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ANOTACE
Bakalářská práce se zabývá postojem věřících k antikoncepci, interrupci a asistované
reprodukci.
V teoretické části jsou popsána teologická východiska židovské, římskokatolické
a protestantské bioetiky, historický vývoj postojů jednotlivých náboženství a církví
k antikoncepci, dále současný přístup judaismu, římskokatolické církve a protestantských
církví k interrupci, asistované reprodukci a antikoncepci.
Empirická část je věnována analýze kvantitativního výzkumu metodou dotazníkového
šetření. Jeho cílem je zjistit postoje vybraných občanů Kladna k antikoncepci, interrupci a
asistované reprodukci a také jejich přístup k názorům římskokatolické církve, týkající se
předávání lidského života. Jsou sledovány rozdíly postojů podle náboženského vyznání
účastníků výzkumu. Respondenty jsou rodiče žáků dvou školních zařízení v Kladně.
Závěr nabízí doporučení ke změně přístupu učitelů předmětu Výchovy ke zdraví k žákům
z věřících rodin.
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ANNOTATION
This bachelor thesis deals with the attitude of believers to contraception, abortion and
assisted reproduction.
The theoretical part describes the theological basis of Jewish, Roman Catholic and
Protestant bioethics. Further, it describes the historical development of attitudes
of particular religions and churches to the contraception. Furthermore, the current approach
of Judaism, Roman Catholic Church and Protestant churches to the theme of abortion,
assisted reproduction and contraception.
The empirical part deals with the analysis of quantitative research using the questionnaire
method. The aim is to discover the attitude of chosen citizens from Kladno to
contraception, abortion and assisted reproduction; as well as their approach to the opinion
of the Roman Catholic Church regarding the transmission of human life. The differences of
attitudes are monitored on the basis of the on religion denomination of research
participants. The respondents were the parents of pupils in two school facilities in Kladno.
The conclusion includes the recommendation to change - the teacher´s approach to the
pupils from believers’ families by teaching the school subject Health education.
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