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1. Úvod 

1.1 Seznámení s tématem 

Přerušení těhotenství je velmi kontroverzní téma.  V některých společnostech 

je přístup k přerušení těhotenství tolerantní a v jiných jej striktně odmítají. Legislativa 

se i mezi sousedními zeměmi velmi odlišuje. Tato práce se snaží vysvětlit rozdíly ve 

většinovém postoji společnosti reprezentovaný legislativou týkající se přerušení 

těhotenství pomocí kulturních rozdílů a rozdílu v bohatství jednotlivých zemí. 

1.2 Kulturní dimenze 

„Lidské společnosti mají obdobné problémy, ale odlišně se s těmito problémy 

vypořádávají.“ (Hofstede, 2007, str. 13) Právě tato odlišná řešení se staly předmětem 

výzkumu v sociální antropologii. Alex Inkeles a Daniel Levinson byli mezi prvními, jejž 

se věnovali této oblasti. Své výzkumy započaly v 50. letech 20. st. (Inkeles, A. a 

Levison, D. J. 1969) „V roce 1954 dva Američané, sociolog Alex Inkeles a psycholog 

Daniel Levinson, publikovali rozsáhlou studii anglicky psané literatury o národní 

kultuře.“ (Hofstede, 2007, str. 28) Na základě těchto výzkumů vymezili okruhy 

jednotlivých problémů, které musí řešit jednotlivci ve všech společnostech.  

Toto téma v sociální antropologii bylo dále zkoumáno. V současnosti existují 

tři nejvíce používané a nejvíce diskutované koncepty, které se zabývají tímto 

tématem, koncept G. Hofstedeho.( Hofstede, 2001; Hofstede, 2007), R. Ingleharta 

(Inglehart, 1997.) a S. Schwarze (Schwarz, 1992.). Výzkumy hodnot se v české 

republice zabývá Ing. Libor Prudký, Ph.D. (Prudký, 2008). Inglehart se zabývá vlivem 

ekonomického růstu na preference hodnot. (Inglehart, 1997.) Inglehart také 

spolupracuje s Christianem Welzelem. Jejich společným projektem je World value 

study. ( WVS, online) World value study je celosvětovým projektem, který nahlíží na 

rozdíly mezi jednotlivými národy sociologické perspektivy. ( WVS, online) Rozsah 

výzkumu pokrývá 90% světové populace a zahrnuje 97 společností. Schwarz se 

věnuje spíše sociálně psychologické oblasti. (Schwarz, 1992.)  

Tato práce bude pracovat s konceptem G. Hostedeho.( Hofstede, 2001; 

Hofstede, 2007) Hofstede se zabývá rozdíly mezi jednotlivými národy z hlediska 
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sociální antropologie. „...společné problémy, jejichž řešení se však od země k zemi 

lišila, a to v následujících oblastech: 

1. Sociální nerovnost, včetně vztahu k autoritě. 

2. Vztah mezi jednotlivcem a skupinou. 

3. Pojetí mužskosti a ženskosti: tedy důsledky toho, že se někdo narodí jako  

    chlapec nebo jako děvče. 

4. Způsoby nakládání s nejistotou a víceznačností, která se ukázala být ve  

   vztahu ke zvládání agrese a vyjadřování pocitů.“ (Hofstede, 2007, str. 28) 

Toto vymezení koresponduje s vymezením okruhů Alexem Inkelesem a 

Danielem Levinsonem. (Inkeles, A. a Levison, D. J. 1969) V této práci nahlížím na 

rozdíly v kultuře, zejména legislativní zakotvení přerušení těhotenství, z hlediska 

sociální antropologie a používám koncept G. Hofstedeho. 

Geert Hofstede při svém studiu rozdílných řešení problémů v kultuře 

kvantifikoval čtyři kulturní dimenze vzdálenost moci1: (power distance - PDI), 

individualismus (individualism - IDV), maskulinitu (masculinity - MAS) a vyhýbání se 

nejistotě (uncertainty avoidance  UAI). Na základě dalších výzkumů přidal pátou 

dimenzi  - dlouhodobou orientaci (long term orientation - LTO)2. Kulturní dimenze 

jednotlivých zemí se pohybují na číselné škále od 0 do 100.3Hofstede uvádí pozici 

jednotlivých zemí na 4dimenzionální škále.  

 

1.2.1 Cíle práce 

Cílem práce je prokázání vztahu mezi rozdíly ve většinovém postoji k 

přerušení těhotenství - měřeným striktností legislativy a rozdíly v hodnotách4 

společnosti reprezentovanými kulturními dimenzemi Geerta Hofstedeho.(Hofstede, 

                                                           
1
 Vycházel z Alexe Inkelesona a  Daniela Levinsona  a jejich vymezení základních okruhů problémů, jenž musí 

jednotlivec řešit při fungování ve společnostech. (Inkeles, A. a Levison, D. J. 1969) 
2
 Dále textu budu využívat anglické zkratky kulturních dimenzí. 

3
 Některé země byly přidány do výzkumu dodatečně a z tohoto důvodu jsou jejich  hodnoty  nad 100. 

4
 Všeobecná tendence upřednostňovaní určitých skutečností před jinými. (Hofstede, 2007, str. 299)  
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2007). Zároveň budu brát v potaz vliv ekonomické vyspělosti jednotlivých zemí na 

vztah mezi kulturními dimenzemi a úrovní striktnosti legislativy. 

Legislativa jednotlivých zemí je do určité míry podmíněna převládající 

hodnotovou strukturou společnosti. Propojení kulturních dimenzí a zákonů vystihuje i 

následující citace: „Montesquieu tvrdil, že existuje něco jako „všeobecný duch 

národa“5 (čili to co bychom dnes nazvali kulturou) a že „ Zákonodárce se musí řídit 

duchem národa…neboť my nečiníme nic lépe, než to, co děláme svobodně 

následujíce naše přirozené vlohy.“ (Hofstede, 2007, str. 26.)  

Legislativa je do určité míry odrazem většinového názoru ve společnosti a 

z určitého hlediska je ovlivněna jejími kulturními hodnotami měřené pomocí škály 

kulturních dimenzí. Očekávám, že bude možné prokázat vztah mezi indikátorem 

striktnosti legislativy a kulturními hodnotovými orientacemi, reprezentovanými 

pozicemi jednotlivých zemí na Hofstedeho 4dimenzionalní škále. 

 

1.2.2 Kulturní dimenze Hofstedeho a zdůvodnění hypotéz 

„Kulturní dimenze, aby bylo možné znázornit rozdíly mezi jednotlivými 

zeměmi, jsou rozděleny do 5 ideálních typů, z nichž každý si lze snadno představit.“ 

(Hofstede, 2007, str. 29.)  

1.2.2.1 Vzdálenost moci (PDI) 

“Vzdálenost moci může být definována jako rozsah, v němž méně mocní 

členové institucí a organizací v dané zemi předpokládají a přijímají skutečnost, že 

moc je rozdělována nerovně. Instituce jako rodina, škola a obec jsou základní 

jednotky společnosti; organizace jsou místa, kde lidé pracují.“ (Hofstede, 2007, str. 

45.) „Ve společnosti, kde je vzdálenost moci velká, autorita bývá tradiční, někdy bývá 

dokonce ukotvená v náboženské víře. Moc je považována za základní společenský 

fakt ve společnosti, za něco co předchází dobru a zlu.“ (Hofstede, 2007, 54.)  

Hypotéza vztahu mezi vzdáleností moci a striktností legislativy 

                                                           
5
 Montesque, 1989, 1742, str. 210, Duch zákona. 
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Hofstede6 uvádí, že vzdálenost moci vyjadřuje nerovnoměrnou distribuci moci 

ve společnosti. Stát vykazuje větší tendenci, stejně jak je tomu ve společnosti, 

podporovat nerovnost moci ve společnosti a tedy upevňuje svou moc zaváděním 

většího množství zákonů, které občany omezují a tím podporují svrchovanost státu. 

Držení a upevňování moci je důležitější, než to co je dobré. Na základě Hofstedeho 

vymezení vzdálení moci předpokládám, že svobodné rozhodnutí ohledně přerušení 

těhotenství bude regulováno státem, který se s narůstající hodnotou vztahu k moci, 

bude stále více a více regulovat a usměrňovat jednání svých občanů. 

 

1.2.2.2 Individualismus (IND) 

Individualismus tvoří jeden pól vztahu. Jeho protikladem je kolektivismus. Tato 

kulturní dimenze je definována následovně: “Individualismus přísluší společnostem, v 

nichž jsou svazky mezi jedinci volné: předpokládá se, že každý se stará sám o sebe 

a svou nejbližší rodinu. Kolektivismus, jako jeho opak, přináleží ke společnostem, ve 

kterých jsou lidé od narození po celý život integrováni do silných soudržných skupin, 

které se v průběhu jejich životů chrání výměnou za jejich věrnost.“ (Hofstede, 2007, 

str. 66.) Kolektivistické kultury si cení jiných hodnot než kultury individualistické. 

„Mezi vysoce ceněné hodnoty v kolektivistických zemích je synovský/dceřiný respekt, 

cudnost u žen a vlastenectví.“ (Hofstede, 2007. str. 69.) Podporování cudnosti a 

rozšiřování rodiny, bude pravděpodobně vytvářet i legislativní překážky pro přerušení 

těhotenství.  

Hypotéza vztahu mezi individualismem a striktností legislativy 

Na základě vymezení individualismu Hofstedem7 považuji individualismus za 

míru samostatnosti a nezávislosti jednotlivce na společnosti. Společnosti, které 

vykazují vysokou míru individualismu, nebudou klást překážky rozhodnutím, která se 

týkají soukromých záležitostí jednotlivců. Přerušení těhotenství je soukromou 

záležitostí a z tohoto důvodu předpokládám, že bude prokazatelný vztah mezi 

individualismem a indexem striktnosti legislativy přerušeného těhotenství. 

                                                           
6
 Hofstede, 2007 

7
 Hofstede, 2007  
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1.2.2.3 Maskulinita (MAS) 

Maskulinita a feminita tvoří navzájem protilehlé ideální typy.„Maskulinita se 

vztahuje na společnosti, ve kterých jsou sociální rodové role jasně odděleny (tj., od 

mužů se očekává, že budou průbojní, drsní a budou se zaměřovat na materiální 

úspěch, zatímco od žen se očekává, že budou spíše mírné, jemné a orientované na 

kvalitu života); feminita se vztahuje na společnosti, ve kterých se sociální rodové role 

překrývají (tj., jak o mužích, tak o ženách se předpokládá, že budou nenároční, jemní 

a orientovaní na kvalitu života).“ (Hofstede, 2007, str. 97.)  

 

Hypotéza vztahu mezi maskulinitou a striktností legislativy 

 V souladu s tím, jak maskulinitu vymezil Hofstede,8 předpokládám, že 

společnosti s vysokým indexem maskulinity mají výrazněji rozlišené rodové role ve 

společnosti. Společnost pravděpodobně nebude mít pochopení pro legalizaci 

přerušení těhotenství, jelikož bude chtít udržovat starý rodinný model -  muž 

v zaměstnání, žena věnující se rodinným a sociálním záležitostem. Myslím si, že 

přerušení těhotenství, by ve svém důsledku, mohlo vyvolávat obavu o tradiční rodinu. 

Žena by si přerušením těhotenství mohla zvolit alternativu k těhotenství, k rodině, což 

je v maskulinní společnosti nežádoucí. Femininní země jsou tolerantnější (viz. 

Hofstede, 2007, str. 119) a z tohoto důvodu předpokládám, že bude i v oblasti 

přerušení těhotenství méně regulace a zákazů.  

Z druhé strany se může projevit nenáročnost a rodinné cítění femininních 

společností. Je možné, že z důvodu ochrany nenarozeného života, nebude povolené 

přerušení těhotenství. (Zákaz ze strany státu bude kompenzován jinými rozhodnutími 

-  zvýšená sociální podpora svobodných matek, kvalitní péče o odložené děti, rychlá 

adopce.) U maskulinních společností se naopak může projevit touha po úspěchu a 

průbojnosti. (Hofstede, 2007, str. 97) Je možné, že maskulinní společnosti nebudou 

klást překážky přerušení těhotenství, aby umožnili ženám, které nechtěně otěhotní, 

pokračovat v kariéře a prosadit se ve společnosti. 

                                                           
8
 Hofstede, 2007 
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1.2.2.4 Vyhýbání se nejistotě (UAI) 

„Vyhýbání se nejistotě může být definováno jako stupeň, v němž se příslušníci 

dané kultury cítí ohroženi nejistotou nebo neznámými situacemi. Tento pocit je, 

kromě jiného, vyjadřován nervovým napětím a potřebou předvídatelnosti, a tedy 

potřebou psaných i nepsaných pravidel. “(Hofstede, 2007, str. 131.) Vyhýbání se 

nejistotě je velmi úzce spjata s množstvím úzkosti, které občané jednotlivých 

společností pociťují. Dále zvyšující se skóre UAI indikuje nárůst nesnášenlivosti k 

nejednoznačným situacím. (Hofstede, 2007).  

Hypotéza vztahu mezi vyhýbání se nejistotě a striktností legislativy 

Hofstede9 uvádí, že lidé v kulturách s vysokou mírou vyhýbání se nejistotě 

hledají ve svých organizacích, institucích a vztazích strukturu, která jim zaručí 

předvídatelnost a jednoznačné porozumění situacím. V zemích se slabším 

vyhýbáním se nejistotě není tolik pociťována úzkost, a proto také veřejnost spíše 

akceptuje známá i neznámá rizika, jež jsou přijímána jako součást života, včetně 

těch, která jsou spojena se změnou zaměstnání nebo se zapojením do aktivit, pro 

které neplatí žádná pravidla.  

 Předpokládám, že společnosti s vysokou mírou obav, si budou přát své obavy 

co nejvíce omezit. Budou z tohoto důvodu mít strach před něčím novým, dosud ve 

společnosti nezavedeným. Z tohoto důvodu pravděpodobně budou země zabraňovat 

legalizaci přerušení těhotenství, jelikož je to nová věc v jejich společnostech. 

1.2.2.5 Dlouhodobá orientace (LTO) 

Geert Hofstede definuje dlouhodobou orientaci: „dlouhodobá orientace 

spočívá v pěstování ctností zaměřených na budoucí odměny; zejména vytrvalosti a 

šetrnosti. Na opačném pólu krátkodobá orientace spočívá v pěstování ctností 

týkajících se minulosti a současnosti, zejména úcty k tradicím, zachování „tváře“ a 

plnění společenských závazků.“ (Hofstede, 2007, str. 162) 

Hypotéza vztahu mezi vzdáleností moci a striktností legislativy 

                                                           
9
 Hofstede, 2007 
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Na základě definice dlouhodobé orientace, jak ji uvádí G. Hofstedehe,10 je u 

společností s vysokými hodnotami dlouhodobé orientace vysoce ceněné plánování 

budoucnosti. Tradice i rodina mohou být odsunuty kvůli vyšším a dlouhodobějším 

cílům. Předpokládám, že země s vysokou hodnotou dlouhodobé orientace budou mít 

méně legislativních překážek k přerušení těhotenství, jelikož dlouhodobému 

plánování, tedy i rodiny, nesmějí být kladeny překážky. 

1.2.2.6 HDP na osobu  

Dále se domnívám, že bude možné prokázat i vliv dalšího faktoru – jakým je 

HDP na osobu - na index striktnosti přerušené těhotenství. HDP na osobu je 

významná proměnná, jež koreluje s kulturními dimenzemi. Tuto souvztažnost 

prokázal G. Hofstede u jednotlivých kulturních dimenzí. 11Domnívám se, že 

ekonomicky vyspělé země budou mít méně přísnou legislativu týkající se 

přerušeného těhotenství, jelikož tyto země např.: poskytují sociální zabezpečení ve 

stáří, jež méně vyspělé nemají, a poskytují více možností, tedy pořízení dítěte se 

stává méně atraktivní. Toto téma je rozpracováno u Akinrinola Bankole, Susheela 

Singh a Taylora Haase. Jejich práce Reasons Why Women Have Induced Abortions: 

Evidence from 27 Countries (Důvody proč ženy podstupují přerušení těhotenství: 

důkazy z 27 zemí) se tímto tématem podrobně zabývá. Výše zmíněná práce se 

zejména zaměřuje na nechtěné a neplánované těhotenství;  důvody žen k odložení 

těhotenství do vyššího věku nebo bezdětnosti. 

   

 

 

 

                                                           
10

 Hofstede, 2007 
11

 (Hofstede, 2007, str. 34, str. 91,92, 93 ) – vztah IDV a HDP na osobu,( Hofstede, 2007, str. 60) vztah PDI a HDP 

na osobu, (Hofstede, 2007, str.118,119) vztah MAS a HDP na osobu, (Hofstede, 2007, str.170,171,172) vztah 

LTO a HDP na osobu. 
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1.3  Přerušení těhotenství, interrupce 

Nejprve musíme definovat přerušení těhotenství. Přerušení těhotenství 

můžeme rozdělit do několika kategorií: 

      - samovolné přerušení těhotenství 

- umělé, ten podle délky těhotenství na – miniinterupci 

                                                            - přerušení těhotenství         

 -  legální přerušení těhotenství 

 - nelegální přerušení těhotenství.       

 

1.3. A Specifické problémy s daty týkajících se přerušení těhotenství 

Rozdělení přerušení těhotenství na umělé a samovolné přerušení těhotenství 

vyžaduje jasné vymezení, aby nedošlo k nedorozumění a záměně dat. Z dostupných 

dat, která by bylo možné použít pro tuto práci, není možné s určitostí zjistit, zdali jsou 

zahrnuty pouze interrupce, nebo zdali jsou započítávány jak interrupce, tak 

samovolné přerušení těhotenství. Data týkající se přerušení těhotenství často nejsou 

jednotná a liší se země od země. Tato práce je z důvodu nepřesnosti údajů o 

přerušení těhotenství zaměřena na legislativu. Zákony musejí být kodifikovány 

v zákonících, a z tohoto důvodu jsou vhodné pro další analýzu. Nevýhody dat týkající 

se přerušení těhotenství jsou shrnuty níže. 

1.3. A.1 Problematika mezinárodního srovnávání  

Problematika mezinárodního srovnání dat týkajících se přerušení těhotenství 

je komplikována odlišnou právní úpravou v různých zemích. To má zásadní vliv na 

statistické srovnávání dat mezi jednotlivými zeměmi. ČSO se problematice 

mezinárodního srovnávání dat o přerušení těhotenství věnuje na svých webových 

stránkách. Zákroky, které jsou v České republice klasifikované jako “miniinterrupce”, 

jsou v zahraničí považovány za regulace menstruace. Zatímco v České republice je 

podmínkou pro takový zákrok (odsátí obsahu děložní dutiny krátce po vynechání 
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menstruace) zjištění těhotenství, ve většině jiných zemí je regulace menstruace 

ambulantně prováděna, aniž by se zjišťovalo, jde-li o ženu těhotnou. Proto regulace 

menstruace nejsou ve většině zemí považovány za přerušení těhotenství, a to ani u 

těhotných žen. V České republice totožné zákroky jsou za přerušení těhotenství 

pokládány a jsou tak i statisticky sledovány. Proto při porovnávání počtu přerušení 

těhotenství a zejména umělých přerušení těhotenství je postavení České republiky 

zkresleno. Nelze ovšem s jistotou předpokládat, že všechny země, které 

miniinterrupci nepokládají za přerušení těhotenství, zahrnují do svých statistik pouze 

interrupce provedené jinou technikou. Spíše je nutno respektovat, že legislativa 

týkající se umělých přerušení těhotenství, je někde formovaná i místními politickými 

tlaky, je různorodá, a že proto definice přerušení těhotenství a interrupce v různých 

zemích se mohou odlišovat a statistiky lze proto porovnávat jen velmi opatrně. (více 

viz ČSÚ,2008)  

Přerušení těhotenství nebo umělá přerušení těhotenství nejsou však 

pravidelně sledovány všemi státními statistickými službami. Z údajů ČSO vyplývá, že 

Česká republika spolu se Slovenskem, Maďarskem a Rumunskem jsou v Evropě 

zeměmi, kde je statistika přerušení těhotenství nejúplnější. Některé evropské země 

(Švýcarsko, Belgie) statisticky přerušení těhotenství vůbec nesledují, protože je 

pokládají za přísně soukromou záležitost ženy, o níž není nikdo oprávněn vyžadovat 

informace. V Irské republice a od nedávna i v Polsku jsou umělá přerušení 

těhotenství zákonem zakázána. Zatím co Irsko ve svých statistikách v kolonce “legal 

abortions” uvádí nulu, Polsko určitý velmi malý počet interrupcí (zcela výjimečně jsou 

tam povolovány) vykazuje. Velmi nízký počet umělých přerušení těhotenství vykazuje 

rovněž Rakousko. Již z uváděných čísel je zřejmé, že žádná z těchto zemí 

nevykazuje samovolné přerušení těhotenství, informují pouze o interrupcích – a 

pokud v některé zemi nejsou povoleny, „přerušení těhotenství“ podle oficiálních 

statistik se v ní prostě vůbec nevyskytují. Ve statistikách některých jiných zemí jsou 

zařazeny pouze umělá přerušení těhotenství, provedená ve státních zdravotnických 

zařízeních (a to může být jen zlomek skutečně realizovaných umělých přerušení 

těhotenství). Především však: mezinárodní publikace sledují přerušení těhotenství 

jako ”legal abortions” a nerozlišují mezi interrupcemi a spontánními potraty. Pojem 

“legal abortion” je běžně vykládán tak, že má jít pouze o interrupce, umělá přerušení 
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těhotenství. Je nepochybné, že určitý počet interrupcí se realizuje i v zemích, kde 

jsou zákonem zakázány – to však nejsou „legal abortions“, proto statisticky 

vykazovány nejsou. (více viz ČSÚ,2008) 

1.3. A. 2 Možné řešení problematiky mezinárodního srovnávání 

 Tyto údaje ze ČSO jasně ukazují, že problematika týkající se přerušení 

těhotenství je komplikovaná. Mezinárodní srovnávání statistik týkajících se přerušení 

těhotenství naráží na značné nesrovnalosti. Tato práce si zvolila porovnávání 

legislativy týkající se přerušení těhotenství. I zde mohou nastat nejasnosti.  Zejména 

je to patrné na případu Polska. Polsko má přerušení těhotenství povolený v pěti 

bodech striktnosti legislativy, ale skutečné povolení k přerušení těhotenství dostane 

jen několik málo žen. Četné zprávy v médiích hovoří o ženách vážně nemocných, 

nebo mladých znásilněných ženách, kterým nebylo umožněno přerušení těhotenství 

podstoupit, i když splňovaly podmínky stanovené zákonem. Velmi medializovaný 

případ čtrnáctileté školačky, které byly kladeny velké překážky, aby mohla podstoupit 

legální přerušení těhotenství. („Idnes, online 2“). Problémy týkající se legislativy jsou 

mnohem menší, než u samotných dat týkajících se přerušení těhotenství. Z tohoto 

důvodu jsem přistoupila k analýze striktnosti legislativy. 

1.3. A. 3 Souvislost legislativy a kulturních dimenzí 

Nyní bych chtěla poukázat na souvislosti legislativy a kulturních hodnot dané 

společnosti. Prosazení zákonů, které jsou v rozporu s většinovým názorem, je 

problematické. Komplikacemi, které vznikají na základě nedodržování platných 

zákonů, se zabývá sociologie práva. Na problematiku přerušení těhotenství se 

musíme podívat i z tohoto hlediska. 

 Socilogie práva podle W. M. Evana „…studuje vztah mezi právním a 

společenským pořádkem, za jakých podmínek jsou právní normy společnosti 

institucionalizovány a deinstucionalizovány. Touto institucionalizací se rozumí 

skutečnost, do jaké míry se právní normy stávají faktickým sociálním regulativem 

usměrňujícím sociální chování.“ (Večeřa, 1994, str. 8/9) Sociologie práva přináší 

velmi podstatný úhel pohledu na problematiku umělého přerušení těhotenství. 

Sociologie práva by nám mohla pomoci odpovědět na otázku, zdali přísné zákony 
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jsou dodržovány, a nebo zda-li přísné právní normy vytvoří i odpovídající 

sociologickou realitu a budou celospolečensky přijímány.  

 Společnosti upravují svůj právní řád, aby odpovídal podobě, která by byla pro 

většinu ve společnosti akceptovatelná. Důležitou složkou tohoto procesu je 

společenská efektivnost práva. „Je nutné se podívat na rozdíl mezi fakticky 

dosaženými výsledky realizace právní normy a cíly, které jsou sledovány. „(Večeřa, 

1994, str. 130) Ochrana života, jenž je sledovaná zákony proti umělému přerušení 

těhotenství, neplní své poslání, jelikož mnoho žen v důsledku neodborného 

provedení umělého přerušení těhotenství má zdravotní problémy či dokonce zemřou. 

Pokud se podíváme na společenskou efektivitu z tohoto úhlu, již rozumíme 

rozhodnutí legalizovat umělé přerušení těhotenství na základě lékařsky podložených 

zpráv, které například v SSSR vedlo k legalizaci přerušení těhotenství12.  

 Pokud přijmeme tvrzení, že právo a kultura jsou ve vzájemném vztahu, 

analýza striktnosti legislativy a kulturních dimenzí dostává svůj význam. „Právo 

představuje významnou oblast sociálního života. Současně je však i jedním ze 

základních skladebních prvků (elementů) kultury13, tvoří součást jednotlivých 

sociokulturních14 systémů. Vystihnout, rozebrat a pochopit sociální život práva, 

interakci práva a sociální reality, stejně jako fakticitu právního jednání nelze bez 

tematizace konceptu kultury a sociokulturního systému, vyjadřujícího vzájemnou 

svázanost obou dimenzí: sociální a kulturní.“ (Večeřa, Urbanová, 2006, str. 96) Právě 

provázanost sociální a kulturní dimenze umožňuje zachycení tohoto jedinečného 

vzájemného vztahu v legislativě, kde se explicitně projeví. 

 Kulturní rozdíly jednotlivých zemí mohou pomoci porozumět důvodům 

odlišnosti legislativy jednotlivých zemí. Například, každá společnost má i individuálně 

stanovený limit pro provedení interrupce. Některé společnosti mají stanovený limit na 

8 týdnů a jiné až na 24 týdnů, nebo výjimečně ani žádné omezení nemají. Nejkratší, 

8 týdenní, limit pro provedení přerušení těhotenství je v Guyaně. Deset týdnů je 
                                                           
12

 Viz kapitola 1.3.1.6    Současnost. 

 
13

 Kultura je výtvorem a výrazem určitého sociálního útvaru, současně je i podmínkou, z níž se tento útvar vyvíjí. 
(Večeřa, Urbanová, 2006, str. 96) 
14

 Sociokulturní systém vyjadřuje konkrétní specifickou kulturu vázanou na určitou relativně autonomní a 
vnitřně integrovanou sociální skupinu, pospolitost nebo společnost. (Večeřa, Urbanová, 2006, str. 96) 
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Turecku. Dvanáct týdnů – 90 dní je platný limit v Itálii. Čtrnáct týdnů je platných 

v Rakousku, Belgii, Kambodži, Francii, Německu a Rumunsku. Osmnáct týdnů je 

platných ve Švédsku. Dvacet čtyři týdnů je limit v Singapuru. Lze tedy sledovat, že 

každá země přistupuje velmi odlišně k chápání rozdílu mezi embryem a dítětem.  

 

1.3.1  Historický vývoj  

1.3.1.1 Pravěk 

 Informace o přerušení těhotenství probíhajících na počátku lidstva víme jen 

velmi málo. Ze studia přírodních národů, můžeme usuzovat, že plod a i již narozené 

dítě, není plnohodnotnou společenskou bytostí. U amerických indiánů bylo umělé 

navozování přerušení těhotenství požíváním různých bylin běžným prostředkem k 

regulování porodnosti. (Velký sociologický slovník, 1996. str. 816) 

1.3.1.2 Starověk 

Zmínku o umělém přerušení těhotenství nacházíme již v Chamurapiho 

zákoníku, který pochází z období 1780 let př. n. l. Přerušení těhotenství byly zakázány, 

protože panovník dbal na rozrůstáních svých poddaných.  Z tohoto důvodu byly děti 

prostitutek, jelikož by byly v pokušení přerušení těhotenství podstupovat, dávány na výchovu 

do adoptivních rodin. (Morus, 1993, str. 23) 

 Ve starověkém Egyptě, byly děti velmi ceněny. „Děti byly v Egyptě velmi uctívány, 

byly dary bohů. Měly své hry a hračky.“ (Ružička, 2004, str. 59) Je tedy pravděpodobné, že 

přerušení těhotenství bylo v Egyptě zakázáno, ale život matky byl chráněn. „Došlo-li při 

porodu ke komplikacím (měl-li například plod obrácenou polohu apod.), kvůli kterým by 

matka nebyla schopna dítě porodit, a porodní bába si nevěděla rady, bylo dítě v matce 

usmrceno, rozčtvrceno a po částech vytaženo, aby matka zůstala naživu.“ (Růžička, 2004, 

str. 68). 

 Ve starověké Číně existoval zákaz přerušení těhotenství. „Třebaže bylo přerušení 

těhotenství zakázáno, existovala řada doporučení, jak vyvolat přerušení těhotenství. Jedním 

z nich bylo užívání sušených a rozdrcených krvavých mšic nebo sázení pijavic na poševní 

část dělohy.“ (Růžička, 2004, str. 262/263). 

1.3.1.3 Antika 



18 

 

 S doklady o přerušení těhotenství se setkáváme také ve starověkém Řecku. 

Zprávy hovoří o možnosti přerušení těhotenství nebo odložení dítěte. Flacerie říká, 

že v Aténách mohla vdaná žena podstoupit přerušení těhotenství se svolením svého 

manžela. Otrokyně k vykonání přerušení těhotenství musela mít souhlas pána. 

Pokud žena neměla souhlas od muže, mohla být za přerušení těhotenství potrestána 

stejně tvrdě, jako za zabití. Muž měl i rozhodující slovo ohledně přerušení 

těhotenství, muž mohl ženu k přerušení těhotenství přinutit. O životě dítěte 

rozhodoval muž, zákon mu dával výhradní právo jednat v zájmu dítěte. Dítě náleželo 

otci a ne matce. Po každém porodu musel otec uznat dítě za svého legitimního 

potomka. Přijmutí dítěte do rodiny bylo zvláštním slavnostním aktem, který se 

nazýval amfiromia. K tomuto přijetí docházelo nejpozději 10. den po porodu. Zplození 

potomka v legitimním svazku nebylo ještě zárukou jeho uznání za právoplatného 

dědice. Pokud ho otec nelegitimoval, dítě bylo odloženo. Přerušení těhotenství mělo 

být provedeno dříve, než byl plod obdařen životem a citem. Například zákon v 

Kyrénách rozlišuje mezi utvořeným zárodkem a ještě neutvořeným zárodkem. Po 

porodu bylo legální nechat dítě zemřít vyhladověním, nebo nedostatkem péče. Smrt 

dítěte nebyla považována za skutečnou vraždu, protože dítě nebylo považováno za 

platného člena společnosti. (Flacerie, 1981, str. 66). Přerušení těhotenství a 

odkládání dětí bylo ve starověkém Řecku častým jevem, protože počet osob žijících 

v jedné domácnosti byl nízký.  

 Ani v Římě neplatil zákaz přerušení těhotenství. Jako v Řecku rozhodující 

slovo měl vždy muž – hlava rodiny. Lékař se však nemohl podílet na umělém 

přerušení těhotenství. „Za umělé přerušení těhotenství se předepisovaly vysoké 

pokuty a za zanedbání léčebné péče mělo dokonce za následek odnětí aprobace.“ 

(Růžička, 2004, str. 323). Tento postoj by se mohl zdát ambivalentní, ale není. Otec 

měl možnost rozhodnout o životě a smrti všech členů rodiny. Děti byly považované 

až do své dospělosti za majetek otce a mohl s nimi nakládat podle svých představ – 

mohl je trestat, prodat do otroctví. 

 Nechtěné děti byly odkládány. V antickém Římě nebylo odložení dítěte 

pokládáno za protiprávní čin. Obvyklým místem, kam rodiče malého Římana odložili, 

bývaly tržnice. (Statim, 2009) 
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Vztah k dětem se proměnil s příchodem křesťanství a židovské kultury. 

Izraelité kladli velký důraz na starý mojžíšský zákon, který přerušení těhotenství 

zakazuje. V evangeliích není o přerušení těhotenství zmínky, je pravděpodobné, že 

se objevily nové a palčivější problémy. S rozšiřováním křesťanství do zemí, kde bylo 

přerušení těhotenství povoleno, se nesetkáváme s jeho odsouzením. Misionáři si byli 

vědomi morálního hlediska, ale setkali se i důvody sociálními a populačními, které 

hovořily pro přerušení těhotenství. Zákaz přerušení těhotenství byl platný z doby, kdy 

byl Izrael svobodný a potřeboval expandovat. V době, kdy žil Kristus, byla země již 

přes 500 let v područí. Palestina byla přelidněná a nemohla své obyvatele uživit. To 

způsobovalo, že mnoho Židů muselo odejít ze své země a tak populační expanze, 

zákaz přerušení těhotenství, ztrácel své opodstatnění.  Apoštol Pavel se snaží 

populační expanzi zabránit zdrženlivostí. Teprve u svatého Augustina najdeme 

výslovné obnovení starého židovského zákazu přerušení těhotenství a odsouzení 

všech antikoncepčních prostředků.  (Morus, 1992 ) „Židovská a křesťanská kultura 

vyzvedla význam dětí a posunula jejich přijímání do společnosti do těsného 

sousedství narození (obřízka, křtiny).“ (Sokol, 2004, str. 29) 

 „Proti potratům vystupuje například i Barnabáš ve svém listu. (list Barnabáše 

9/20) V první sbírce církevní nauky z konce 1. st. Didaché, neboli Učení dvanácti 

apoštolů se výslovně zakazuje: „Nezabiješ plod potratem.“  (Didaché2,3). Koncil 

v Elvíře (306) uvalil na ty, kdo se dopustily potratu nejvyšší církevní trest, 

exkomunikaci na celý zbytek života.“ (Lutišan, 1995) Později se trest exkomunikace 

omezil na delší časové období, ale v pohledu církve zůstal i nadále velmi těžkým 

zločinem. 

1.3.1.4 Středověk 

 S rostoucím vlivem křesťanství bylo používání antikoncepčních metod, 

přerušení těhotenství považováno za nezákonné. Z údajů, které poskytují dobové 

materiály, vyplívá, že nebyly používány žádné antikoncepční metody. Fialová 

statisticky shrnuje údaje o populačním chování středověkých lidí. (více viz Fialová, 

1998) Děti přicházely na svět ve dvouletých intervalech, což odpovídá 

reprodukčnímu cyklu. Intervaly mezi narozením jednotlivých dětí se s věkem ženy 

prodlužovaly. Spoléhání se na přirozený reprodukční cyklus je jistý způsob 
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demografického chování, které se nazývá starý demografický model. Zdrženlivost 

byla vysoce ceněna a byla to jediná využívaná antikoncepční metoda. K omezení 

porodnosti sloužilo i zvýšení věku obvyklého pro vstup do manželství. Se zhoršující 

se hospodářskou situací přicházelo i oddalování sňatků a rození dětí. První dítě se 

až v 80 % případech narodilo do 1 roka po svatbě. A pak děti přicházely po 2,5 roku 

s tím, že s přibývajícím věkem se interval prodlužoval. Poslední dítě se narodilo v 40-

42 letech. V průměru to bylo v rodině 6-9 dětí, tento průměr snižovalo na 4-5 dětí 

časté ovdovění. (více viz Fialová, 1998) 

 Církev jako morální autorita, celý středověk prudce vystupovala proti přerušení 

těhotenství. Tomáš Akvinský, jeden z největších středověkých církevních autorit, se 

vrátil ke stanovisku Aristotela, že embryo získá duši ve čtyřicátém dni u chlapců a až 

v osmdesátém dni u děvčat. (BL, online) Toto rozhodnutí mělo velký význam pro 

přerušení těhotenství, protože u soudních pří se zajisté rozlišovalo, jestli bylo zabyto 

embryo bez duše nebo plod s duší. „Postoj církve k interrupcím se vyhranil až v roce 

1588, když papež Sixtus svojí Bulou Effraenatum odsoudil umělé přerušení 

těhotenství v každé fázi. Ale i přesto církevní právo rozlišovalo zabití oduševnělého a 

neoduševnělého plodu. Vyvolaný potrat oduševnělého plodu se trestal jako vražda. 

Potrat neoduševnělého plodu pak vyhnanstvím.“ (BL, online) 

 Odsouzení umělého přerušení těhotenství a antikoncepčních technik 

nezůstalo bez odezvy.  Nechtěné děti byly odkládány po narození. „Ve středověku 

byly ale nalezené děti obvykle vychovávány v křesťanských rodinách a církev nad 

jejich výchovou dbala. Je doloženo, že ve Francii již v 5. st. byly instalovány u vchodů 

do chrámů mramorové mísy umožňující odložení dítěte.“ (Statim, 2009) 

 V arabském světě, bylo velkým přelomem prosazení Islámu. 

V předmohamedánské době velmi krutě zabíjeli své děti, jejichž výživa jim činila 

potíže; pohřbívali je zaživa. Mohamed se snažil vytvořit podmínky, aby se stát 

postaral o všechny děti chudých. „Nezabíjejte děti své z obavy před zchudnutím, 

vždyť My jim i vám obživu uštědříme. A jejich zabíjení je hříchem velkým.“ (Korán 17: 

33/31). To bylo způsobeno především úsilím o expansivní politiku. Později již stát 

neříkal, že všem zaručí obživu, ale snažil se chránit práva dětí a matek. (více viz 

Morus, 1992) 
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1.3.1.5 Novověk 

 S rozšiřováním křesťanské morálky se ve Francii začali prosazovat nalezince. 

Rodiče mohli odložit dítě do nalezince anonymně, aniž by se dopustili trestního činu. 

Stát postupoval v této otázce velmi liberálně nejen z charitativních, ale i 

z populačních důvodů. V 17. i v 18. století měl stát velký zájem na přírůstku 

obyvatelstva a nechtěl se sám připravit o budoucí vojáky. Nalezince byli velmi 

rozšířenou institucí zejména ve Francii, kde pomohly omezit přerušení těhotenství, 

vraždy dětí a sebevraždy nemanželských matek. V ostatních zemích změny 

přicházely pomalu. (více viz Fialová, 1998) 

 Morus velmi barvitě ve své knize popisuje vnik nových teorií, které měly 

zabránit přelidnění. (Morus, 1992) Například v Anglii přišel Thomas Robert Malthus 

s radikálním řešením nově vznikajícího problému přelidnění. Pouze majetní občané 

mají právo na coitus a potomky. Protože pokud se provádí coitus a jehož cílem není 

plození potomstva, tak je to hříšné chování. Tomuto jednání je nutné předejít. Někteří 

žáci se od Malthuse odklonili, a snažili se mezi chudými šířit informace o 

antikoncepci. Naráželi na pruderii a censuru. Největší bojovnicí za rozšiřování 

informací byla Annie Besantová, která založila Malthusian League, což byl svaz, jenž 

se snažil prosadit svobodu diskuse o otázkách omezení porodnosti. Postupně se 

obdobné spolky začali objevovat i v Holandsku a Německu. (více viz Morus, 1992) 

 S rozvojem věd, techniky a vzdělanosti se začíná postupně proměňovat i 

společnost. Ve Francii se po roce 1770 objevuje vědomá regulace plodnosti v 

manželství - malthusiánská populace. Tento trend se pomalu rozšiřoval do ostatních 

států. Vzhledem k relativně vysoké manželské plodnosti byl přirozený přírůstek i tak 

značný. (více viz Fialová, 1998) Omezení porodnosti bylo značně komplikováno 

skutečností, že církev neuznávala některé techniky a metody plánovaného 

rodičovství. Nejprve bylo nutné najít metodu kontroly porodnosti, kterou by uznávala i 

církev.  Morus líčí prostředí, v kterém došlo k znovuobjevení metod kontroly 

porodnosti. (Morus, 1992) Touto metodou byla dočasná zdrženlivost v období 

plodných dnů. Tato metoda byla prastará a znal ji už Soranus z Efesu, který žil na 

počátku 2. st. v Římě a byl jedním z nejvýznamnějších antických ženských lékařů. 

Tato metoda byla na dlouhou dobu zapomenuta a musela být znovu objevena. 
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Nejdůležitější v jejím prosazení bylo její uznání katolickou církví. Katolická církev 

odmítá všechny umělé a násilné prostředky k zabránění těhotenství. (více viz Morus, 

1992) 

 Fialová na základě dobových materiálů dokazuje, že se omezování porodnosti 

rozšířilo i do Čech. (více viz Fialová, 1998) Od poloviny 19. st. se v Čechách začaly 

objevovat diference v plánování rodičovství mezi jednotlivými úrovněmi obyvatelstva. 

V rodinách českých i německých se začalo objevovat omezování porodnosti, po 

dosažení požadovaného počtu dětí. Od 70. let 19. st. bylo omezování početnosti 

rodiny zřejmé z většiny ukazatelů. Například trvale klesal počet dětí, které se narodily 

po 10 letech manželství. Ve stejné době je i patrné prodloužení délky života 

dospělých. Proměna populační chování neproběhla rovnoměrně ve všech sociálních 

vrstvách. Na přelomu 19. a 20. st. je však patrná ve všech společenských vrstvách 

na celém území českých zemí. K omezení porodnosti se využíval coitus interruptus15 

a je pravděpodobné, že se rozšířilo i využívání vyvolaných přerušení těhotenství. 

Přerušení těhotenství byly nezákonné a z tohoto důvodu nemáme o jejich množství 

žádné zprávy. Je pravděpodobné, že ženy, jež nebyly provdány, vyhledávaly služeb 

nelegálních „andělíčkářů“ mnohem častěji než ženy provdané. Nemanželská 

plodnost sice byla součástí reprodukčních poměrů, ale nemanželský původ 

stigmatizoval na celý život jak dítě, tak i matku. Také kojenecká úmrtnost 

nemanželských dětí byla mnohem vyšší než u dětí narozených v manželství. 

Nemanželské a nelegitimní děti měly o 1/3 vyšší úmrtnost. Tento úděl se snažily 

zmírnit tereziánské a josefínské reformy – založily zemské porodnice a nalezince. Od 

20. let 19. st. se počet dětí narozených mimo manželství začal zvyšovat. V té době 

se změnily podmínky pro vstup do manželství a také se částečně proměnila sociální 

skladba svobodných matek.(více viz Fialová, 1998) 

 V 19. a 20. st. se všeobecně prosadila regulace manželské plodnosti. Tento 

trend započal v posouvání manželských sňatků a v uvolnění postojů ohledně 

                                                           
15 „Dříve měl coitus interruptus velmi špatnou pověst u neurologů. Domnívali se, že může vést 

k frigiditě ženy a těžkým neurózám u obou partnerů. Dnes ho většina lékařů nepovažuje za příliš 

škodlivý, ale nikdo netvrdí, že je právě ideálním prostředkem k zamezení těhotenství.“ (Morus, 1992, 

str. 223)  
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předmanželské sexuality. Tím se více rozšiřovaly praktiky, které zamezovaly početí. 

Ve 20. st. je již doložitelné, že klesal počet dětí ve vyšším pořadí, rodiny omezovaly 

svou plodnost po narození 2 dětí. Fialová ze statistických údajů jasně dokládá, že 

docházelo ke kontrole manželské plodnosti. (Fialová, 1998) Bohužel žádné statistiky 

nemluví o umělém přerušení těhotenství. Přerušení těhotenství bylo podle tehdejší 

legislativy trestným činem a z tohoto důvodu nejsou žádné souhrnné údaje o počtu 

přerušených těhotenství. O situaci okrajově informují trestní stíhání osob 

usvědčených za „andělíčkářství“. Tyto informace by měly být interpretovány tak, že 

referují pouze o malém počtu osob, jež přerušení těhotenství prováděly. „V Německu 

dosáhla justice rekordu roku 1912, kdy vynesla 977 rozsudků. I tak však postihla jen 

dva či tři potraty z tisíce – zejména proto, že v mnoha případech bylo odsouzeno 

několik osob najednou“ (Morus, 1992 str. 259) 

 Jak uvádí Morus, v 19. st. se pomalu rozšiřovalo používání antikoncepce. 

Novomalthusiáni doporučovali především používání kondomů. Kondomy byly známé 

už v antickém Římě. Podrobný popis je i u velkého italského lékaře Gabriela 

Fallopiuse, který žil v 16. st. Zprvu to byla ochrana proti pohlavním chorobám.  

Fallopius doporučoval používat plátěného sáčku namočeného v léku na mužský úd. 

V 19. st. se z Francie začaly rozšiřovat kondomy, které se vyráběly z nejjemnějších 

slepých střev mladých ovcí. Koncem 19. st. se začal prezervativ vyrábět z gumy. 

Kondom však již nebyl používán pouze jako ochrana proti pohlavním chorobám, ale 

byla to i ochrana proti manželskému i nemanželskému těhotenství.(více viz Morus, 

1992) 

 Na konci 19. st. se začínají objevovat pesary, poševní čípky a jiné techniky 

zabraňující těhotenství. Mezi znovu objevenou techniku, kterou používali Římané, 

byly výplachy po pohlavním styku. Výplachy znovu objevil Charles Knowlton. (více 

viz Morus, 1992) 

Jak uvádí ve své knize Fialová, důležitým předělem byla 2. sv. válka, jelikož se 

snížil průměrný sňatkový věk u žen pod 22 roků a u mužů pod 25 roků. (Fialová, 

1998)Zvyšování manželské plodnosti snížilo počty dětí, které se rodily mimo 

manželství.  

1.3.1.6 Současnost 
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Změna v pohledu na přerušení těhotenství nastala po 1. sv. válce. První stát, 

který uzákonil umělé přerušení těhotenství na žádost ženy, bylo SSSR16. V SSSR 

bylo 18. listopadu 1920 povoleno umělé přerušení těhotenství. Přerušení těhotenství 

mělo být povoleno na základě doporučení lékařů. Statistiky mluvili o onemocnění 

zhruba poloviny žen, jejž podstoupily nelegální přerušení těhotenství, otravou krve a 

4% úmrtí. 

„Roku 1936, v téže době, kdy bylo zpřísněno rozvodové právo, byl 

z populačních důvodů zakázán i potrat, avšak s důležitým omezením: byl i nadále 

povolen v případech, kdy by pokračování těhotenství znamenalo vážné ohrožení 

ženina života či zdraví, anebo když měli rodiče těžkou dědičnou nemoc. Nový kurs, 

který se prosadil záhy po Stalinově smrti, se odrazil záhy i v sexuálním 

zákonodárství. Dekretem ze 17. srpna 1954 byla zrušena legální odpovědnost 

těhotné ženy za přerušení těhotenství a 23. listopadu 1955 se prezídium Největšího 

sovětu se rozhodlo zrušit zákaz přerušení těhotenství docela.“ (Morus, 1992, str. 

258) Zrušení značně liberálního zákona v roce 1936 v SSSR bylo způsobeno snahou 

o zvýšení porodnosti. Ženy však z důvodu malé rozšířenosti antikoncepce využívaly 

velmi často nelegálních přerušení těhotenství. Lékařské doporučení se opět 

prosadilo v roce 1955. Dalším důvodem pro znovu povolení přerušení těhotenství 

byla Leninova doktrína, že žádná žena by neměla být nucena, aby porodila dítě, 

které nechce (Heer, 1965) Počet přerušených těhotenství byl velmi vysoký, jelikož 

antikoncepce nebyla příliš rozšířená. Přerušení těhotenství bylo používáno jako 

metody plánovaného rodičovství. Pouze 48 % žen užívalo nějakou antikoncepční 

metodu. Ve většině případů byly používány antikoncepční metody s vysokým 

Pearlovým indexem.17 

Od poloviny padesátých let byl zákon o umělém přerušení těhotenství na 

žádost ženy zaveden ve většině bývalých socialistických zemí s výjimkou NDR (zde 

vešel v platnost roku 1965) a Albánie.  

                                                           
16

 V roce 1967 SSSR zahrnovalo území dnešního Ruska, Ukrajiny, Běloruska, Estonsko, Litvu a Lotyšsko, 
Uzbekistán, Kazachstán, Gruzie, Azerbájndžánu, Moldavsko, Kyrgyzstán, Tádžikistán, Arménie, 
Turkmenistán. 
17

  20% užívalo kondom, 10% coitus interruptus, 8% spoléhalo na neplodnost během těhotenství, 5% 
praktikovalo výplachy, 5% antikoncepční želé. (Heer, 1965) 
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Lékaři na počátku minulého století odhadovali velmi vysoké počty ilegálně 

provedených přerušení těhotenství.„Přerušení těhotenství bylo nejvíce rozšířeno ve 

Spojených státech. Podle pozorování amerických lékařů byl v mnoha městech počet 

přerušení těhotenství stejně vysoký jako počet porodů.“ (Morus, 1992. str. 259) 

V Evropě měla primát Francie. V Paříži se počet interrupcí odhadoval už v roce 1910 

na 100 000 ročně. Za Francií však příliš nezaostávalo ani vilémovské Německo. 

Primář berlínské univerzitní ženské kliniky Ernst Bumm soudil, že v Berlíně bylo 

devět desetin přerušení těhotenství vyvoláno uměle a že jejich počet v celém 

Německu činí 300 000 ročně. Jiní odborníci hovoří o půl miliónu případů.“ (Morus, 

1992. str. 259)  

Německo i Francie před 2. sv. válkou se snažili omezit počet přerušení 

těhotenství a zavedly přísné tresty, pro ty, jež zákroky na ženách vykonávali. 

Odsouzené bylo pouze malé procento. V Anglii a Francii bylo umělé přerušení 

těhotenství uzákoněno až v sedmdesátých letech.  

Vývoj situace v Československu. Prvním zákonem o přerušení těhotenství 

byl zákon č. 86/1950, který dovoloval přerušení těhotenství pouze z důvodů ohrožení 

života ženy. O několik let později se pohled na umělé přerušení těhotenství 

liberalizoval. V bývalém Československu byl zákon o přerušení těhotenství uveden 

do praxe v roce 1958, jeho prováděcí předpisy však různými úpravami omezovaly 

podmínky k provedení přerušení těhotenství - Zákon o umělém přerušení těhotenství 

(č. 68/1957 Sb.) Od roku 1987 začal platit zákon, kterým byly zrušeny potratové 

komise a rozhodování o počtu a době narození dětí bylo ponecháno plně na matce. 

Zároveň byla zavedena nová technika provádění přerušení těhotenství, tzv. 

miniinterrupce. (Velký sociologický slovník, 1996. str. 816) V České republice je 

přerušení těhotenství definován vyhláškou ministerstva zdravotnictví ČSR č. 11/1988 

§4. V socialistickém Československu bylo přerušení těhotenství považováno za 

prostředek plánovaného rodičovství. Nedostupnost a nerozšířenost antikoncepce 

vedla k nárůstu počtu přerušení těhotenství. Tabulka shrnující vývoj v přerušení 

těhotenství v České republice od roku 1953 -2002 je znázorněn v příloze – tabulka 

číslo 3.  
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Další zlom ve vývoji v přerušení těhotenství nastal po roce 1989 a měl několik 

důsledků. Z údajů ČSÚ vyplívá pokles ve sňatečnosti a pronikavé omezení 

porodnosti. Ve větší míře se začala používat antikoncepce a tak se nadále snižuje 

počet umělých přerušení těhotenství. Všechny tyto změny, které se v České 

republice objevily po roce 1989, korespondují s vývojem západoevropských zemí. 

Tabulka vývoje počtu přerušení těhotenství od roku 1960 – 2002 v Evropě je 

znázorněn v příloze – tabulka číslo 4. Statistiky jasně hovoří o tom, že v roce 2007 

bylo v České republice provedeno nejméně přerušení těhotenství od doby, kdy bylo 

přerušení těhotenství legalizováno. Statistiky přerušení těhotenství jsou nízké díky 

dostupnosti antikoncepce, informovanosti žen. Je velmi pravděpodobné, že Česká 

republika bude následovat trendy evropských zemí a podíl přerušení těhotenství se 

bude snižovat. 

Obdobný pokles počtu umělých přerušení těhotenství je možné sledovat u 

všech zemí Východního bloku.  

1.3.2 Důsledky ilegality přerušení těhotenství 

 Ilegalita přerušení těhotenství nezbavuje společnost problému nechtěných 

těhotenství, ale zákazy znesnadňují přístup žen ke kvalitní lékařské péči. 

Bezvýchodnost situace nechtěného těhotenství vrhá některé ženy do rukou 

ilegálních provozovatelů přerušení těhotenství. Ilegální přerušení těhotenství je jak 

po lékařské péči, tak po úrovni hygieny a prevence velmi pochybné úrovně kvality. 

V rozvinutých zemích nejsou nelegální přerušení těhotenství velkým problémem. 

92% všech přerušení těhotenství je legálních a bezpečných, ale problém je o to 

výraznější v rozvojových zemích, kde nelegální přerušení těhotenství tvoří více jak 

55% všech provedených potratů. (Guttmacher, 2008) Ženy pro svou neznalost, 

mnohdy zaplatí zdravotními komplikacemi, neplodností, trvalými následky a někdy 

dokonce i smrtí. Je značný počet žen, které trpí komplikacemi, po provedení 

ilegálního přerušení. Následkem ilegálního provedení přerušení těhotenství 

v nevyhovujících podmínkách je celosvětově 5 miliónů žen ošetřeno na následky 

komplikací, které souvisejí s přerušením těhotenstvím. Mezi tyto komplikace patří 
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krvácení a sepse18. Tyto komplikace u ilegálních přerušení těhotenství tvoří míru 

úmrtí matek až ve výši 13%, což je celkově za rok 67000 úmrtí19. Nejvíce úmrtí z 

ilegálních přerušení těhotenství se objevuje v rozvojových zemích. Nejvyšší jsou 

v Africe, kde odpovídají 650 úmrtí na 100 000 ilegálních přerušení těhotenství v roce 

2003, ve srovnání s 10 ti úmrtími na 100 000 přerušených těhotenství v rozvinutých 

zemích20. 

 Z výše uvedených dat je zřejmé, že ilegalita u přerušení těhotenství je velkým 

celosvětovým problémem. Řešení problému ilegálního přerušení těhotenství může 

pomoci legalizace přerušení těhotenství a zavádění spolehlivé antikoncepce. 

 Jistou alternativou k nelegálnímu přerušení těhotenství je potratová turistika a 

potratové lodě. Ženy ze zemí, kde není povoleno umělé přerušení těhotenství, cestují 

do zemí, kde je umělé přerušení těhotenství povoleno a tam je také podstupují. 

Objevuje se tzv. potratová turistika. Dále se u těchto zemí, jež jsou v blízkosti moří a 

oceánů, objevují potratové lodě. Potratové lodě jsou v mezinárodních vodách a ženy, 

jež chtějí přerušení těhotenství, podstoupit na ně dojíždějí. Tyto potratové lodě jsou 

podporovány organizacemi podporující ženská práva - "Žen na vlnách". Idnes, on-

line.  Potratová turistika a potratové lodě se však dotýkají pouze malého počtu žen, 

jež by chtěly podstoupit umělé přerušení těhotenství.  

1.3.3 Proč se ženy rozhodují pro přerušení těhotenství 

Toto téma je rozpracováno u Akinrinola Bankole, Susheela Singh a Taylora 

Haase. Jejich práce Reasons Why Women Have Induced Abortions: Evidence from 

27 Countries (Důvody proč ženy podstupují přerušení těhotenství: důkazy z 27 zemí) 

se tímto tématem podrobně zabývá. Tato práce pracuje s 32 různými studiemi z 27 

zemí, na jejichž základě se snaží zhodnotit objektivní důvody, jež přiměly ženy 

k přerušení těhotenství. Velmi přínosné je, že práce se snaží zdůraznit, že rozhodnutí 

není způsobeno pouze jedním faktorem, ale na rozhodnutí ženy má vliv několik 

                                                           
18

 Singh S, Hospital admissions resulting from unsafe abortion: estimates from 13 developing countries, Lancet, 
2006, 368(955):1887–1892. 
19

 World Health Organization (WHO). Unsafe abortion: global and regional estimates of incidence of unsafe 
abortion and associated mortality in 2003, Geneva: WHO, 2007. In Press. 
20

 World Health Organization (WHO). Unsafe abortion: global and regional estimates of incidence of unsafe 
abortion and associated mortality in 2003, Geneva: WHO, 2007. In Press. 



28 

 

okolností. K tomu, aby bylo možné postihnout tento komplexní, a senzitivní proces je 

nutné využít i odpovídající metody. Nejvhodnější je dotazník, jenž umožňuje otevřené 

odpovědi nebo umožňující zvolit více odpovědí. Pouze takové dotazníky umožňují 

nahlédnout do složitého procesu, jenž vedou ženu k rozhodnutí podstoupit přerušení 

těhotenství. 

Závěry ze studie říkají, že není možné položit rovnítko mezi nechtěné 

těhotenství a přerušení těhotenství. Velké množství žen, které nechtěně otěhotní, 

nebudou vyhledávat přerušení těhotenství. Výzkum poukazující na nejčastější 

důvody shledal podobnosti jak mezi rozvinutými tak mezi rozvojovými zeměmi. Mezi 

nejčastější příčiny přerušení těhotenství patří: snaha o oddálení porodu prvního 

dítěte, odložení nebo zastavení narození dalších dětí, žena si nemůže dovolit dítě, 

dítě by narušilo stávající zaměstnání nebo vzdělávání, problémy ve vztahu nebo 

partner nechce dítě, žena se cítí příliš mladá nebo partner nebo rodiče mají proti 

těhotenství námitky, riziko pro zdravotní stav matky, riziko vývojových vad.  

 Mezi specifické důvody, jenž tato studie uvádí, je selektivní výběr pohlaví. 

V některých zemích (Indie, Pákistán, Čína, Taiwan) je porod a výchova dívky méně 

atraktivní, než výchova chlapce. Chlapec je považován za pokračovatele rodu, ale 

dívky nikoliv, z tohoto důvodu rodiny přistupují k pohlavně selektivnímu přerušení 

těhotenství. U Millerové nacházíme shrnutí těchto přerušení těhotenství, které 

výrazně ovlivňují gendrové rozložení v těchto zemích. Například v roce 1989 bylo 

následkem pohlavně selektivních přerušení těhotenství nepoměr v mezi narozenými 

chlapci vůči dívkám 114 chlapců na 100 dívek. Z tohoto důvodu bude již v roce 1990 

chybět jeden milion dívek.  V současnosti v Číně chybí zhruba 4 miliony dívek. 

Pohlavně selektivní přerušení těhotenství jsou velmi časté u druhých a dalších dětí, 

pokud už rodina jedno děvče má. (Millerová, 2001).  

 Dále tato práce se snaží najít souvislost mezi procentem používané 

antikoncepce a počtem provedených přerušených těhotenství z důvodu odložení a 

zastavení rození dětí. Značné procento žen v rozvojových zemích, zvláště v Sub-

Saharské Africe, které podstupují přerušení těhotenství z důvodu odložení a 

zastavení rození dětí, nepoužívá žádné metody plánovaného rodičovství. Mimoto, 
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některé metody plánovaného rodičovství, jež vdané ženy používají, jsou značně 

nespolehlivé – mají nízký Pearlův index21.  

 

1.3.4 Hlavní zastánci a odpůrci přerušení těhotenství 

Zastánci a odpůrci přerušení těhotenství se nejvýstižněji rozdělují podle 

hlavních hesel, které hlásají. Rozdělila jsem je na Pro život a Pro volbu. 

1.3.4.1 Pro život 

 V ČR vykonává činnost občanské hnutí Pro život, které se snaží podpořit 

legislativu a činnosti respektující život. Tato organizace je nezávislá na státu a je 

organizována na základě dobrovolných darů od svých sponzorů. Snaží se podpořit 

zákony týkající se ochrany života a to nejen v oblasti přerušení těhotenství, ale i 

v oblasti dobrovolného úmrtí – je proti možnosti euthanasie. 

 Tyto organizace se objevují celosvětově. Jejich snahou je rozšiřování 

negativních informací týkající se problematiky přerušení těhotenství. Poukazují na 

post-potratový syndrom, možnost sterility po přerušení těhotenství a celkově sčítají 

počet embryí, která byla usmrcena prostřednictvím přerušených těhotenství. Jejich 

pozitivní aktivitou je, že mnohdy provozují linky pomoci, kde mohou ženy získat 

základní informace o adopci, utajených porodech a azylových domech pro 

nastávající matky. 

 Podstatný vliv v pohledu na přerušení těhotenství má i náboženství a mnohé 

zahraniční organizace pro život tento vliv i využívají. Křesťanství přerušení 

těhotenství razantně odmítá. Přerušení těhotenství je považováno za porušení 

desatera, které má pro křesťany zásadní význam. V současné době se i současný 

papež Benedikt XVI. vyslovil proti umělému přerušení těhotenství. 22Tématem 

křesťanství a umělého přerušení těhotenství se zabývá kniha Barbary Willke, jenž ve 

                                                           
21

 Je vypočten z počtu těhotenství na 100 žen, které jednotlivou antikoncepční metodu používají během 
jednoho roku.  

22 Seewald, 2005. Peter Seewald, Benedikt XVI.- Křesťanství na přelomu tisíciletí vydalop nakladatelství 

Portál v Praze roku 2005. 
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své knize Člověkem od početí : Potrat - otázky a odpovědi se snaží dokázat, že 

pouze absolutní zákazu potratů je správný. K potratům se staví odmítavě i islám. 

„Nezabíjejte děti své z obavy před zchudnutím, vždyť My jim i vám obživu uštědříme. 

A jejich zabíjení je hříchem velkým.“ (Korán 17: 33/31). Ani buddhismus se nedívá 

shovívavě na přerušení těhotenství. „....skutečně bychom neměli uměle vyvolávat 

potrat, protože tak zabíjíme člověka.“ (Nydahl, 2008, str. 61).  

Vliv církve na společnost byl určující do 2. poloviny 18. st. Od té doby se 

začala postupně rozšiřovat sekularizace, která se snažila oddělit církevní a světskou 

moc. Plně se tato tendence projevila v zemích s podstatným vlivem komunismu – 

kde náboženství bylo striktně odsunuto z účasti na politickém životě. Vliv církve, 

ačkoliv již není náboženství určující, je na některé ženy značný.  

1.3.4.2 Pro volbu  

 Organizace pro volbu, se snaží poukázat na nebezpečí postavení přerušení 

těhotenství mimo zákon. Nemožnost pro ženu podstoupit legální potrat vede 

k možnosti, že bude tuto možnost vyhledávat ilegálně. Argumentace těchto 

organizací je spojena s nemožností embrya přežít mimo dělohu matky. Nepokládají 

embryo do určité doby za živou bytost. Názory pro volbu podporují zastánci filosofií 

levicového, liberálního a feministického typu. 

 Mezi názory podporující přijmutí zákonů legalizující přerušení těhotenství je 

možné zařadit i pohled amerického ekonoma Stevena Levitta. Steven Levitt tvrdí, že 

přijmutí zákona v roce 1973 v USA, týkajícího se legalizace přerušení těhotenství, 

mělo velký vliv na strmý a dlouhodobý pokles ve zločinnosti. Tento pokles ve 

zločinnosti se začal projevovat až po 15 – 20 letech po přijmutí zákona, když 

nedospěla skupina nechtěných dětí, jež by jinak začala dorůstat do kriminálních let. 

Levitt pracuje s předpokladem, že nechtěné děti se pravděpodobněji budou věnovat 

kriminální činnosti.(Levitt, 2001)  

 

1.3.5 Alternativy k přerušení těhotenství 

 1.3.5.1 Adopce 
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 Adopce je osvojení dítěte, kdy adoptivní rodič přebírá všechny práva a 

povinnosti rodiče biologického. Adoptováno může být pouze takové dítě, které bylo 

právně volné -  jeho rodiče byly zbaveni rodičovských práv. Alternativou k adopci je 

pěstounská péče, kdy pěstouni nemají rozhodovací práva k dítěti. 

 Adopce je důležitou součástí společností, kde se vyskytují děti, které nemají 

vlastní rodiče – dítě rodiče nemá, anebo se nechtějí či nemohou o dítě starat. 

Výchovu těchto dětí může převzít stát – dětské domovi, církev – internáty, sirotčince. 

Stát může výchovu dětí svěřit do rodin -  pěstounská péče (rodiče nemají plná 

rodičovská práva), adopce.  

Je pravděpodobné, že čím více žen nemůže podstoupit umělé přerušení 

těhotenství, tím více dětí bude nechtěných a zároveň se v rostoucí míře bude 

objevovat tendence k podstoupení nelegálních přerušení těhotenství. 

 1.3.5.2 Utajený porod 

Utajený porod může být pokládán za alternativu k umělému přerušení 

těhotenství – okolí se nedozví, že žena porodila dítě a žena se vzdá všech práv k 

dítěti. Jedná se o porod, kde žena není uvedena v rodném listě dítěte a následně 

souhlasí s adopcí. Utajený porod v ČR je možné provést od podzimu 2005. Utajené 

porody upravuje zákon č. 422/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči 

o zdraví lidu, zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně 

některých souvisejících zákonů, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním 

pojištění. Utajené porody mohou podstoupit pouze ženy, které jsou svobodné. Vdané 

ženy nemohou utajený porod podstoupit a po rozvodu se na ně vztahuje 300 denní 

ochranná lhůta. Utajené porody je možné provést ve většině porodnic. Od zavedení 

tohoto zákona bylo očekáváno, že se sníží počty usmrcených novorozeňat a počty 

odložených dětí na nevhodných místech. 

  1.3.5.3 Baby box 

 Je speciální místo v porodnicích nebo nemocnicích, které umožňuje anonymní 

odložení dítěte. V současné době je otevřeno 21 baby boxů na území ČR. Obdobná 

místa k odkládání novorozenců fungují i v ostatních vyspělých zemích. Od zakládání 

babyboxů se očekává, že sníží počet usmrcených nebo odložených dětí, které 
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zemřou v důsledku nedostatku rychlé péče. Odložení dítěte není definitivní a matka 

může změnit své rozhodnutí do 6 týdnů. Po této ochranné době je dítě postoupeno 

do náhradní rodinné péče.  

 Obdobné zařízení můžeme najít i v jiných zemích – USA, Německo, Rakousko 

a Švýcarsko, Jihoafrická republika, Maďarsko, Slovensko a Švédsko. 

 

1.4 Souhrn 

 Z výše zmíněn informací lze vyvodit závěr, že celosvětově se objevuje 

tendence k povolování přerušení těhotenství. Jednotlivé země přistupují k legalizaci 

umělého přerušení těhotenství individuelně a předpokládám, že se to děje 

v souvislosti s kulturními hodnotami dané země. Kulturní hodnoty jednotlivých zemí 

souvisí s tím, jestli a jak rychle přijmou zákony o umělém přerušení těhotenství. 

Kultura dané země se také odráží v akceptaci jednotlivých důvodů vhodných 

k podstoupení přerušení těhotenství. V dostupném vzorku došlo u 3 zemí k rozšíření 

důvodů pro umělé přerušení těhotenství od roku 1999 do roku 2007. Těmito zeměmi 

je Kolumbie23, Mexiko24 a Portugalsko25. Ani jedna země nezpřísnila podmínky pro 

podstoupení umělého přerušení těhotenství. 

 Pokud analýza prokáže vztah mezi kulturními dimenzemi a striktností 

legislativy je pravděpodobné, že změny v hodnotových orientacích v dané 

společnosti vyvolají postupně určité změny i v ostatních oblastech – například úpravu 

legislativy.  

 

 

 

                                                           
23

 V roce 1999 bylo důvodem pouze zdraví matky, v roce 2007 to již byly 4. Viz tabulka znázorňující striktnost 
legislativy. 
24

 V roce 1999 uznávalo 2 důvody, v roce 2007 to již bylo všech 7. Viz tabulka znázorňující striktnost legislativy. 
 
25

 V roce 1999 uznávalo 5 důvodů, v roce 2007 to již bylo všech 7. Viz tabulka znázorňující striktnost legislativy. 
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2. Metodologická část  

2.1 Hypotézy 

Individualismus -  čím výše se bude země nalézat na stupnici individualismu, tím 

méně bude vytvářet legislativních překážek k postoupení přerušení těhotenství. 

Vzdálenost moci – čím bude v zemi vyšší vzdálenost moci, tím bude více 

legislativních překážek k podstoupení přerušení těhotenství. 

Vztah k nejistotě – čím se bude země nacházet výše na stupnici vyhýbání se 

nejistotě, tím bude mít více překážek k podstoupení přerušení těhotenství. 

Maskulinita – čím vyšší maskulinita, tím bude více legislativních překážek 

k podstoupení přerušení těhotenství. Může platit, i čím vyšší maskulinita, tím méně 

legislativních překážek k přerušení těhotenství. Faktory se mohou projevit jedním i 

druhým směrem, uvidíme, který z faktorů převládne. 

Dlouhodobá orientace -  čím vyšší dlouhodobá orientace, tím bude země mít méně 

legislativních překážek k podstoupení přerušení těhotenství.  

HDP na osobu  - čím poroste HDP na osobu, tím bude méně legislativních překážek 

k přerušení těhotenství. 

 

2.2. Data 

 Data kulturních dimenzí jsou spojitá ohraničená data. Koeficient legislativy je 

kategoriální ordinální proměnná. Spojitá ohraničená data jsou vhodná pro výzkum 

závislosti dvou proměnných. Dále používám HDP na osobu. HDP na osobu což je 

spojitá proměnná. 

Data týkajících se kulturních dimenzí pocházejí z výzkumu Geerta Hofstedeho. 

(Hofstede, on-line26.)  Pro práci mám data u PDI, IDV, UAI a MAS z 65 zemí. U LTO 

                                                           
26 viz 4. Kapitola -  Použitá literatura a zdroje dat 
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je k dispozici méně pozorování a z tohoto důvodu je rozsah regresní analýzy snížen 

na 26 pozorování. 

Data týkající se striktnosti legislativy pocházejí z databáze Spojených národů, 

tyto data odráželi stav v roce 1999. Pomocí databáze na PRB27 jsem je aktualizovala 

do podoby odpovídající reálnému stavu z roku 2007. Dále informace o HDP na 

osobu byla získána z on-line databáze Mezinárodního peněžního fondu28 

(International Monetary Fund). 

Některé země, jež jsou zařazeny do skupin a nacházejí se v Hostedově 

tabulce kulturních hodnot, jsem musela z výzkumu vyřadit, protože jednotlivé země 

měly odlišný přístup k přerušení těhotenství a také měly odlišné HDP na osobu. Mezi 

vyřazené souhrnné země patří Arabský svět, Východní a Západní Afrika. 

2.2.1 Koeficient legislativy 

 Koeficient legislativy jsem vytvořila na základě striktnosti legislativy týkající se 

přerušení těhotenství, jenž má stupnici od nuly do sedmi. Tato stupnice reprezentuje 

číselné vyjádření striktnosti legislativy. Tato striktnost byla sledována na základě 

sedmi kategorií, v kterých daná země povoluje či zakazuje provedení přerušení 

těhotenství. Tyto kategorie jsou zachránění života ženy,  ochrana fyzického zdravý 

ženy,  ochrana mentálního zdraví ženy, v případě znásilnění nebo incestu, vadách 

plodu, ekonomických nebo sociálních důvodů a na vlastní žádost. Některé země 

nepovolují přerušení těhotenství v žádném případě a tak jim byla přiřazena nula – 

Čile, El Salvador a Malta. Dále existuje několik zemí, které považují některé 

kategorie více závažné než jiné. Přerušení těhotenství tedy povolují z důvodů, které 

jsou závažné v místním kontextu, ale ostatní ponechávají nepovoleny. Tyto země 

nejsou typické, ale metoda koeficientu neumožňuje zachytit jejich výjimečnost – 

Velká Británie, Panama a Japonsko. 

                                                           
27  viz 5. Kapitola -  Použitá literatura a zdroje dat 

 
28  viz 5. Kapitola -  Použitá literatura a zdroje dat 
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Nula vykazuje to, že v těchto zemích byl zákon o přerušení těhotenství 

pozměněn tak, že byly odstraněny veškeré náznaky možnosti legálního přerušení 

těhotenství, ačkoliv není po právní stránce zcela jasné, jestli v nejvyšší nutnosti bude 

ospravedlněno přerušení těhotenství, aby byl zachráněn ženin život. Mezi země, 

které uplatňují velmi striktní pohled na přerušení těhotenství, patří Malta, El Salvador 

a Čile.  

Země, které jsou označeny číslicí 1, v sobě obsahují 2 podskupiny. Do první 

podskupiny patří země, které mají zákon o přerušení těhotenství a dovolují provést 

přerušení těhotenství, pokud je ohrožen život ženy. Do této první podskupiny patří 

Bangladéš, Guatemala, Indonésie, Surinam a Venezuela. Druhá podskupina ve 

svých zákonech o přerušení těhotenství výslovně nepovoluje přerušení těhotenství, 

aby byl zachráněn život ženě, ale běžné právní principy v trestní legislativě dovolují 

provedení přerušení těhotenství z důvodu nutnosti zachránit ženin život. Do této 

druhé podskupiny patří Irán a Filipíny. Žádná země není zařazena do skupiny 2.  

2.2.2  Tabulka znázorňující striktnost legislativy: 

N -  zákon nepovoluje provedení přerušení těhotenství  

A -  zákon povoluje provedení přerušení těhotenství 
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6 a a a a a a n 

7 a a a a a a a 

 

 

2.3  Metodologický postup  

Tato práce, vzhledem k datům, využije kvantitativní výzkum. 

2.3.1 Výběr vhodného modelu  

Ještě než přistoupíme k provedení samotné regresní analýzy, musíme 

zhodnotit, která ze statistických metod bude vhodnější. Můžeme zvolit mezi 

logistickou regresní analýzou a lineární regresní analýzou. Při prvotním zhodnocení 

výsledků jsem zjistila, že některé kategorie nejsou vůbec zastoupeny. Žádná země 

není v kategorii 2, a u kategorie 0 a 6 jsou pouze 3 pozorování. Logistická regresní 

analýza je citlivá na nulu v pozorováních a také vyžaduje vyšší počty pozorování. 

Vytvořila jsem si tabulku shrnující počet jednotlivých případů. 

Tabulka shrnující počet jednotlivých případů striktnosti legislativy. 

Koeficient 

legislativy 

Počet 

případů 

Procentuální 

zastoupení 

0 3 4,60% 

1 9 13,80% 

2 0 0 

3 8 12,30% 

4 7 10,80% 

5 5 7,70% 

6 3 4,60% 

7 30 46,20% 

Celkem 65 100,00% 

      

 

Logistická regresní analýza je vhodná pro případy, kdy je nízký počet 

kategorií, ale v případě 8 kategorií striktností legislativy je dostatečných pro 

provedení lineární regresní analýzy. Citlivost na nulu v pozorování a vyšší počet 

kategorií mě vedli k rozhodnutí, že jsem zvolila lineární regresní analýzu.  



37 

 

K analýze ordinálních kategoriálních proměnných použiji lineární regresní 

analýzu, která je pro tento typ proměnných nejvhodnější. Lineární regresní analýzu 

provedu prostřednictvím programu MS EXCEL.  

2.3.2 Lineární regresní analýza 

Data jednotlivých kulturních dimenzí budu analyzovat pomocí lineární regresní 

analýzy -  viz vzorec uvedený níže. Budu se snažit prokázat, zda se mezi 

jednotlivými kulturními dimenzemi a koeficientem striktnosti legislativy nachází vztah. 

Lineární regrese bude doplněna i o HDP na osobu, (blahobyt země koreluje 

s kulturními dimenzemi – viz poznámka pod čarou 10 str. 12) a proto musím 

uvažovat o možnosti multikolinearity. 

Lineární regresní analýza testuje vztah typu: 

y = b0 + b1x1 + b2x2 + ξ 

 

y – závislá (vysvětlovaná) proměnná -  koeficient striktnosti legislativy 

x1, x2   nezávislé (vysvětlující) proměnné – kulturní dimenze, HDP na osobu 

b1, b2    regresní koeficienty 

b0 - průsečík osy Y, nebo konstantní člen 

ξ – chyba (náhodná složka) 

Výše zmíněná rovnice bude využita u každé kulturní dimenze. Do každé 

rovnice použiji data zvolené kulturní dimenze (PDI, IDV, UAI, MAS, LTO), ale data 

nezávislých proměnných zůstanou (koeficient legislativy, HDP na osobu). 

 

2.3.3 Výhody lineární regresní analýzy  

- možnost přidat 3. proměnou – Přidání třetí proměnné je podstatné v této práci 

u regresní analýzy zejména u čtyř kulturních dimenzí (IDV, PDI,MAS a LTO). 

Tyto kulturní dimenze mají souvztažnost s HDP na osobu. Z tohoto důvodu by 
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nás zajímalo, zdali se projeví statisticky významné vztahy mezi přístupy 

kulturních dimenzí a HDP na osobu vzhledem ke striktnosti legislativy  

 

2.3.4 Nevýhody lineární regresní analýzy 

- nutnost odstranit odlehlá pozorování  

- možnost multikolinearity 

2.3.5 Nejčastější chyby: 

1. Vynechání důležité vysvětlující proměnné  

2. Přidání vysvětlující proměnné, která není důležitá 

 

1. Chyba, způsobená vynecháním důležité vysvětlující proměnné (problém třetí 

proměnné) 

Koeficienty mohou být nesprávně odhadnuté, to se týká, jak jejich hodnoty, tak 

i statistické významnosti a to oběma směry. Kulturní dimenze významně korelují 

s bohatstvím zemí a z tohoto důvodu přidám HDP na osobu. 

2. Přidání vysvětlující proměnné, která není důležitá: 

Způsobuje jen zvětšení standardní odchylky ostatních vysvětlujících proměnných, 

čímž může snížit jejich statistickou významnost. Nezpůsobuje chyby v odhadu 

hodnoty ostatních koeficientů.  

 

2.3.6 Multikolinearita 

 - nežádoucí vlastnost  - je to jev, který je způsoben přílišnou korelací mezi 

vysvětlujícími proměnnými          

Důvody proč je multikolinearita nežádoucí:                                                                                                          

- model nemá dobré vysvětlující vlastnosti                                                                   - 

-model je velmi nestabilní, pokud přidáme další pozorování, model se může velmi 

změnit 

- Pokud zjistíme, že námi vybraná vysvětlující proměnná je statisticky nevýznamná a 

činí vztah neprůkazný – musíme přistoupit k jejímu odstranění nebo postupovat podle 

návrhu viz výše.    
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- Na multikolinearitu máme podezřeni v případě, že násobné R je velké, ale více 

proměnných mají vysoké hodnoty P. 

 

2.3.7 Postup pro zvládnutí multikolinearity 

Máme-li podezření na multikolinearitu, budeme postupovat následovně. 

Zjistíme stupeň multikolinearity pomocí VIF (variance inflation factor – viz. níže). 

Bude-li VIF > 5 postupujeme následovně: 

 Odstraním tedy nejméně významnou proměnou a provedu lineární regresy 

znovu. Pokud nemůžeme odstranit žádnou proměnou, s multikolinearitou se můžeme 

vypořádat: 

1. Běžným prvním krokem je zvětšení velkosti vzorku. Zvětšený vzorek, 

snižuje standardní odchylku, ale všechny ostatní hodnoty zůstávají 

stejné. To částečně kompenzuje problém, jelikož vysoká 

multikolinearita vede k vysoké standardní odchylce b nebo beta 

koeficientu. 

2. Použitím centrování: přeměníme problémovou nezávislou proměnnou 

tím, že od každého případu odečteme střední veličinu.  K tomu je 

potřeba mít teoretické opodstatnění ve shodě se skutečností, že 

nulový koeficient b bude nyní odpovídat nezávislé proměnné, protože 

bude jejím průměrem, ne nulou a bude třeba odpovídajícím 

způsobem změnit vyhodnocení b a beta.  Centrování je obzvláště 

důležité, pokud jsou v modelu použity kvadratické (síly) členy. 

3. Spojení proměnných do složené proměnné. Tento postup vyžaduje 

nějakou teorii, která konceptuálně tento krok zdůvodní. Tato metoda 

také předpokládá, že hodnoty beta u kombinovaných proměnných, by 

měly být přibližně stejné. V praxi to znamená, že pouze několik málo 

výzkumníků používá tento test. 

4. Odstranění nejvíce vzájemně korelovaných proměnných z analýzy. 

Tato metoda je zavádějící, pokud byly proměnné do analýzy zařazeny 

z důvodu teoretického vysvětlení modelu. 
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5. Vyřazením vzájemně korelovaných proměnných z analýzy, ale s 

nahrazením jejich vektorového součinu jako vzájemně ovlivněného 

členu, nebo vzájemně ovlivněné proměnné zkombinuji nějakým jiným 

způsobem. To je ekvivalentní opětné specifikaci modelu 

prostřednictvím konceptualizace korelujících proměnných jako 

ukazatelů jedné skryté proměnné. Poznámka: v případě, že 

korelovaná proměnná je formální proměnou, další formální proměnné 

by měly být také převedeny do složené proměnné, aby bylo možné 

konceptuálně udržet soubor formálních proměnných pohromadě.  

6. Ponecháním jedné proměnné ve vzájemném vztahu jak je, ale 

odstraněním odchylky v jejich společných náhodných proměnných 

tím, že je navrátíte na proměnné a použijete rozdíl. 

7. Přiřazením společné směrodatné odchylky ke každé ze souvisejících 

proměnných prostřednictvím libovolného pravděpodobného postupu.  

8. Přistupujte ke společné směrodatné odchylce jako k  oddělené 

proměnné a každou související proměnnou dekontaminujte (očistěte) 

tím, že ji změníte na jinou a použijete rezidua. To jest, analyzujte 

společnou směrodatnou odchylku jako oddělenou proměnnou.  

9. Použijte faktorovou analýzu hlavních ortogonálních komponentů, poté 

použijte faktory jako nezávislé proměnné.  

10. Nebo použít metodu regrese zvanou Hřebenová regrese (Ridge 

regresion). Hřebenová regrese je pokus zacházet s multikolinearitou 

prostřednictvím použití vychýleného odhadu na místo OLS. Metoda 

vyžaduje nastavení libovolné „hřebenové konstanty“, která je 

používána k vytvoření předběžného regresního koeficientu s 

vypočtenou nižší standardní odchylkou. Jelikož zvolení hřebenové 

konstanty vyžaduje znalost neznámého populačního koeficientu, je 

třeba se pokusit o odhad, Fox (1991: 20). Ve většině případů tato 

metoda nebývá doporučována. Program SPSS nemá tuto regresy, 

ale jeho makro-knihovna má makro.  

Zdroj: Regrese, on-line. 
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2.3.8 Postup před provedení samotné lineární regresní analýzy 

Pro data nejprve provedu měření korelace. Vysvětlující proměnné nesmí být 

korelované. Obvykle pro tyto účely nesmí být korelační koeficient mezi dvěma 

vysvětlujícími proměnnými větší než 0.90, nebo několik korelačních koeficientů 

nesmí být větší než 0.70. Tuto kontrolu uděláme jako první. 

Multikolinearita způsobuje zvětšení standardní odchylky odhadovaného koeficientu, a 

tím i zdánlivou statistickou nevýznamnost vysvětlujících proměnných, ačkoliv vztah 

mezi vysvětlovanou proměnnou a vysvětlujícími fakticky významný je. 

  - pokud bude korelační koeficient nabývat vyšších hodnot, přistoupíme 

k zhodnocení VIF(Variance-inflation factor). Tento koeficient ukazuje, zdali se 

potýkáme s multikolinearitou. Pokud tento koeficient nabude hodnot od 5-10 je 

multikolinearita průkazná. Hodnoty od 0,2 – 4 ukazují, že nemáme žádný problém 

s multikolinearitou.  

VIF spočítáme podle následujícího vzorce: 

 

   R² je Hodnota spolehlivosti R 

 

2.3.9 Postup lineární regresní analýzy 

Nejprve se zaměříme na hladinu spolehlivosti R. Z této hodnoty zjistíme na 

kolik je regrese spolehlivá – kolik procent vysvětluje daný model. Hladina 

spolehlivosti by měla být co nejvyšší. 

 Dále se zaměříme na hodnotu P. P hodnota nám ukazuje, jestli je vztah mezi 

proměnnými pravděpodobný. Hodnota P by měla nabít hodnot od 0 do námi zvolené 

hladiny významnosti. V této práci byla zvolena hladina významnosti 0,05. Výsledky, 

které vyjdou < 0,05 jsou statisticky významné a umožňují zamítnutí nulové hypotézy 

a můžeme přistoupit ke zkoumání alternativní hypotézy. Hodnota významnosti > 0,05 

neumožňuje zamítnout nulovou hypotézu. 



42 

 

 Dále se zaměříme na koeficient, jenž nám prozradí směr vztahu mezi 

proměnnými – znaménko – vypovídá o vztahu. Positivní hodnota koeficientu značí, 

že y se zvětšuje, když se zvětšuje x. Nabyl-li koeficient záporné hodnoty, y se 

snižuje, zatímco x se zvyšuje. Dále regrese nemusí vykazovat statisticky významné 

hodnoty, P hodnota je je vyšší než námi zvolená hodnota významnosti, nemůžeme 

zamítnout nulovou hypotézu. 

2.4 Výpočty 

 Pro kulturní hodnoty PDI, IDV, MAS a UAI provedu lineární regresní analýzu 

odděleně od kulturní hodnoty dlouhodobá orientace. Toto rozhodnutí jsem učinila na 

základě výrazně nižšího počtu pozorování pro dlouhodobou orientaci. 

 

2.4.1Lineární  regresní analýza PDI, IDV, MAS, UAI, HDP na osobu a indexu  

        tolerance k přerušení těhotenství 

Pro data nejprve provedu měření korelace. Vysvětlující proměnné nesmí být 

korelované. Obvykle pro tyto účely nesmí být korelační koeficient mezi dvěma 

vysvětlujícími proměnnými větší než 0.90, nebo několik korelačních koeficientů 

nesmí být větší než 0.70. Tuto kontrolu uděláme jako první. 

 

  PDI IDV MAS UAI hdp/2007 

Index s. l.  

2007 

PDI 1      

IDV -0,60752 1     

MAS 0,13752 0,094076 1    

UAI 0,206035 -0,20537 -0,04753 1   

hdp/2007 -0,62307 0,657126 -0,089 -0,2273 1  

Index s. l.  

2007 -0,27233 0,448793 0,038267 -0,17301 0,426241 1 

 

Žádná z hodnot nepřekračuje 0.70. a tak můžeme přistoupit k regresní 

analýze dat. 

 

Provedeme měření multikolinearity – výpočet faktoru VIF. Hodnoty VIF byly 
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1,061826 (index), 1,450593 (IDV), 1,303976 (PDI), 1,004992, (UAI), 1,007659 (MAS) 

1,418466595(HDP na osobu). Ani jedna z hodnot VIF není vyšší než 5, nemáme 

tedy problém s multikolinearitou. 

Dále se zaměříme na hladinu spolehlivosti R. Z této hodnoty zjistíme na kolik 

je regrese spolehlivá – kolik procent vysvětluje daný model. Hladina spolehlivosti by 

měla být co nejvyšší. V tomto případě je hladina spolehlivosti 0,241301, což je 

dostatečný výsledek. 

VÝSLEDEK     

      

Regresní statistika     

Násobné R 0,491224     

Hodnota spolehlivosti R 0,241301     

Nastavená hodnota spolehlivosti R 0,177004     

Chyba stř. hodnoty 2,208044     

Pozorování 65     

      

  Koeficienty Chyba stř. hodnoty t Stat 

Hodnota 

P Dolní 95% 

Hranice 2,508173 1,763549 1,42223 0,160225 -1,02068 

PDI 0,010794 0,017355 0,621957 0,536366 -0,02393 

IDV 0,032027 0,01652 1,938752 0,057319 -0,00103 

MAS 0,001901 0,015155 0,125423 0,900615 -0,02842 

UAI -0,00674 0,011821 -0,57058 0,570454 -0,0304 

hdp/2007 2,97E-05 1,86E-05 1,599524 0,115046 -7,5E-06 

 

 Dále se zaměříme na hodnotu P. P hodnota nám ukazuje, jestli je vztah mezi 

proměnnými pravděpodobný. Hodnota P by měla nabít hodnot od 0 do námi zvolené 

hladiny významnosti. V této práci byla zvolena hladina významnosti 0,05. Výsledky, 

které vyjdou < 0,05 jsou statisticky významné a umožňují zamítnutí nulové hypotézy 

a můžeme přistoupit ke zkoumání alternativní hypotézy. Hodnota významnosti > 0,05 

neumožňuje zamítnout nulovou hypotézu. Jediný výsledek, který vyšel statisticky 

relevantní je u individualismu. Hodnota P je 0,057319. Pouze u individualismu 

můžeme zamítnout nulovou hypotézu, u ostatních sledovaných proměnných byla 

Hodnota P vyšší než 0,05 a nemůžeme zamítnout nulovou hypotézu. Statisticky 

výsledky nebyly významné. 
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 Dále se zaměříme na koeficient, jenž nám prozradí směr vztahu mezi 

proměnnými – znaménko – vypovídá o vztahu. Positivní hodnota koeficientu značí, 

že y se zvětšuje, když se zvětšuje x. Nabyl-li koeficient záporné hodnoty, y se 

snižuje, zatímco x se zvyšuje. U individualismu budeme sledovat i hodnotu 

koeficientu. Individualismus má positivní hodnotu koeficientu, což značí, že když se 

zvyšuje individualismus, můžeme pozorovat i růst tolerance k přerušení těhotenství. 

Shrnutí: 

Výsledky provedené lineární regresní analýzy potvrdily hypotézu IDV. 

Výsledky jsou pro názornost uvedeny v grafu, viz níže. 

 

 

 

2.4.2 Lineární regresní analýza LTO – dlouhodobá orientace, HDP na osobu a 

indexu tolerance k přerušení těhotenství 

Výpočty pro dlouhodobou orientaci jsou provedeny zvlášť, jelikož kulturní 

hodnota LTO má nižší rozsah pozorování, než ostatní kulturní hodnoty.  

Před provedením regresní analýzy nejprve provedeme měření korelace. 

Několik korelačních koeficientů nesmí být větší než 0.70. Tuto kontrolu uděláme jako 

první. Ani jedna hodnota nepřekročila 0.70 a tak můžeme přistoupit k regresní 

analýze dat. 

 

Korelace v programu EXCEL: 
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  LTO hdp/2007 Index2007 

LTO 1   

hdp/2007 -0,2729 1  

Index2007 0,289869 0,371516 1 

 

Nyní mohu přistoupit k výpočtu lineární regresní analýzy pomocí programu MS 

EXCEL. 

VÝSLEDEK     

      

Regresní statistika     

Násobné R 0,550838     

Hodnota spolehlivosti R 0,303423     

Nastavená hodnota spolehlivosti R 0,242851     

Chyba stř. hodnoty 1,732572     

Pozorování 26     

      

  Koeficienty Chyba stř. hodnoty t Stat Hodnota P Dolní 95% 

Hranice 3,179185 0,892224 3,563216 0,001652 1,33348 

LTO 0,029584 0,012659 2,336926 0,028515 0,003396 

hdp/2007 4,78E-05 1,78E-05 2,691512 0,013027 1,11E-05 

 

Nejprve se zaměříme na hladinu spolehlivosti R. Z této hodnoty zjistíme na 

kolik je regrese spolehlivá – kolik procent vysvětluje daný model. Hladina 

spolehlivosti by měla být co nejvyšší. V tomto případě je hladina spolehlivosti 

0,303423, což je dostatečný výsledek. 

Spočteme hodnoty pro VIF a zjistíme, zda máme multikolinearitou.  

                                                                            VIF  =  1,101401 

Hodnoty vyšlé z výpočtu VIF nepřekračují 5.  

Nepotýkáme se tedy s multikolinearitou.  

 1,096144 

1,067849 
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 Dále se zaměříme na hodnotu P. P hodnota nám ukazuje, jestli je vztah mezi 

proměnnými pravděpodobný. Hodnota P by měla nabít hodnot od 0 do námi zvolené 

hladiny významnosti. V této práci byla zvolena hladina významnosti 0,05. Výsledky, 

které vyjdou < 0,05 jsou statisticky významné a umožňují zamítnutí nulové hypotézy 

a můžeme přistoupit ke zkoumání alternativní hypotézy. Hodnota významnosti > 0,05 

neumožňuje zamítnout nulovou hypotézu. 

Výsledek z výpočtu Hodnoty P je u LTO 0,028515. Tato hodnota je nižší než 

zvolená hladina významnosti (0,05). Tato hodnota umožňuje zamítnutí nulové 

hypotézy, je statisticky významná. Dále jsme provedly regresní analýzu i pro HDP na 

osobu, pro které Hodnota P vyšla 0,013027. I tento výsledek je nižší než zvolená hladina 

významnosti (0,05). Můžeme i u HDP na osobu zamítnout nulovou hypotézu. 

 Dále se zaměříme na koeficient, jenž nám prozradí směr vztahu mezi 

proměnnými – znaménko – vypovídá o vztahu. Positivní hodnota koeficientu značí, 

že y se zvětšuje, když se zvětšuje x. Nabyl-li koeficient záporné hodnoty, y se 

snižuje, zatímco x se zvyšuje. Dále regrese nemusí vykazovat statisticky významné 

hodnoty, P hodnota je je vyšší než námi zvolená hodnota významnosti, nemůžeme 

zamítnout nulovou hypotézu. U LTO i HDP na osobu máme positivní hodnotu (LTO 

0,029584 HDP 0,0000478104476302407). Výsledky koeficientu potvrzují výše 

načrtnuté alternativní hypotézy. Pro LTO, čím vyšší bude dlouhodobá orientace, tím 

bude země mít méně legislativních překážek k podstoupení přerušení těhotenství.  U 

HDP na osobu, čím poroste HDP na osobu, tím bude méně legislativních překážek 

k přerušení těhotenství.  

Shrnutí: 

Výsledky provedené lineární regresní analýzy potvrdily alternativní hypotézy 

LTO a HDP na osobu. Výsledky jsou pro názornost uvedeny v grafech, viz níže. 
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2.5 Interpretace výsledků 

 Výsledky provedené lineární regresní analýzy ve třech případech potvrdily 

hypotézu – a to u individualismu, dlouhodobé orientace a u HDP na osobu. Ve třech 

případech nebyly výsledky statisticky významné a tak jsme u vztahu k moci, vztahu 

k nejistotě a u maskulinity nemohla zamítnout nulovou hypotézu. 

 Statisticky významné výsledky lineární regresní analýzy vykazovaly ve všech 

třech případech, že y se zvětšuje, když se zvětšuje x. Rostoucí individualismus je 

doprovázen i uvolňováním právních překážek k podstoupení umělého přerušení 

těhotenství.  Stejný druh vztahu je i u dlouhodobé orientace. Čím je vyšší 

dlouhodobá orientace, tím jsou kladeny menší překážky přerušení těhotenství. Zde 

bych chtěla upozornit na skutečnost, že lineární regresní analýza LTO byla 

provedena na menším vzorku -  k dispozici byl vzorek s 26 pozorováními. Stejné 

výsledky byly i u HDP na osobu.  Čím je vyšší HDP na osobu tím méně legislativních 

překážek země má. Jelikož byl prokázán vztah legislativy a HDP na osobu na malém 
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vzorku pozorování (26 pozorování  - při analýze dlouhodobé orientace) a u regresní 

analýzy proměnných nebyl statisticky významný vztah mezi legislativou a HDP na 

osobu prokázán. Provedla jsem tedy znovu regresní analýzu pouze pro HDP na 

osobu a index legislativy přerušení těhotenství -  při 65 pozorování. Výsledky 

prokázaly statisticky významný vztah (hodnota P - 0,0004). 
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3. Hodnocení kvality výzkumu 

3.1 Kvalita dat týkající se kulturních dimenzí 

„V knize Culture´s Consequences, 2001, str. 509-20 je popsáno více než čtyři 

sta významných korelací dimenzí z výzkumu IBM s dalšími mírami. U těchto 

rozmanitých validizací je zajímavé, že korelace se s časem nezmenšují. Ukazuje se, 

že skóry zemí na dimenzích IBM zůstávají stejně platné v r. 2000, jako byly v roce 

1970.“ (Hofstede, 2007, str. 34.) Toto konstatování nám umožňuje použití 

„neaktualizovaných“ dat kulturních dimenzí společně s daty (HDP na osobu, 

koeficient striktnosti legislativy), platnými pro rok 2007. 

Geert Hofstede své výzkumy validizoval na základě obdobných výzkumů, jež 

se týkaly hodnot. Výzkumy hodnot, jež projevují významné korelace s Hofstedeho 

kulturními dimenzemi provedli Shalom H. Swartz, Frons Trompenaarse, Peter Smith 

a Shaun Gugan, Robert J. House, Ronald Inglehart. (Hofstde, 2007, str. 35/36.) 

„V tabulce jsou znázorněni výsledky studií jednotlivých autorů, jež provedli 

replikace výzkumu v IBM, a svými výsledky potvrzují kulturní dimenze Geerta 

Hofstedeho.“ (Hofstede, 2007, str. 31). 

 

Autor 

Rok 

publikace Soubor 

Počet 

zemí PDI IDV MAS UAI 

Shane 1990 Elity29 18 x x x x 

Shane 1995 Zaměstnanci30 28 x x  x 

Merrit 1998 Piloti31 19 x x x x 

de Mooij 2001 Spotřebitelé32 15  x x x 

Mouritzen 2002 Obecní 14 x  x x 

                                                           
29

 Členové vlád, poslanci, odborářští vůdci, akademici a umělci. Tito lidé byli podrobeni průzkumu v rámci 
salcburského semináře v amerických studiích (Hoppe, 1998) 
30

 Zaměstnanci šesti mezinárodních korporací (ale ne IBM) z 28 až 32 zemí (Shane, 1995, Shane & Ventakataran, 
1996) 
31

 Piloti komerčních aerolinek z 19 zemí (Helmreich  & Meritt). Při zahrnutí dalších otázek z výzkumu IBM, které 
byly považovány za významnější pro situaci pilotů, studie potvrdila všechny kulturní dimenze. (Merritt, 2000) 
32

 (Spotřebitelé ze 14 evropských zemí (de Moji, 2004, Cultures Consequencces, 2001, str. 187, 252, 326). 
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správa33 

van 

Nimwegen 2002 

Bank. 

Úřednící34 19 x x x  

 

3.2 Kvalita dat týkající se HDP na osobu 

HDP na osobu je mnohem vhodnější než pouhé použití HDP pro celou zemi. 

HDP na osobu zhodnocuje celkový růst bohatství mnohem efektivněji, než je tomu u 

celkového HDP. Pro všechny země je použitá jednotná měna – dolar. Pouze 

jednotky přepočítané na jednotnou měnu, je možné použít pro vzájemné 

porovnávání nebo pro statistickou analýzu. 

3.3 Kvalita dat legislativy týkající se přerušení těhotenství 

Legislativa jednotlivých zemí je jednoznačná a kodifikovaná, z tohoto důvodu 

zde nenastávají nepřesnosti a neúplnosti v datech jaké je tomu při sledování počtu 

přerušení těhotenství, kde mnoho zemí nezaznamenává údaje, zobrazuje pouze 

určitou část provedených zákroků – pouze na státních klinikách, pouze přerušení 

těhotenství, nezaznamenají se miniinterrupce, nerozlišuje se mezi samovolnými a 

lékařem provedenými přerušeným těhotenstvím. Tomuto problému se věnuje kapitola 

1. 3. A Specifické problémy s daty týkajících se přerušení těhotenství. 

3.4 Etické a politické otázky společenskovědního výzkumu 

 I práce s daty již provedených výzkumů s sebou nese etické problémy. Tato 

práce v žádném případě nechce spojovat určitý typ legislativy s určitým typem 

kultury. Tato práce chce statisticky změřit, zda určité kulturní dimenze mají statisticky 

měřitelný vztah k indexu striktnosti legislativy vztahující se k přerušení těhotenství. 

V každém případě, tato práce na základě kulturních hodnot nemůže tvrdit, že určitá 

kultura je spojena s určitou legislativou. Jediné co může na základě statistických 

výsledků říci, že vysoké nebo nízké hodnoty určité kulturní dimenze mají statisticky 

(ne)významnou spojitost s určitými legislativními přístupy. 

                                                                                                                                                                                     
33

 Vrcholoví magistrátní úředníci za 14 zemí (Søndergaard, 2002, Mouritzen  & Svara, 2002) 
34

 Zaměstnanci mezinárodní banky v 19 zemích (van NImwegen, 2002) 
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 Etičnost vyvstává i v pohledu na přerušení těhotenství. Přerušení těhotenství 

nese s sebou určité morální a etické otázky. Tato práce však nebude soudit, zda je 

přerušení těhotenství morální či nemorální, ale bude sledovat legislativu 

v jednotlivých zemích.  
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4. Závěr 

 Na základě provedené lineární regresní analýzy mohu konstatovat, že dvě 

kulturní dimenze mají statisticky významný vztah s koeficientem legislativy. U třech 

kulturních dimenzí se nepodařilo prokázat statisticky významný vtah. Dále byl 

prokázán statisticky významný vztah mezi kulturními dimenzemi a úrovní bohatství 

jednotlivých zemí měřenou HDP na osobu. 

 Prokázání vztahu individualismu a tendence k liberalizaci zákonů týkajících se 

přerušení těhotenství, nasvědčuje tomu, že legislativa týkající se přerušení 

těhotenství do určité míry reflektuje zvyšující se míru individualismu ve společnosti. 

Právo na soukromí, možnost svobodné volby je upřednostňováno před tradičními 

hodnotami, které jsou spojovány s kolektivismem. Dlouhodobá orientace je druhou 

kulturní dimenzí, u níž byl prokázán statisticky významný vztah. U této dimenze jsou 

určující sledování budoucích odměn a dlouhodobých cílů. Přerušení těhotenství, 

může být z určitého úhlu pohledu, nahlíženo jako legitimní prostředek k odstranění 

„neočekávané překážky“ na cestě za vytčeným cílem.   

 Je pravděpodobné, že bude docházet k postupné liberalizaci zákonů týkající 

se přerušení těhotenství, jelikož celosvětově se zvyšuje individualismus. Růst 

bohatství, do určité míry podporuje tento trend ve vývoji. Regresní analýza potvrdila i 

vztah mezi striktností legislativy a mírou bohatství měřenou HDP na osobu. 

 Přijmutí prvních zákonů legalizujících přerušení těhotenství se projevilo ve 

vysokých počtech umělého přerušení těhotenství. Ženy v té době neměly k dispozici 

spolehlivé antikoncepční prostředky a přerušení těhotenství bylo v té době jistým 

druhem plánovaného rodičovství. Rozvoj farmaceutického průmyslu, technický 

pokrok a nové objevy umožnily ženám snadnější přístup ke spolehlivým 

antikoncepčním metodám. Právě rozvoj antikoncepce stojí za poklesem míry 

potratovosti.  

 Provázanost kulturních dimenzí individualismu a dlouhodobé orientace a 

legislativy týkající se umělého přerušení těhotenství, jež byla v této práci statisticky 

prokázána, mě vede k přesvědčení, že zvyšující se individualismus některých zemí 
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v důsledku hospodářského růstu, povede i k odstranění legislativních překážek 

umělého přerušení těhotenství. 
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5.Příloha 

6.1. Tabulka s daty kulturních dimenzí, HDP na osobu a indexem striktnosti 

legislativy pro rok 2007 

Country PDI IDV MAS UAI 

h
d
p
/2
0
0
7
 

In
d
e
x 
s.
 l.
  

2
0
0
7
 

Argentina 49 46 56 86 6309,819 4 

Australia 36 90 61 51 42552,62 7 

Austria 11 55 79 70 44308,26 7 

Bangladesh 80 20 55 60 444,011 1 

Belgium 65 75 54 94 41605,47 7 

Brazil 69 38 49 76 6 842 1 

Bulgaria 70 30 40 85 5 116 7 

Canada 39 80 52 48 42738,21 7 

Chile 63 23 28 86 9697,657 0 

China 80 20 66 30 2459,757 7 

Colombia 67 13 64 80 3 614 4 

Costa Rica 35 15 21 86 5 102 3 

Czech 

Republic 57 58 57 74 16371,9 7 

Denmark 18 74 16 23 57034,93 7 

Ecuador 78 8 63 67 3 243 4 

El Salvador 66 19 40 94 2 841 0 

Estonia 40 60 30 60 15 310 7 

Finland 33 63 26 59 44 912 6 

France 68 71 43 86 40 782 7 

Germany 35 67 66 65 39 650 7 

Greece 60 35 57 112 32 010 7 

Guatemala 95 6 37 101 2 504 1 

Hong Kong 68 25 57 29 29 149 7 

Hungary 46 80 88 82 13 560 7 

India 77 48 56 40 965 6 

Indonesia 78 14 46 48 1 824 1 
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Iran 58 41 43 59 3 920 1 

Ireland 28 70 68 35 58 883 1 

Israel 13 54 47 81 22 073 5 

Italy 50 76 70 75 35 386 7 

Jamaica 45 39 68 13 3 998 3 

Japan 54 46 95 92 34 023 4 

Luxembourg 40 60 50 70 102 284 6 

Malaysia 104 26 50 36 6 146 3 

Malta 56 59 47 96 16 049 0 

Mexico 81 30 69 82 8 426 7 

Morocco 70 46 53 68 2 368 3 

Netherlands 38 80 14 53 45 429 7 

New Zealand 22 79 58 49 29 698 5 

Norway 31 69 8 50 79 154 7 

Pakistan 55 14 50 70 909 3 

Panama 95 11 44 86 5 767 3 

Peru 64 16 42 87 3 616 3 

Philippines 94 32 64 44 1 590 1 

Poland 68 60 64 93 10 858 5 

Portugal 63 27 31 104 20 665 7 

Romania 90 30 42 90 7 352 7 

Russia 93 39 36 95 8 612 7 

Singapure 74 20 48 8 34 152 7 

Slovakia 104 52 110 51 13 227 7 

South Africa 49 65 63 49 5 724 7 

South Korea 60 18 39 85 19 624 4 

Spain 57 51 42 86 31 472 5 

Surinam 85 47 37 92 4 254 1 

Sweden 31 71 5 29 47 069 7 

Switzerland 34 68 70 58 56 711 7 

Taiwan 58 17 45 69 16 274 7 

Thailand 64 20 34 64 3 400 4 

Trinidad 47 16 58 55 15 908 3 

Turkey 66 37 45 85 6 548 7 

United 

Kingdom 35 89 66 35 45 301 5 
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United 

States 40 91 62 46 45 800 7 

Uruguay 61 36 38 100 6 616 4 

Venezuela 81 12 73 76 8 252 1 

Vietnam 70 20 40 30 809 7 

 

6.2. Tabulka s daty LTO, HDP na osobu a indexem striktnosti legislativy pro rok 

2007 

 

Country LTO h
d
p
/2
0
0
7
 

In
d
e
x2
0
0
7
 

Austria 31 44308,26 7 

Belgium 40 41605,47 7 

Bulgaria 65 5 116 7 

Chile 23 9697,657 0 

China 118 2459,757 7 

Czech 

Republic 13 16371,9 7 

Germany 31 39 650 7 

Hong Kong 96 29 149 7 

Hungary 50 13 560 7 

India 61 965 6 

Japan 80 34 023 4 

Netherlands 44 45 429 7 

New Zealand 30 29 698 5 

Norway 20 79 154 7 

Pakistan 0 909 3 

Philippines 19 1 590 1 

Poland 32 10 858 5 

Singapure 48 34 152 7 

Slovakia 38 13 227 7 

South Korea 75 19 624 4 

Sweden 33 47 069 7 
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Taiwan 87 16 274 7 

Thailand 56 3 400 4 

United 

Kingdom 25 45 301 5 

United 

States 29 45 800 7 

Vietnam 80 809 7 

 

 

6. 3 Tabulka 3 - Vývoj potratovosti v Československé republice (ČSÚ, 2008) 

 

Tab. 1  Potraty v  ČR  podle druhu potratu v letech 1953 - 2002     

                  

V potratech celkem Ze 100 potratů 
Průměr 

let,rok 

Počet 

potratů 

celkem 

na  

1000 

obyvatel 
umělá 

přerušení 

 samovolné 

potraty 

ostatní 

potraty 

umělá 

přerušení 

 samovolné 

potraty 

ostatní 

potraty 

1953 25 175  2,7 . . . x x x 

1954 25 773  2,8 . . . x x x 

1955 25 850  2,8 . . . x x x 

1956 25 079  2,8 . . . x x x 

1957 27 967  2,9 . . . x x x 

                  

1960-64 79 741  8,3 61 327  18 314  100  76,9 23,0 0,1 

1965-69 85 313  8,7 68 195  17 092  27  79,9 20,0 0,0 

1970-74 83 180  8,4 63 698  19 469  13  76,6 23,4 0,0 

1975-79 80 689  7,9 60 385  20 291  13  74,8 25,2 0,0 

1980-84 91 216  8,8 73 921  17 277  18  81,0 18,9 0,0 

1985-89 116 271  11,2 100 329  15 527  415  86,3 13,3 0,4 

1990-94 101 653  9,8 87 392  13 299  962  86,0 13,1 0,9 

1995-99 57 256  5,6 44 996  10 712  1 548  78,6 18,7 2,7 

1958 67 643  7,1 49 035  18 161  447  72,5 26,8 0,7 

1959 79 269  8,2 61 914  17 087  268  78,1 21,6 0,3 

1960 85 213  8,8 67 550  17 471  192  79,3 20,5 0,2 

1961 87 362  9,1 70 062  17 207  93  80,2 19,7 0,1 

1962 83 565  8,7 66 031  17 462  72  79,0 20,9 0,1 

1963 71 677  7,4 51 470  20 124  83  71,8 28,1 0,1 

1964 70 888  7,3 51 524  19 304  60  72,7 27,2 0,1 

1965 76 341  7,8 58 554  17 747  40  76,7 23,2 0,1 

1966 83 316  8,5 65 818  17 466  32  79,0 21,0 0,0 

1967 86 731  8,8 69 850  16 853  28  80,6 19,4 0,0 
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1968 89 089  9,0 72 488  16 582  19  81,4 18,6 0,0 

1969 91 088  9,2 74 263  16 810  15  81,5 18,5 0,0 

1970 89 509  9,1 71 893  17 597  19  80,3 19,7 0,0 

1971 86 452  8,8 68 652  17 789  11  79,4 20,6 0,0 

1972 84 821  8,6 65 079  19 733  9  76,7 23,3 0,0 

1973 76 986  7,8 55 898  21 079  9  72,6 27,4 0,0 

1974 78 130  7,8 56 969  21 145  16  72,9 27,1 0,0 

1975 76 342  7,6 55 511  20 812  19  72,7 27,3 0,0 

1976 77 908  7,7 56 889  20 998  21  73,0 27,0 0,0 

1977 81 656  8,0 61 114  20 531  11  74,9 25,1 0,0 

1978 83 915  8,2 63 904  20 005  6  76,2 23,8 0,0 

1979 83 624  8,1 64 505  19 111  8  77,1 22,9 0,0 

1980 86 503  8,4 68 930  17 561  12  79,7 20,3 0,0 

1981 89 373  8,7 71 574  17 774  25  80,1 19,9 0,0 

1982 91 531  8,9 74 531  16 990  10  81,4 18,6 0,0 

1983 92 033  8,9 75 037  16 989  7  81,5 18,5 0,0 

1984 96 638  9,4 79 534  17 070  34  82,3 17,7 0,0 

1985 99 357  9,6 83 042  16 281  34  83,6 16,4 0,0 

1986 99 452  9,6 83 564  15 873  15  84,0 16,0 0,0 

1987 126 690  12,2 109 626  15 228  1 836  86,5 12,0 1,5 

1988 129 349  12,5 113 730  15 450  169  87,9 12,0 0,1 

1989 126 507  12,2 111 683  14 805  19  88,3 11,7 0,0 

1990 126 055  12,2 111 268  14 772  15  88,3 11,7 0,0 

1991 120 050  11,6 106 042  13 985  23  88,3 11,7 0,0 

1992 109 281  10,6 94 180  13 401  1 700  86,2 12,3 1,5 

1993 85 445  8,3 70 634  13 228  1 583  82,7 15,5 1,8 

1994 67 434  6,5 54 836  11 109  1 489  81,3 16,5 2,2 

1995 61 590  6,0 49 531  10 571  1 488  80,4 17,2 2,4 

1996 59 962  5,8 48 086  10 296  1 580  80,2 17,2 2,6 

1997 56 973  5,5 45 022  10 392  1 559  79,0 18,3 2,7 

1998 55 654  5,4 42 959  11 128  1 567  77,2 20,0 2,8 

1999 52 103  5,1 39 382  11 173  1 548  75,6 21,4 3,0 

2000 47 370  4,6 34 623  11 300  1 447  73,1 23,8 3,1 

2001 45 057  4,4 32 528  11 116  1 413  72,2 24,7 3,1 

2002 43 743 4,3 31 142  11 256  1 345  71,2 25,7 3,1 

                  

 

6.4 Tabulka 4 - Vývoj potratovosti v Evropě (ČSÚ, 2008)  

Období               
Země 

1960-64 1965-69 1970-74 1975-79 1980-84 1985-89 1990-94 1995-99 2000-2002 

Bulharsko 91,0 91,9 104,6 102,1 115,3 113,2 135,9 125,1 77,8 

Dánsko 5,1 7,5 20,4 39,4 40,9 36,1 28,6 25,3 23,3 

Estonsko 117,7 82,6 189,0 171,6 148,6 134,0 138,7 126,5 90,5 

Finsko . . . . 21,6 21,1 16,8 17,4 19,3 

Francie . . . 16,7 22,7 21,5 22,4 16,4 . 
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Chorvatsko . . 57,5 62,2 74,1 79,4 56,7 21,2 16,2 

Island 1,8 3,8 9,8 14,5 16,1 16,1 20,5 23,0 . 

Itálie . . . . 36,4 32,6 26,8 25,0 . 

Litva . . . . . 63,3 67,5 63,1 44,1 

Lotyšsko . . . . . . 90,2 90,0 127,0 

Maďarsko 123,8 130,6 103,1 49,8 58,4 67,3 68,4 70,9 58,6 

Makedonie . . . . . . 20,1 33,2 41,2 

Moldavsko . . . . . 113,1 100,0 69,1 47,8 

Německo . . . . 21,4 19,2 14,6 15,1 18,0 

  západní   . . . . 14,4 12,9 10,7 13,2 . 

  východní . . . . 39,5 37,7 40,8 29,1 . 

Nizozemsko . . . . . 9,6 9,9 11,4 . 

Norsko . . . 28,2 27,0 28,1 25,0 23,5 24,4 

Polsko . 27,6 23,8 21,3 19,1 18,7 4,0 0,1 0,0 

Rakousko 14,6 14,3 14,4 27,6 22,9 15,7 3,4 2,9 . 

Rumunsko 215,1 394,0 67,6 85,1 102,7 55,6 270,4 155,2 113,6 

Rusko . . . . . 166,3 194,9 192,2 148,3 

Slovensko 24,4 31,8 30,1 28,0 35,2 53,0 56,4 40,1 34,2 

Slovinsko . . . . 66,2 67,4 63,2 52,9 44,1 

Spojené království . . . . . 19,8 18,3 19,3 21,0 

Srbsko a Černá 

Hora . . . . . . 129,3 97,6 56,0 

Španělsko . . . . . . 5,8 11,1 14,2 

Švédsko 3,1 8,1 20,7 33,3 34,5 32,5 29,0 33,5 34,4 

Ukrajina . . . . . 145,4 152,9 137,7 . 

ČR                   

potraty celkem 56,7 59,9 49,1 44,6 63,5 87,6 82,3 62,4 49,5 

interrupce 43,6 47,8 37,0 32,9 51,5 75,5 71,5 49,0 35,7 

in. bez mininter. . . . . . . 13,4 8,0 6,7 

          

 

 

 


