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Přílohy 

Příloha 1 

 

„Dobrý den, 

jsem učitelem žáků druhého stupně základní školy, pedagogickou praxi vykonávám již 

čtvrtým rokem a nyní zakončuji své magisterské vzdělání na pedagogické fakultě Univerzity 

Karlovy v Praze. 

Ve své diplomové práci na téma "Sexuální identifikace jako součást výuky výchovy ke zdraví 

na střední škole" se také zaměřuji na oblast vzdělávání studentů v kontextu problematiky 

homosexuality – zda je toto téma běžnou součástí výuky či jiných školních aktivit a zda je 

touto součástí v dostatečné či nedostatečné míře, a to právě v 

závislosti na znalostech studentů. 

Věnujte mi tedy, prosím, pár minut svého času k vyplnění tohoto dotazníku, který bude 

součástí mé diplomové práce a v určitém ohledu také odrazovým můstkem výuky předmětu 

výchovy ke zdraví.“ 

Kontakt na výzkumníka: jakub.klucky@seznam.cz 

 

Správné odpovědi jsou u znalostních otázek zvýrazněny tučně (otázky č. 4, 5, 7-10, 12, 14-

19, 25) 

 

1) Pohlaví 

2) Věk (15-20 a více) 

3) Jaký typ střední školy navštěvuješ? (SO učiliště i s nástavbou / SŠ / G) 

Znalostní sekce 

4) Co znamená pojem homosexualita? 

 Eroticky, romanticky a pocitově mě přitahují osoby opačného pohlaví. 

 Eroticky, romanticky a pocitově mě přitahují osoby stejného pohlaví. 

 Eroticky, romanticky a pocitově mě přitahují osoby opačného i stejného 

pohlaví. 
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 Eroticky, romanticky a pocitově mě přitahují osoby jakéhokoliv pohlaví. 

 Nepřitahuje mě žádné pohlaví. 

 Nevím. 

5) Myslíš si, že homosexualita je nemoc? 

 Ano / spíše ano / nevím / spíše ne / ne 

6) Pokud jsi v předchozí otázce odpověděl/a „ano“, myslíš si, že se dá homosexualita 

léčit? 

 Ano – např. medicínsky, psychologicky, psychiatricky či dřívějšími 

užívanými způsoby (např. elektrošoky). 

 Ne – homosexualita je nevyléčitelná. 

 V předchozí otázce jsem uvedl/a jinou odpověď. 

7) Myslíš si, že se z homosexuála během života může stát heterosexuál (nebo bisexuál 

atp.) a naopak? 

 Ano / spíše ano / nevím / spíše ne / ne 

8) Souhlasíš s tvrzením, že homosexualita je druhem anomálie? (pozn. anomálie je 

odchylka od obecného pravidla) 

 Ano / spíše ano / nevím / spíše ne / ne 

9) Myslíš si, že homosexuál = pedofil? 

 Ano / spíše ano / nevím / spíše ne / ne 

10) Mohou stejnopohlavní páry (muž + muž / žena + žena) v ČR uzavírat manželství? 

 Ano / ne / nevím 

11) Homosexuální páry manželství v ČR uzavírat nemohou. Místo toho mohou uzavřít 

registrované partnerství. Znáš tento institut? 

 Ano / ne / nevím 

12) Myslíš si, že v ČR existují (ze zákonného hlediska) nějaké rozdíly mezi institutem 

manželství a institutem registrovaného partnerství? 

 Ano / ne / nevím 

13) Pokud jsi v předchozí otázce odpověděl/a "ano", jaké rozdíly tě napadají? Pokud jsi 

odpověděl/a "ne", uveď to do políčka odpovědi. 

 Volná odpověď 

14) Mají stejnopohlavní páry možnost uzavírat manželství v jiných státech? 

 Ano, v několika desítkách zemí. 

 Ano, ale pouze v USA. 
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 Nemají, ale stejně jako v ČR mohou uzavírat partnerství. 

 Ne. 

 Nevím. 

15) Mohou stejnopohlavní páry v ČR adoptovat děti? 

 Ano, české právo toto umožňuje. 

 Ne, české právo toto neumožňuje. 

 Nevím, zda je to v ČR možné. 

16) Jsou v ČR (reálně) děti vychovávány stejnopohlavními páry? 

 Ano, protože zákon to dovoluje. 

 Ano, ačkoliv to zákon explicitně nedovoluje (výchova je tedy neoficiální, 

jeden z rodičů prakticky není rodičem dítěte). 

 Ne, zákon to neumožňuje / zakazuje. 

 Nevím. 

17) Souhlasíš s tvrzením, že homosexualitu lze geneticky nebo výchovou přenést z 

rodiče na dítě? 

 Ano / spíše ano / nevím / spíše ne / ne 

18) Bylo homosexuální chování (z historického hlediska) někdy na území ČR 

kvalifikováno jako trestný čin? 

 Ano / nikdy / nevím 

19) Myslíš si, že je v nějakém státě stále trestné "být homosexuál"? 

 Ano / ne / nevím 

20) Pokud jsi v přechozí otázce odpověděl/a "ano", který stát máš na mysli? Pokud jsi 

odpověděl/a "ne", uveď to do políčka odpovědi. 

 Volná odpověď 

Školní sekce 

21) Kde jsi se poprvé o homosexualitě dozvěděl/a? 

 Doma – bavil/a jsem se o tom s rodiči / starším sourozencem. 

 Ve škole v rámci výuky. 

 Od kamarádů. 

 Z médií, 

 Jiná – volná odpověď 

22) Je předmět ''Výchova ke zdraví'' součástí tvého studijního oboru? 

 Ano / ne 
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23) Pokud jsi v předchozí otázce odpověděl/a "ano", probírali jste v rámci tohoto 

předmětu problematiku homosexuality? 

 Ano. 

 Ne. 

 Nevzpomínám si. 

 Odpověděl/a jsem jinak. 

 Problematiku homosexuality jsme probírali v jiném předmětu. 

24) Pokud jsi v předchozí otázce odpověděl/a, že jste tuto problematiku probírali v jiném 

předmětu – v jakém? 

 Volná odpověď 

25) Pojem homofobie znamená: 

 odpor nebo strach z homosexuality či homosexuálně zaměřených osob. 

 příznivec homosexuality či homosexuálně zaměřených osob. 

 neutrální postoj vůči homosexualitě či homosexuální zaměřeným osobám. 

26) Zúčastnil/a jsi se se školou preventivního programu, který byl orientován na 

homofobní problematiku? 

 Ano / ne / nevzpomínám si 

27) Pokud jsi v předchozí otázce odpověděl/a "ano", bylo to pro tebe přínosné? 

 Ano 

 Ano, dozvěděl/a jsem se spoustu nových informací. 

 Ne, veškeré informace o této problematice jsem znal dávno předtím. 

 Ne, protože mě toto téma nezajímá. 

 Odpověděl/a jsem jinak. 

Názorová sekce 

28) Souhlasíš s tvrzením, že by stejnopohlavní páry měly mít možnost uzavírat 

manželství? 

 Ano / spíše ano / nevím / spíše ne / ne 

29) Zastáváš názor, že nemožnost stejnopohlavních párů uzavírat manželství znamená 

potlačení jejich práv? 

 Ano / spíše ano / nevím / spíše ne / ne 

30) Souhlasíš s výrokem, cit.: "Kvůli pár desítkám homosexuálních párů přece nebudeme 

měnit zákony. Stejně to nikoho nezajímá." 

 Ano / spíše ano / nevím / spíše ne / ne 
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31) Myslíš si, že povolením manželství pro stejnopohlavní páry by došlo ke ztrátě jeho 

významu? 

 Ano / spíše ano / nevím / spíše ne / ne 

32) Souhlasíš s tvrzením, že stejnopohlavní páry by neměly mít právo uzavírat 

manželství, protože nemůžou zajistit reprodukční funkci? 

 Ano / spíše ano / nevím / spíše ne / ne 

33) Souhlasíš s tvrzením, že výchova dítěte stejnopohlavním párem by mohla narušit 

jeho duševní vývoj? 

 Ano / spíše ano / nevím / spíše ne / ne 

34) Myslíš si, že homosexuálové jsou více promiskuitní než heterosexuálové? 

 Ano / spíše ano / nevím / spíše ne / ne 
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