

 

Článek 3  

1. Počaté dítě má právo se narodit, potřebuje být přijaté a milované. Této potřebě odpovídá 

zplození přirozeným způsobem v manželství jednoho muže a jedné ženy.  

2. Přirozeným prostředím pro harmonický rozvoj počatého dítěte je rodina, založená na  

trvalém manželském svazku muže a ženy.  

3. Počaté dítě má právo, aby se k jeho zájmům přihlíželo při vzniku manželství i při 

případném rozchodu manželů či úmrtí některého z nich.  

 

Článek 4  

1. Matka a otec počatého dítěte mají právo na pravdivé a úplné informace o životě a zdraví 

počatého dítěte.  

 

 

 

 

Článek 5  

1. Stát má zabezpečit potřebnou zdravotnickou péči matkám v období před i po narození 

dítěte.  

2. Počaté dítě má právo na ochranu zdraví, zejména právo na poskytování zdravotnické péče.  

 

Článek 6  

1. Počaté dítě má právo na zachování tělesné, genetické a duševní nedotknutelnosti.  

2. Právní ochrana se vztahuje zejména na ochranu před ověřováním medicínských poznatků 

na člověku. Počaté dítě má právo na ochranu před využitím jeho orgánů a tkání na 

transplantace, ochranu před genetickými anebo jinými manipulacemi a před každým 

zneužitím s obchodním, průmyslovým, vědeckým anebo jiným cílem.  

 

Článek 7  

1. Počaté dítě má právo na zachování lidské důstojnosti i po smrti, včetně práva na důstojný 

pohřeb.  

 



Článek 8  

1. Počaté dítě má právo dědit a být obdarované.  

2. Počaté dítě má právo na náhradu škody i v případě, že mu byla způsobena újma na zdraví 

před narozením.  

3. Počaté dítě má právo na plnění z pojistné události, kterou je smrt pojištěné třetí osoby.  

 

Článek 9  

1. Počaté dítě a jeho matka mají právo na osobní péči a pomoc, zejména v tísnivém postavení.  

2. Matka počatého dítěte má právo na ochranu v pracovních vztazích a na odpovídající 

pracovní podmínky.  

 

Článek 10  

1. Veřejnost má právo být pravdivě a úplně informována o jedinečné hodnotě každého 

lidského života od okamžiku početí až po přirozenou smrt a to zejména prostřednictvím 

školních zařízení a veřejnoprávních sdělovacích prostředků.  

2. Státní instituce mají zabezpečit dostupnou síť poradenských center poskytujících základní 

informace a pomoc při ochraně počatého dítěte.  

 

 



      Příloha č. 4 

 

Odsátí a potratová kyretáž 9. týdenního plodu 
 

     ODSÁTÍ A POTRATOVÁ KYRETÁŽ 9. TÝDENNÍHO PLODU 

A Poševní zrcadlo je umístěné v pochvě, hák je vetknutý do pochvy přes stydké pysky a 

kanyla je vložena do dělohy. 

 

B Plodová voda, placenta a plod jsou vysáty kanylou do sběrné nádobky. Plod a placenta jsou 

touto metodou od sebe odděleny.  

 

C Kyretou se provede výškrab dutiny děložní, aby se zjistilo, zda v ní nezůstalo nějaké 

významnější množství tkáně. 

 

D Krev, plodová voda, tkáň placenty a části plodu jsou umístěny ve sběrné nádobě. Následně 

je obsah nádoby prozkoumán a ujišťuje se, zda všechny části plodu odpovídají počtu tkání, 

úměrným odhadu k době těhotenství.  



   Příloha č. 5 

 

   ROZŠÍŘENÍ A POTRATOVÉ VYPRÁZDNĚNÍ DĚLOHY U 23. TÝDENNÍHO PLOD 

 

 

 

 

A Části těla jsou náhodně uchopeny dlouhými zubatými svorkami 

 

B Části těla plodu jsou vytaženy skrz pochvu ven. 

 

C Zbyle části plodu jsou uchopeny a taktéž vytaženy ven. 

 

D Hlavička je uchopena a rozdrcena, aby mohla projít pochvou ven. 

 

E Placenta a zbývající obsah je vysán z dělohy. 

 

 

 


