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Anotace 

Tato diplomová práce s názvem: Integrace předmětu sexuální výchova v programu RVP se 

v teoretické části zabývá obsahem, cílem, principy a metodami sexuální výchovy. V této části 

je také charakterizován věk cílové skupiny, a to v oblasti biologické, psychologické i sociální. 

Teoretická část se zabývá čtyřmi oblastmi zkoumání, na které je dále v praktické části navržen 

vlastní program pro výuku žáků v páté třídě. Po teoretické části následuje část výzkumná, ve 

které dochází к ověření informovanosti učitelů na 1. st. ZŠ v oblasti metodiky sexuální 

výchovy a její následný vliv na informovanost samotných žáků. Praktická část je celá 

věnována vlastnímu programu, který byl navržený pro konkrétní školu a konkrétní věkovou 

skupinu. Tento program byl částečně realizován a zhodnocen. 

Summary 

This diploma thesis, which has titled The Integration of subject a sex education in framework 

programme, includes content, aim, principles and methods from an area of a sex education. In 

this part target group is described from biological, psychological and social point of view. The 

theoretical part deals with four areas of research. For those areas is suggested own 

programme, which is considered for children in 5th grade of the primary school. After 

theoretical part follows a research part, where the knowledge of methodology of sex 

education and its influence on knowledge of pupils is tested. The Practical part is devoted to 

own programme, which was elaborated for target school and target class of age. This program 

was partly implemented and evaluated. 
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Úvod 

Důvodem volby tématu diplomové práce, kterým je Integrace předmětu sexuální 

výchova v programu RVP byl fakt, že v posledních letech se odtajnila řada tabuizovaných 

problémů, především z oblasti sexuálního zneužívání dětí a rostoucí agresivity žáků na 

školách. A snad žádné jiné odvětví pedagogiky není tolik opomíjené jako sexuální 

pedagogika a její předmět sexuální výchova. 

V diplomové práci se snažím poukázat na to, že sexuální výchova je nezbytnou 

součástí výchovy, zvláště pak výchovy mravní. Jsem přesvědčená, že je základním 

předpokladem vyváženého a harmonického rozvoje dítěte a mladých lidí. Snažím se upozornit 

na fakt, že sexuální výchova je, podle všech odborníků a empirických testů, dlouhodobý 

proces záměrné výchovy. A přestože právě škola má к dispozici tým odborníků na výchovu a 

vzdělávání, má prostředky a metody na dlouhodobé a plánovité působení, které je při sexuální 

výchově jedním z nejdůležitějších aspektů, je učiteli velmi opomíjená. 

Pokud mohu soudit ze své zkušenosti, na mnoha školách odkládají informovanost až 

na dobu nezbytně nutnou, v horších případech na dobu „žádnou". Ze svého mládí si 

nepamatuji na jedinou hodinu, která by se týkala tématu sexuální výchovy, a přestože 

vzhledem к oblasti, kde jsem vyrůstala, bylo patologických jevů páchaných na dětech 

prokazatelně více, než v jiných krajích ČR, neproběhla zde např. žádná prevence dětí, jak se 

bránit násilí. Dle mého názoru je nevědomost v této oblasti nežádoucí. 

Pedagog by měl dítě učit chápat, že sexualita je více než pouhý sex, ale je to celý 

soubor dovedností, návyků a především hodnot, které se týkají celé podstaty člověka. Po 

jejich pochopení a osvojení můžeme převzít zodpovědnost za naše chování a dosáhnout tak 

plnohodnotného života. 

V teoretické části jsou tedy vymezeny pojmy sexuální výchovy, její obsah, cíle a 

principy. Jsou zde uvedeny argumenty pro zařazení sexuální výchovy na 1. st. ZŠ, ale také 

argumenty proti jejímu zařazení. Dále je zde možnost seznámit se s několika základními 

metodami výuky sexuální výchovy. Také je zde charakterizováno období žáků ve věku 10-12 

let, kteří jsou cílovou skupinou pro projekt navrhovaný v praktické části. Nalezneme zde také 

teoretický popis oblastí, které jsou v praktické části rozpracovány v podobě vlastního 

programu. 
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Výzkumná část se zabývá ověřením hypotézy: Nedostatečná informovanost učitelů na 

prvním stupni, vede к nedostatečné informovanosti samotných žáků. Výzkum byl realizován 

na škole, která by měla být mým budoucím pracovištěm. Proto se chci dozvědět o přístupu 

samotných učitelů a celé školy co nejvíce. 

Teoretickou částí je vlastní program navržený pro výše zmíněnou školu, konkrétně pro 

žáky ve věku 10-12 let, kteří dochází do páté třídy. Navržený program byl z části realizován, 

proto je jeho součástí i vlastní reflexe z odučených hodin. 
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Základní terminologie 

V. Täubner chápe sexuální pedagogiku jako „teoretickou, vědeckou, pedagogickou 

disciplínu, jejímž předmětem bádání je sexuální výchova" (Täubner, 1998: 140). 

Pojem sexuální výchova je definován v téže publikaci V. Täubnerem jako záměrná, 

plánovitá a dlouhodobá činnost vychovatele vůči vychovávanému a v součinnosti s ním, ve 

které vychovávaný získává subjektivně i společensky žádoucí vědomosti, postoje a chování 

znejširší oblasti sexuálního chováni (Täubner, 1998: 140). Oproti tomu U. Silert definuje 

sexuální výchovu jako „výchovu směřující к získání návyků, dovedností, znalostí, hodnot, 

norem a postojů v oblasti sexuálních vztahů mezi mužem a ženou. Je součástí škol jako 

vzdělávání, ale nikoliv jako samostatný předmět, nýbrž je začleněna do učiva občanské 

výchovy, rodinné výchovy aj'." (Silert, 1994: 28). Další definicí je: Sexuální výchova je široký 

projekt výchovy celé osobnosti dítěte pro jeho individuální, sociální a sociálně-sexuální 

fungování v partnerství, manželství a rodičovství." (Janiš, Täubner, 1999: 3) 

Další klíčový pojem sexuální chování, je přirovnáváno к „výsledku dlouhého 

evolučního procesu prastarých motivačních struktur, které vede к reprodukčnímu chování, ke 

specificky lidské slasti, seberealizaci a subjektivním požitkům pocitu štěstí" (Täubner, 1998: 

140). 

V Pedagogickém slovníku (Průcha, Walterová, Mareš, 1998) nejsou uvedeny pojmy, 

jako je sexuální pedagogika ani sexuální chování. 

V globálu je tedy na cíl sexuální výchovy V. Täubnerem (Täubner, 1997: 5) 

pohlíženo jako na pískání přiměřených poznatků z oblasti sexuální výchovy, partnerských 

vztahů před manželstvím, v průběhu manželství a rodičovství, získání správných 

společenských a emocionálních postojů к sexualitě a ke všemu, co se sexualitou souvisř 
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1. Teoretická část 

1.1 Obsah sexuální výchovy 

Je konkrétní program, kterým učitel působí na žáka a tím dosahuje cílů sexuální 

výchovy. Obsah je dělen jednak spirálovitě - témata jsou opakovaná a postupem věku se 

rozvíjejí na hlubší úrovni, a jednak aktuálně v blocích - které reagují na novou situaci, která 

se v rámci společnosti objeví. Je také možno vykládat témata, která nebylo možné z různých 

důvodů vyložit dříve. Vše samozřejmě záleží na zvážení učitele, jaká je vzdělanost v daném 

regionu, ve škole, jaké složení dětí se vyskytuje ve třídě, náboženské problémy atd. Učitel 

tedy nejprve musí zjistit jakýsi soubor vědomostí, návyků, dovedností a chování a na něm 

vybudovat vzdělávací projekt. Je tedy zřejmé, že práce učitele by měla být dlouhodobá a 

cílevědomá a je postavena na vazbách mezi učitelem a žákem. 

1.1.1 Hlavní oblasti 

a) „Oblast informativně poznávací 

b) Oblast emotivně postojová 

c) Oblast dovedností, návyků a chování" (Täubner, 1997: 7) 

a) Oblast informativně poznávací 

Reaguje na nejnovější situaci vědeckého poznání. Specifikem této oblasti je, že 

některé informace nemusí být pro dítě aktuální (např. informace o antikoncepčních pilulkách). 

Důvodem je skutečnost, že žák bez zábran akceptuje informace a pojmy, které pro něj nejsou 

nyní aktuální a užitečné, ale ve správném podání srozumitelné. Takto vytvořená výstavba 

pojmů a informací v útlém věku připravuje vhodnou názorovou a postojovou rovinu pro dobu, 

kdy budou poznatky již aktuální. Například vybudování správného a přiměřeného 

pojmenování oblasti pohlavních orgánů, zvyšuje ochranu před užíváním různých vulgarismů 

a pornolálií. Je zřejmé, že většina informací aktuálních je, např. hygiena pohlavích orgánů, 

toxikománie, sexuální zneužívání. 

b) Oblast emotivně postojová 

Jejím cílem je vytvářet silné emotivní postoje к získaným informacím, návykům, 

dovednostem a naučenému chování. Samotně naučená informace či naučená dovednost ještě 

nevede ke schopnosti ji správně a aktuálně používat. Například informace o drogách není 
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zárukou toho, že dítě se toxikomanem nestane. Což se v současné škole objevuje jako slabší 

stránka výchovy. Žák je pouze zahlcen množstvím informací bez postojů k nim, a proto je na 

každém učiteli jak vytvoří žádoucí postoje žáka. 

c) Oblast dovedností, návyků a chování 

Je aktivní částí celé sexuální výchovy. Žák získává v této oblasti správné dovednosti, 

návyky a chování, kdy by měl učitel využívat řady aktivizujících metod a prostředků, v nichž 

se žák stává aktivním spolutvůrcem. Je prokázáno, že tato část je učiteli zanedbávána nejvíce. 

V této oblasti se objevují i dovednosti a návyky, kde pochopení ještě nelze předpokládat, 

přesto se tato oblast musí rozvíjet, např. úcta к matce, staršímu člověku apod. Není možné 

očekávat úctu ke stáří u šestiletého dítěte, které není schopno v tomto věku pojem stáří 

emocionálně identifikovat. Na druhou stranu v některých oblastech učitel nemůže čekat, až 

dítě dozraje do fáze pochopení, např. dovednosti ochrany před sexuálním zneužitím. 

1. L 2 Realizace obsahu 

a) „V rámci obecně vzdělávacího procesu - učitel ve svém vzdělávacím předmětu. 

b) V rámci samostatného výchovně vzdělávacího předmětu nebo v předmětech, které 

byly výchovou konkrétně pověřeny - rodinná výchova, biologie, tělesná výchova, 

literární výchova atd. 

c) V rámci rodiny žáka - rodiče spolupracují se školou, jsou informováni o obsahu, 

prostředcích, metodách a specifickém podílu rodiny. 

d) V rámci mimoškolní výchovy - zájmové útvary, organizace atd." (Täubner, 1997: 8) 

Nejkomplexnější návrh obsahu sexuální výchovy na ZŠ a SŠ zpracoval tým odborníků 

pod vedením A. Brzká a J. Mellana (In: Střelec, 1998: 141). Obsah je rozčleněn podle stupňů 

škol. V každém stupni je pro každou třídu a věkovou kategorii velmi podrobně zpracován 

obsah sexuální výchovy, který se pro všechny stupně škol skládá ze šesti tematických okruhů. 

(In: Střelec, 1998: 141). 

• „Člověk (terminologie, anatomie, rozmnožování, pohlavní styk, puberta, tělesný 

vzhled, hodnota člověka, pohlaví, láska, heterosexuální příslušnost, imunitní systém, 

hygiena). 
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• Vztahy mezi lidmi (rodina, výchova dítěte, funkce rodičů, kamarádství, přátelství, 

odpovědnost к lásce, typy lásky, známosti, volný čas, hledání partnera, rodičovství, 

rozvod, péče o dítě, funkce domova, dítě mimo manželství). 

• Osobní dovednosti (morální zásady, hodnotové systémy, řešení problémů, vzory, 

ideály, odpovědnost, rozhodování, komunikace, tolerance, asertivita, práva dítěte, 

hledání pomoci). 

• Sexuální chování (sexualita v průběhu života, dotyky, pohlavní styky, právo na 

odmítnutí, onanie, pohlavní zdrženlivost, fantazie, sexuální literatura, sexuální 

dysfunkce). 

• Sex a zdraví (antikoncepce, chtěné a nechtěné dítěte, potrat, pohlavně přenosné 

nemoci, způsoby přenosu a ochrana, zneužití dítěte, svěřování se, plodnost a 

reprodukční zdraví, drogy, alkohol, kuřáctví). 

• Sex a kultura (sexualita a společnost, veřejné mínění, normy v sexu, pohlavní role, 

předsudky a diskriminace, světové názory a právo na svůj názor, náboženství a 

sexualita, sexualita a umění, sexualita a obchod, nevhodná sexualita)." 

Každý tematicky okruh obsahuje řadu oblastí, které jsou po celou dobu školní 

docházky spirálovitě rozvíjeny a prohlubovány. Obsah je chápan jako nabídka, kterou učitel 

přizpůsobuje к věku, stupni poznání žáků, к charakteristice regionu а к aktuální výchovné 

situaci. 

Na prvním stupni ZŠ má rozhodující roli třídní učitel a rodiče žáka. Zde tvoří základ 

sexuologický slovník, který je zbaven vulgarismů, anatomické a fyziologické základy puberty 

a reprodukční funkce. Důvodem je vytvoření porozumění regulaci početí. Základy imunitní 

funkce jsou zase nezbytné pro pochopení problematiky AIDS a rozsahu rizika. V patologii 

sexuálního chování je velmi důležité téma prevence sexuálního zneužívání dětí. Jsou zde i 

témata, která poučují o onanii, sexuální životosprávě, o vztazích mezi lidmi, o vztazích 

v rodině, o lásce, přátelství atd. Význam sexuální výchovy na prvním stupni spočívá ve 

vytváření správných postojů a správného chování dítěte v osvojování vhodné slovní zásoby. 

1.2 Principy sexuální výchovy 

Pedagog aplikuje při výchově nejen všeobecně známé pedagogické principy, jako je 

individuální přístup, přiměřenost věku, spojení teorie a praxe, názornost a aktivita žáka, ale 
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uplatňuje i specifické principy. Ty vyplynuly z dlouholeté zkušenosti, především ve školství 

v zemích jako je Dánsko, Švédsko, Švýcarsko, Německo a USA. 

Täubner koncipoval Světově uznávané principy sexuální výchovy transformované na 

podmínky našeho školství a naší výchovy, které vycházejí ze současné pedagogické teorie a 

zkušeností systému sexuální výchovy (Täubner, 1997: 12): 

a) Spolupráce rodiny a školy 

Škola musí informovat rodiče o obsahu a metodách, které učitel aplikuje a o cílech. 

Vede rodiče ke spolupráci se školou а к sexuální výchově v rodině. Konzultuje požadavky 

rodičů na školu. Tento princip jde realizovat pravidelnými písemnými nebo ústními 

informacemi rodičům o probírané látce a metodách. Je možné, aby se rodič účastnil i školní 

sexuální výchovy svých dětí. 

b) Začleněnost do obecného projektu výchovy dítěte 

Učitel nevytrhuje sexuální výchovu z obecného výchovného projektu. Sexuální 

výchova je součástí veškeré výchovy, prolíná vzdělávacími předměty, je součástí učitelova 

chování, chování rodičů. Každý pedagog sexuálně vychovává, i když není sexuální výchova 

přímo jeho cílem. Například tím, že projevuje úctu к mateřství, že volí jiné formy chování 

к dívkám a jiné к chlapcům, tím jaké zaujímá postoje к alkoholismu, drogám, prostituci atd. 

Sexuální výchova je tedy součástí každodenního záměrného i nezáměrného výchovného 

působení každého učitele, což vyžaduje, aby každý učitel měl přiměřené obecné vzdělání 

v sexuální výchově. 

c) Princip vědeckosti 

Všechny informace a postupy odpovídají současnému stupni vědeckého poznání, 

informace jsou pravdivé, objektivní a pedagogicky transformované к osobnosti dítěte. 

Sexuální výchova také do jisté míry respektuje také úroveň společnosti, tradice a regionální 

zvláštnosti. Rozdíly ve světonázorových postojích dětí (náboženské vyznání) učitel respektuje 

především v oblasti postojů a chování. Vědeckost je neustále ověřována aktuální 

společenskou praxí žáků a budoucí společenskou praxí v mládí a dospělosti. 

d) Princip koedukovanosti 

Mezi vědomosti chlapců a dívek nemá být rozdíl, princip vede к vzájemnému 

pochopení, toleranci, ke komunikativní dovednosti, otevírá prostor pro výcvik asertivity, etiky 

a mezilidských vztahů. Jen zcela výjimečná témata (intimní dotazy, porady, přiznání) se 
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provádějí odděleně pro chlapce a dívky, samozřejmostí jsou i osobní problémy žáků. 

Koedukovaná vychovaje prakticky výcvikem partnerského chování mezi mužem a ženou. 

e) Princip etičnosti 

Výchova je vedena v kontextu se společenskými principy etiky a mravnosti. Je 

motivována city, jako je láska, přátelství, odpovědnost a je postavena na kontextu 

mezilidských vztahů. Učitel klade důraz na odpovědnost jednoho za druhého, odpovědnost za 

dítě a mateřství, pohlavní zdrženlivost, úcta ke stáří, matce atd. Princip je utvářen především 

postoji, hodnotami a mravními dovednostmi a chováním. 

0 Princip komplexnosti a harmonického rozvoje všech oblastí 

Všechny základní oblasti jsou rozvíjeny najednou a přiměřeně v závislosti na stupni 

rozvoje osobnosti dítěte. Témata se rozvíjí spirálovitě a do hloubky i do šířky s věkem dítěte. 

Nelze rozvíjet odtrženě např. jen kognitivní a paměťovou sféru a současně nereflektovat na 

postoje, dovednosti a chování. Všechny hlavní oblasti se rozvíjejí v harmonii a současně. 

Harmonií rozumíme vyváženost témat biologizujících a témat etických. 

g) Princip aktivity 

Učitel volí ve výuce především aktivizační metody. Žák musí být aktivním 

spolutvůrce svých vědomostí, postojů a chování. Musí si uvědomovat smysl a funkčnost 

vědomostí. Princip je zvlášť významný při rekonstrukci postojů žáka к jednotlivým oblastem 

sexuální výchovy. Jde o interiorizaci a identifikaci norem. Aplikace tohoto principu patří 

к nejobtížněji aplikovaným principům ve škole. 

h) Princip přiměřenosti 

Přiměřenost к biologické, emocionální, psychické a sociální zralosti žáka. Specifickou 

součástí je i přiměřenost к regionu а к jeho tradicím, к sociálním skupinám, к světovému 

názoru žáků a jejich rodičů tzn., že jiným způsobem ho využije učitel v Praze a jiným 

venkovský učitel na Hané. 

i) Princip pedagogičnosti a odbornosti 

Odbornost učitele, který řídí a provádí sexuální výchovu, je kromě běžných 

pedagogických požadavků na charakter tvořena ještě odborností a znalostmi lidské sexuality, 

biologie člověka, zdravovědy, etiky, psychologie dětí a didaktiky sexuální výchovy. Na každé 

škole by měl být jmenován učitel - didaktik, který je odpovědný za sexuální výchovu a její 

koordinaci ve škole, vykonává dále funkci poradce pro žáky, organizuje spolupráci s rodiči a 
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vhodnými odborníky. Především ale musí mít takové povahové vlastnosti, aby získal důvěru 

žáků. 

Dále jsou zde uváděny speciální didaktické principy: 

• „Princip laskavé atmosféry 

• Princip otevřenosti 

• Posilování odpovědnosti žáků 

• Propagace ochrany před nákazou HIV 

• Asertivní právo na chyby" (Täubner, 1997: 14) 

1.3 Podmínky sexuální výchovy 

Jedná se o celou řadu běžně známých podmínek výuky - endogenních a exogenních. 

Učitelé znají podmínky vnitřní, jako jsou dědičné, vrozené, získané vlastnosti, psychický stav 

atd. i podmínky vnější: geografické, historické, společenské atd. Sexuální výchova však 

vytváří nový okruh těchto podmínek, které sepsal V. Täubner ve své publikaci Metodika 

sexuální výchovy, 1997. 

a) Znalost úrovně vědomostí, postojů, dovedností a chování žáků v oblasti sexuální 

výchovy. 

Mezi dětmi existují výrazné rozdíly ve vědomostech sexuální výchovy, než je tomu v 

jiných vzdělávacích předmětech. Tyto rozdíly však učitel nemůže ohodnotit známkou, ani 

testem či naopak pochvalou. Proto učitel musí znát úroveň vědomostí, postojů a dovedností 

svých žáků. Některé děti cítí velkou potřebu informací z této oblasti, naopak jiné tuto potřebu 

vůbec nemusí mít. Najdou se děti, které se budou vyjadřovat zcela bez zábran, jiné budou 

odmítat na toto téma mluvit. Učitel si musí uvědomit, že ve výuce se mohou vyskytnout i děti 

s praktickými sexuálními zkušenostmi (např. zneužívané dítě), a naopak děti bez jakýchkoliv 

představ. Podmínkou účelnosti sexuální výchovy je tedy učitelova informovanost a akceptace 

různých úrovní žáků. 

b) Znalost úrovně interpersonálních vztahů mezi žáky a schopnost učitele vytvářet 

positivní přátelské vztahy mezi žáky navzájem i mezi žáky a učiteli. 

Sexuální výchovu nelze provádět ve třídě negativně mezilidsky orientované nebo 

s negativním postojem к učiteli. Učitel musí být schopen vytvořit takovou sociálně 
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psychickou atmosféru ve třídě, která zaručí funkčnost sexuální výchovy. Důležitá je zde 

důvěra к učiteli a jeho vstřícnost. 

c) Dobré materiální podmínky 

Zahrnuje se sem vhodná místnost (a její vhodné vybavení), kde výchova probíhá. 

Atmosféra by měla být intimní, nikoli vyučovací. Lze různě přestavět lavice, upravit výzdobu, 

změnit zasedací pořádek, zdůvěrnit osvětlení, doplnit hudbu atd. Žáci by měli cítit zvýšení 

vlastního soukromí a důvěrnost atmosféry. Je také zapotřebí dostatek vhodné literatury, 

kterou žáci samostatně studují třeba v knihovně. Dobrými pomůckami jsou videofilmy, 

transparenty, modely a obrazové materiály. 

d) Dostatečný časový prostor 

Vhodné jsou větší časové úseky, které umožní větší škálu metod a prostředků. Dobré 

jsou také lyžařské kurzy, projektované víkendy, školy v přírodě, které nás časově neomezují. 

Kratší časový úsek často vede к omezení rozsahu tématu а к možnosti hledání vztahů a 

souvislostí. 

e) Positivní vztah celého učitelského sboru к sexuální výchově 

Je vnější sociální podmínkou. Při dosahování určitých cílů nemůže učitel odpovědný 

za sexuální výchovu pracovat sám, či čelit negativním projevům svých kolegů. Žáci musí cítit 

i z postojů ostatních učitelů, že se jedná o disciplínu váženou a respektovanou. Učitelé musí 

chápat tuto disciplínu jako obecnou součást výchovy žáků, na které se podílejí všichni. 

1.4 Metody sexuální výchovy 

Při sexuální výchově může použít celou řadu metod pedagogiky. Nejznámější jsou 

popis, vysvětlování, přednáška, rozhovor, názorné metody atd. Kromě těchto metod využívá 

sexuální výchova ještě metody a formy respektující specifika v intimnosti, vnitřní 

angažovanosti, v aktuálnosti i projekci do budoucna. 

a) Dialogické aktivizační metody. 

Jejich základem je slovní interakce mezi učitelem a žákem, podstatou jsou otázky a 

odpovědi. Pedagog klade otázky nebo na ně odpovídá, a tím vede žáka к formulování 

správného závěru, který je předem určen jako cíl. Velmi důležité je, aby žák se závěrem 

souhlasil a aktivně se na něm podílel. 
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Dialogické metody dle typu interakce: 

• „dialog v plénu nebo ve skupině 

• dialog na podnět simulovaného dialogu 

• dialog na základě písemných otázek 

• dialog na základě referátu žáka" (Täubner, 1997: 17) 

Typ dialogické metody je závislý na vyspělosti žáků a na probíraném tématu. 

b) Problémové metody 

Jejich smysl je založen na veliké intelektuální a emocionální angažovanosti žáka 

к danému tématu. Často se tyto metody užívají při skupinové práci, jsou poměrně náročné na 

přípravu a ne vždy přinášejí okamžitý výsledek. Jedním ze základních prvků je rozhodovací 

proces, v němž žák volí mezi některými alternativami. 

Základní schéma problémové metody: 

• „problémová situace - zformovaný úkol 

• ujasnění situace - porozumění 

• návrh možnosti řešení - v párech, skupinách, v plénu... 

• ověření řešení - obhajoba 

• oprava a korekce - dělá učitel, ale žáci by měli na ni přijít sami 

• nalezení správného řešení a jeho zobecnění" (Täubner, 1997: 18) 

с) Inscenační metody 

Vycházejí z principů metod problémových. Podstatou je problém, který děti hrají a 

modelují samy. Tím se dostávají do nevratných situací a přebírají za ně odpovědnost. 

Základní schéma: (Täubner, 1997: 19) 

• popis konfliktní situace - konflikt znají herci i diváci 

• popis rolí - každý herec dostane popis pouze své role a fungování v konfliktu 

s dalšími herci 
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• popis připravených variant řešení - po skončení hry s nimi učitel seznámí 

ostatní žáky 

• pokyny pro pozorovatele - skupiny se zaměří na určitou stránku konfliktu, po 

skončení - diskuze 

• instruktáže herců a pozorovatelů - probíhají odděleně, učitel radí 

• provedení inscenace - učitel pokud možno nezasahuje 

• diskuze к inscenaci - nejprve ve skupinách, později v plénu 

• zhodnocení vychovatele - seznámení s variantami řešení, vyslovení závěru 

1.5 Motivy pro/proti zavedení povinné sexuální výchovy do výuky na ZŠ 

a) Hlavní motivy pro zavedení 

Z historického hlediska má sexuální výchova dlouholetou tradici v mnoha evropských 

zemích. V bývalé ČSSR bylo zavedení motivováno především z obavy z rostoucího počtu 

umělých potratů. V polovině devadesátých let tomu napomohla nákaza epidemie AIDS a po 

roce 1989 odtajnění tabuizovaných problémů, převážně sexuální zneužívání dětí. Nyní jsou 

označovány jako hlavní motivy: 

• „prosazování plánovaného rodičovství 

• ochrana dětí a mládeže před pohlavními chorobami a infekcí HIV/ AIDS 

• ochrana dětí před týráním a zneužíváním 

• zlepšit narušené mezilidské vztahy 

• zlepšit současný stav naší rodiny a manželství 

• zvýšit schopnost a zodpovědnost za vlastní šťastný život 

• pedagogizovat určitý typ nevýchovného vlivu prostředí" (In: Střelec, 1998: 

142) 

b) Některé námitky proti zavedení sexuální výchovy do škol 

• „Sexuální výchova biologizuje člověka a jeho výchovu" (In: Střelec, 1998: 
143) 

o informace způsobí, že se děti začnou předčasně zajímat o tuto 

problematiku a bude poškozen jejich harmonický vývoj 
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o sexuální výchova se nezajímá o mravnost a etiku, potlačuje přirozený 

stud dítěte 

o terminologie, se kterou se pracuje, je pro dítě nevhodná 

• „Sexuální výchova je soukromá intimní záležitost, která patří jenom rodině a 

státem organizovaná výchova do toho nemá co mluvit." (In: Střelec, 1998: 

143) 

• „Lidská sexualita je svojí podstatou nízké živočišné puzení, jehož hlavním 

smyslem je reprodukce. Je proto hříšná a má být výchovou tlumena, ne 

rozvíjena." (In: Střelec, 1998: 143) 

o Umělé přerušení a antikoncepce jsou nemorální vůči životu a vyššímu 

řádu 

o Infekci HIV/AIDS lze předcházet jedině monogamní věrností a láskou, 

kondomy vedou к dalším neřestem (Jan Pavel II) 

o Sexuální výchova nebojuje proti pornografii prostituci, naopak je 

přijímá jako běžnou součást života 

o Onanie je nemravné sebepoškozování, nahota lidského těla nevýchovná 

1.6 Podmíněnost cílové skupiny žáků 

V této kapitole je blíže specifikována cílová skupinu žáků ve věku 10-12 let, pro kterou 

je navržen program v praktické části. Jedná se o pohled na žáky z hlediska biologické, 

psychologické i sociální podmíněnosti. 

1.6.1 Biologická podmíněnost sexuální výchovy žáků středního školního věku 

Z hlediska fyziologického dochází к velkým přeměnám. Může to být například 

rychlejší tělesný růst u obou pohlaví, výrazně se zlepšuje jemná motorika, dochází к vysoké 

pohybové aktivitě, к obratnosti a přesnosti. Další příznakem je výrazná pohlavní diferenciace, 

kde však dochází к disharmonii mezi celkovým tělesným růstem a růstem pohlavních orgánů. 

U dívek dochází к zvedání Mamuly, s následným zvedáním prsní žlázy, nastává taktéž 

intenzivní růst pánevní kosti a výjimkou není ani první nástup menstruace. 

U chlapců dochází к růstu penisu a varlat. Nastává období prvních polucí. 
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1.6.2 Psychická podmíněnost sexuální výchovy žáků středního Školního věku 

Je zřejmé, že je to především škola, která se může kladně podílet na realizaci sexuální 

výchovy a přispívat к harmonickému rozvoji jedince. Prostřednictvím školy může jedinec 

rozvíjet poznávací procesy, opřít své myšlení o konkrétní názor a vytvářet si logické celky a 

souvislosti. 

Žák má v tomto období zvýšený zájem o sexuální tématiku. Žák již nepoznává svět jen 

svou vlastní experimentací, ale prostřednictvím učitele, učebnic, médií. Intenzivně rozvíjí 

formální myšlenkové operace, operuje s pojmy, generalizuje, užívá abstraktního myšlení. 

Období prepuberty a puberty je považováno zajedno z nejdůležitějších etap v životě člověka. 

Dochází zde к celkovému dozrávání-společenskému, zájmu o druhé pohlaví. 

Pohlavní hormony v tomto období ovlivňují nervovou soustavu a s tím jsou spojeny 

střídavé nálady, citlivost na vnější podněty, uplatnění tzv. vyšších citů (etických, 

společenských, morálních). Celkově pohlavní vývoj je spojován s únavou, podrážděností, 

labilností. 

1.6.3 Sociální podmíněnost sexuální výchovy žáků středního školního věku 

V sexuální výchově sociální podmínky znamenají vůbec nejvíc. Prostředí, kde se 

sociální vztahy vyvíjí, může být velmi široké. Dle autora Z. Koláře je můžeme dělit na 

mikroprostředí a makroprostředí. 

„Makroprostředí představuje uspořádání společnosti, způsob řízeni společnosti, její 

ideové zaměření, konkrétní úkoly, které společnost řeší v ekonomické oblasti a celém 

komplexu oblasti sociální, politické, v uspořádání společnosti atd." Toto prostředí působí na 

člověka tím, že mu vytyčuje požadavky, na celkovou úroveň, vzdělání, respektování 

politických norem, duchovní kultury aj. 

Naopak mikroprostředí představuje skupinu lidí, s nimiž se jednotlivec stýká, 

spolupracuje, komunikuje. Proto je koedukovaná výchova na základních školách tak důležitá 

z hlediska vývoje sociálních vztahů, tvorby hodnot, tolerance, a respektování druhého 

pohlaví. Je tedy zřejmé, že vědomé zahájení sexuální výchovy patří do období, kdy je pro dítě 

přístupná určitá abstrakce, neboť chápání dětí je víceméně v tomto období orientováno na 

přítomnost a budoucnost. S tím souvisí i nedílná součást spolupráce rodičů, kde dítě vidí 

sexuální role, odlišnost chování muže a ženy. Také samotné děti si předávají informace mezi 

sebou a dále „prakticky" poznávají samy sebe i druhé pohlaví. Škola zde tedy významně 
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vstupuje svou edukovaností, novými poznatky ze sexuálni výchovy, vytváří normy 

společenského soužití. 

Dle K. Janiše а V. Täubnera se sociální vztahy realizují ve dvou směrech (Janiš, 

Täubner, 1999: 26) 

a) Vztah dítěte к dospělým 

Dítě považuje dospělé jedince za neomylné a při nástupu do školy přebírá tuto funkci 

škola - učitel. Je prokázáno, že lépe se požadavkům přizpůsobují dívky, je to dáno mírou 

podílu na životě rodiny 

b) Vrstevnické vztahy 

Přirozená touha dětí je sociální kontakt s vrstevníky. Ve středním školním věku 

dochází ke zřetelnému oddělení činnosti dle pohlaví a také skupiny ve školách se většinou 

dělí na „klučicí a holčičí". Důvodů bývá mnoho - zájem, bydliště, prospěch atd. Dochází zde 

také např. ke studu ve svlékání před rodiči, prarodiči, avšak dochází zde stále častěji к hraní, 

které napodobuje akty dospělých-hra na svatbu, namlouvání, na rodinu. Právě prostřednictvím 

sociálních vztahů se dostává jedinci řada informací, které mají výpovědní charakter. 

V období středního školního věku jsou vztahy nejčastější vrstveny do Skupinové fáze 

izosexuální, ve které se vytvářejí početné skupiny složené z žáků stejného pohlaví, postoj 

к druhému pohlaví je velmi odmítavý. Je zde zachována úcta к starším členům. A do druhé, 

individuální izosexuální fáze, která je charakteristická potřebou hlubších, citovějších vztahů. 

Vytvářejí se přátelské vazby a skupinové přátelství se oslabují. Přátelské vazby mohou 

přetrvávat velice dlouho. Vztahy jsou však stále na úrovni stejného pohlaví. 

1.7 Charakteristika žáků středního školního věku 

Tato kapitola je věnována charakteristice žáků ve středním školním věku, a to 

konkrétně žáků páté třídy, tedy ve věku 10-12 let. V kapitole jsou popsány charakteristické 

znaky chování jejich klíčové změny, které nadcházejí s rostoucím věkem. 

Období dospívání je velmi náročné období a jedná se o tzv. přechod mezi dětstvím a 

dospělostí. Jednotlivé fáze nejsou přesně označeny, neboť zde dochází i к individuálním 

rozdílům ve výšce, vzhledu, pohlavních znaků, taktéž v sociální a morální zralosti 

Jedná se o období, které je vymezeno prvními známkami pohlavního zrání. Podle 

Švingalové je „dospívání charakteristické hledáním a vytvářením vlastní identity, ztrátou 
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předchozích jistot a bojem ohrožujícím pocity nejistoty a pochybnostmi o své vlastní identitě a 

sociální roli. " 

Období pubescentní zahrnuje fázi prepuberty, která spadá do středního školního věku. 

Zrání psychické a sociální je zde v disbalanci se zráním tělesným, objevují se první 

sekundární pohlavní znaky a urychlený růst. U chlapců se jedná o první zkušenost s noční 

polucí a u děvčat se začíná objevovat menses. Tělesný růst, obzvláště končetin zapříčiňuje 

menší koordinovanost ohybů jako je klátivá chůze, neobratné pohyby. Jedinec si začíná 

všímat více svého já, prosazuje důrazněji své názory mezi rodiči i vrstevníky. 

Z pohledu vývojové psychologie. Pavlase a M. Vašutové bývají děti v desátém roce 

vývoje brány jako nejmilejší. Je to bráno z pohledů rodičů, kteří jsou v tomto období tou 

nej uznávanější autoritou. Desetileté děti jsou poslušné samy o sobě, dokážou respektovat 

zákazy, příkazy, ale i přání a prosby. V tomto roce dítě již chápe křivdu a dokáže na ni 

upozornit. Lásku rodiny přijímá otevřeně a samo ji ve velké míře opětuje zpět, společně 

s radostí ze života. Děti jsou milé, bezprostřední, užívají si života, jedná se období stability. Je 

to jedno z mála období, kdy se rodiče setkají s tak silnými projevy náklonnosti 

V jedenáctém věku dítěte prudce dochází k egocentrismu a energičnosti při jakékoliv 

aktivitě. Dítě je v neustálém pohybu, nedokáže sedět, špatně se soustředí, veškeré napětí se 

děje skrz pohyb, dítě chodí, jí, mluví. Velmi striktně se rozhoduje samo za sebe, dochází zde 

také к odmítání spolupráce. Najevo dává i veškerý nesouhlas se špatným chováním rodičů, 

vrstevníků, nebere ohledy na požadavky, příkazy autorit. Dochází také ke vzdoru vůči 

domácím pracím v rodině. Je to velmi obtížné období, co se týká vztahů mezi rodiči, 

obzvláště pak matkou, která je obviněna jako první při neúspěchu dítěte, je často kritizována, 

což nevede ke klidným rodinným vztahům, později se toto období zklidní a přestože dítě 

pohlíží na své rodiče poněkud kriticky v tomto období, rodina pro něj stále představuje velmi 

důležitou roli. Žáci jsou v tomto věku méně pozorní, jsou méně ochotni spolupracovat, 

nicméně stále touží po projevu uznání ze strany učitele i rodičů. Chování jedenáctiletého 

jedince je chaotické pro něj samé-neovládá své emoce, většinou si ani neuvědomuje důsledky 

svého chování. Dochází к prvnímu užití násilí, hněv je vyjádřen křikem, nadávkami. Je zde 

také charakteristický protipól miluji-nenávidím. 

Z desátého roku přetrvává přemíra energie, která se projevuje zvýšenou mluvou o 

ostatních, rodině, kamarádech. Ve školních aktivitách se snaží uplatnit pohyb, rychlost, 

obratnost. U dětí dochází ke kolísání teploty, můžeme často zaznamenat neustále otvírání a 
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zavírání oken. Jeden den bývají velmi energetičtí, zatímco druhý den mohou být velmi 

unavení. Obzvlášť oblíbené jsou kolektivní hry při hodinách tělesné výchovy, avšak při chybě 

jiného žáka, dochází к výraznému upozornění na jeho nedostatky tzn., že dítě je ještě 

společensky nepřizpůsobivé. 

Role učitele by obzvláště v tomto období měla být velmi tolerantní a přátelská. 

Obdivují na učiteli humor, spravedlnost, ale nenáročnost. Měla by být jasná míra, co se od 

žáků očekává, co se chystá, podrobnosti o změnách. Žáci v tomto období hodnotí školu 

negativně, nicméně ji mají rádi. Mají potíže s přesným slovním vyjádřením, avšak obsah 

čteného textu dokážou vyložit lépe slovně než písemně. Dožadují se souvislostí, propojení 

s reálným životem. Obzvlášť přitažlivá je pro ně výtvarná práce a práce s počítačem. 

Do školy se žáci těší hlavně kvůli vrstevníkům, přestože je to období, kdy často 

dochází к agresivitě mezi spolužáky. Přátelství hraje velkou roli, přestože dochází často ke 

přím a dohadováním. O opačné pohlaví stále nejeví známky, proto se doporučuje pro větší 

klid ve třídě nechat sedět chlapce a dívky odděleně. Nicméně když se na druhé pohlaví 

zeptáte, je zde vidět určitý zájem, který se pokouší zakrýt. Později ve dvanáctém roce dochází 

již к výraznému zklidnění a tolerantnímu přístupu vůči dospělým i vrstevníkům. (Pavlas, 

Vašutová, 1999: 75) 

1.8 Sexuální výchova v programu RVP na 1. st. ZŠ 

Program sexuální výchovy je zahrnut do vzdělávací oblasti Člověk a zdraví, a také ho 

nalezneme v průřezových tématech. V oblasti Člověk a zdraví, se žáci seznamují s podněty, 

které ovlivňují zdraví a snaží se své poznatky aplikovat na svém způsobu chování. Jde o to, 

aby žáci poznali především sami sebe a chápali smysl prevence zdravého životního stylu. 

Dozvídají se o různém nebezpečí, které se může dotknout jejich života, jedná se o situace 

spojené s nemocí, ale i o utváření postojů к mimořádným situacím. Především jde o utváření 

postojů hodnot spojených se zdravím. Učí se odpovědnosti nejen za své zdraví, ale i za zdraví 

blízkých. 

Žáci se učí těmto dovednostem převážně přes praktické činnosti. Klade se důraz, aby 

celá škola žila v duchu zdravého životního stylu a tím byla dobrým příkladem samotným 

žákům. 

Vzdělávací oblast Člověk a zdraví je vymezena dvěma vzdělávacími obory: Výchova 

ke zdraví a Tělesná výchova. Vzdělávací obor Výchova ke zdraví se věnuje oblasti člověka a 

jeho preventivní ochranou zdraví. Žáci se učí propojit všechny složky zdravého životního 
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stylu sociální, psychické i fyzické. Jedná se o dovednosti z oblastí hygieny, stravovacích 

návyků, pracovních návyků, ale i např. dovednosti jak odmítnout škodlivou látku. Naučit se 

předcházet úrazům a vlastnímu ohrožení. Nedílnou součástí jsou i poznatky spojené 

s mezilidskými vztahy, čímž je obor propojen s dalším a výše zmíněným průřezovým 

tématem, Osobnostní a sociální výchova. Dále také se vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět, 

kde si žáci v tematickém okruhu Lidé kolem nás, osvojují a upevňují základy vhodného 

chování a jednání mezi lidmi, uvědomují si význam a podstatu tolerance, pomoci a solidarity 

mezi lidmi, vzájemné úcty, snášenlivosti a rovného postavení mužů a žen. 

Klíčové kompetence, které by měly být u žáků rozvinuty, jsou např. „Osobnostní a 

sociální výchova. Poznávání člověka jako biologického jedince závislého v jednotlivých 

etapách života na způsobu vlastního jednání a rozhodování, na úrovni mezilidských vztahů i 

na kvalitě prostředí. Získávání základní orientace v názorech na to, co je zdravé a co může 

zdraví prospět, i na to, co zdraví ohrožuje a poškozuje. " (RVP 2007.73). Co je však klíčové: 

očekávané výstupy a dovednosti, jsou určeny v programu RVP pouze pro 2. st. ZŠ. Témata 

určená pro stupeň první jsou zahrnuta pouze v průřezovém tématu. Tematické okruhy 

průřezových témat jsou uspořádány napříč vzdělávacími oblastmi a umožňují propojení 

vzdělávacích obsahů oborů. Tím dochází ke zkompletování vzdělávání žáků а к utváření a 

rozvíjení klíčových kompetencí. 

Průřezové téma Osobnostní a sociální vývoj, reflektuje osobnost žáka, jeho individuální 

potřeby i zvláštnosti. Jeho smyslem je pomáhat každému žákovi utvářet praktické životní 

dovednosti. Tematické okruhy jsou představeny ve třech částech: osobnostní, sociální a 

mravní rozvoj. Z oblasti osobnostní je z hlediska sexuální výchovy nejvýraznější částí-

Sebepoznání a sebepojetí, kde se zohledňuje hledisko mé osoby, mého těla i psychiky, i to jak 

se chovám к sobě i к druhým. Z oblasti sociální jsou podstatnou složkou-Mezilidské vztahy, 

ve kterých je kromě podpory dobrých vztahů zahrnuta pozornost na respektování druhých, na 

pomoc a na vztahy ve třídě či skupině. V poslední oblasti mravní, je sexuální výchova 

zahrnuta především v části- Řešení problémů a Rozhodovací dovednosti, kde jsou zohledněny 

problémy v mezilidských vztazích a přijímání sociálních rolí. 
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1.9 Oblasti zkoumání 

Obsahem osmé kapitoly jsou oblasti, které budou rozpracovány ve vlastním programu 

v praktické části. Oblasti jsou blíže zkoumány z teoretického hlediska, aby informovanost 

pedagoga byla co největší a následný program mohl být co nejkvalitnější. 

1.9.1 Prevence násilí a sexuálního zneužívání 

„Za sexuální zneužití dítěte je považováno jakékoliv nepatřičné vystavení dítěte 

sexuálnímu kontaktu, činnosti či chování. Zahrnuje jakékoli sexuální dotýkání, styk či 

vykořisťování kýmkoliv, komu bylo dítě svěřeno do péče, anebo kýmkoliv, kdo se s dítětem 

dostal do nějakého kontaktu." (Vaničková, Provazník, Hadj-Moussová, 1999: 8) 

Oblastí, kde může dojít к sexuálnímu násilí je mnoho-v rodině, ve škole, na ulici, 

avšak nesmíme zapomenout na oblast medií pomocí reklam a pornografie. 

Násilí vůči ženám a dívkám je součástí násilí uvnitř naší společnosti, děje se tak díky 

nerozdělené moci mezi mužem a ženou, neboť dívky a ženy jsou často závislé na 

chlapcích/mužích, a to v oblastech sociálních i materiálních. Je zde zakotven přežitek 

mužských a ženských rolí, které posilují násilné názory, a to i v milostných vztazích. Sexuální 

zneužívání se v poslední době dostává do podvědomí laické veřejnosti. Zapříčiňují to 

převážně média, která informují o stalé vzrůstajícím počtu násilných aktů, dále pak případy, 

zabývající se dětskou pornografií a prostitucí. V laické veřejnosti pak dochází к milnému 

názoru, že každý ví, o co se v případech sexuálního chování jedná, proto velmi často dochází 

k tomu, že skutečné případy sexuálního zneužívání nejsou odhaleny, neboť společnost je 

zaměřena pouze na ty nejtěžší, nej sledovanější případy. Z řady výzkumů vyplývá, že tou 

nejúčinnější ochranou je dostatečná informovanost dítěte, kdy se učí rozpoznání záměrů 

útočníka a dokáže na sexuální násilí přiměřeně reagovat. Celková informovanost by měla být 

systematická a promyšlená. 

a) Výchova v rodině 

Není výjimkou, že to, co se dítě učí ve škole, může být v rozporu s názory jeho rodičů. 

Někteří rodiče jsou přesvědčeni, že informace mohou být pro dítě škodlivé a celkově může 

docházet ktabuizování témat ze stran rodiny. Prevence sexuální výchovy je důsledkem 

celkového rozvoje osobnosti dítěte. Jde o celkové posílení lásky rodiče к dítěti, neboť 

pachatelé si často vyhledávají jedince nemilované, s nízkým sebevědomím. Rodiče tak mohou 

způsobem výchovy snižovat riziko sexuálního zneužití cizí osobou. Dále je také důležité 
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nevést děti к absolutní podřízenosti dospělých. I tento fakt strachu z autority napomáhá 

pachatelům к snadnějšímu přístupu к dětem. Dalším z faktů je naučit děti, že v některých 

případech nelze dodržovat tajemství. 

b) Výchova ve škole 

Existuje mnoho rodin, které se spoléhají na sexuální osvětu pouze ze strany školy. 

Téma sexuálního zneužívání je velmi citlivé a intimní téma, a proto se o těchto otázkách 

velmi těžko s dítětem hovoří. Otevřenost v těchto otázkách není samozřejmá ani pro učitele, i 

ten může pociťovat jisté zábrany. Proto je vhodné, aby si samotný učitel prošel kursem, který 

nabídne jak pracovat s tímto tématem. Nabízí se také možnost zpracování tohoto tématu se 

školenými instruktory a zapojit samotné rodiče. Dítě se má ve škole především naučit 

pozitivnímu vztahu к vlastnímu tělu, učí se rozeznat a reagovat na chování, které by pro něho 

mohlo být ohrožující. К prvním informacím by mělo dojít již v předškolním věku vzhledem 

к věku nejohroženější skupiny dětí 4-12. (Vaničková, Provazník, Hadj-Moussová, 1999: 65) 

Jelikož v tomto věku děti nejrychleji zapomínají, měla by se informovanost o prevenci 

opakovat několikrát během školní docházky. Obsahově by v programu mělo být zahrnuto 

riziko, které dětem hrozí, nesmí chybět znalost dovedností a návyků, které mohou žáka 

ochránit. 

Zásady, které by si měly děti osvojit dle Wurteho, Owense: 

• Dítě je pánem svého těla. 

• Naučit se identifikovat, která místa na těle jsou privátní. 

• Děti se mohou dotýkat svých privátních míst, ale v soukromí. 

• Mohou se jich dotýkat také lékaři, zdravotní sestry a rodiče, když jde o zdraví nebo 

hygienu. 

• Jiným smělým nebo starším to nelze dovolit, zvláště tehdy ne, když to má být 

tajemství. 

• Když to dělá někdo, kdo je starší než dítě, není to nikdy vina dítěte. 

Dovednosti, které s tímto souvisí, jsou v základní rovině trojí: 

• Naučit se říkat ne. 

• Jak utéct. 

• Jak se svěřit. (Wurtee, Owens, 1997) 
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Podle autorů knihy Sexuální výchova (1994) by se pedagog měl řídit těmito doporučeními, 

pokud zjistí, že žák jeho třídy je sexuálně zneužíván: 

Důležité je zachovat klid a vše si velmi důkladně ověřit. Nápomocné může být zapsání 

myšlenek, co učitele přimělo к této myšlence, pozorujte nápadnosti. Promyslete si své pocity-

co ve vás vyvolávají. Součástí pomoci je vyhledat kontakt s dítětem, navázat s ním rozhovor a 

dát najevo svou důvěru. Dítěti by mělo být jasné, že víte o problému, a že s vámi může 

otevřeně hovořit. Pro lepší důvěru dítěte je možnost zapůjčit mu materiály, které se týkají 

tématu. Neváhejte vyhledat odbornou pomoc v psychologické či sexuologické poradně. 

Pokud jste si jisti, že pachatel nežije v rodině, kontaktujte rodiče. Pokud se domníváte, že je 

žák zneužíván v rodině, navažte kontakt s rodičem, který dítě nezneužívá. Pokud by došlo 

к situaci, že se nepostaví na stranu dítěte, uvědomte sociální odbory. I po odhalení je nezbytné 

udržovat s žákem kontakt - ověříte tím, že je jeho ochrana zajištěna. 

Zásady jak mluvit s postiženým žákem 

Především je vhodné zvolit к rozhovoru klidné a nerušené místo. Učitel by měl dbát 

na úroveň těla, která by měla být na úrovni těla žáka. Ujistěte žáka, že smí mluvit o 

„tajemství", zjistěte, čím pachatel dítěti vyhrožoval. Důležité je prokázat žákovi důvěru a 

ubezpečit ho, že na něm/ni neleží žádná vina Je dobré pomoci žákovi zařadit časové události 

sledu, dejte žákovi „záchytný" bod, kdy se situace odehrála, např. před Vánoci, po 

narozeninách, před školním výletem, o prázdninách atd. Otázky by měly být přímé, ale 

jednoduché, klaďte vždy jen jednu otázku. Zcela bychom se měli vyhnout otázkám typu proč 

- ty posilují pocit viny. Rozhovor by měl probíhat vždy přímo s dítětem, nikoli s třetí osobou. 

Důležité je vyvarovat se hodnocení. Učitel by neměl slibovat nic, co nemůžete dodržet. Učitel 

může navrhnout dohodu, že o každém jeho kroku bude žák informován. Nesmí být 

zapomínáno na pochvalu, na konci každého rozhovoru. V závěru rozhovoru domluvte další 

krok, který budete podnikat. 

Výše zmíněná doporučení a zásady jsou navrženy kolektivem autorů knihy Sexuální výchova. 

(1994) 
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1.9.2 Poučení o těle 

Dalo by se očekávat, že škola ponese první místo, které je dostupné к informacím o 

probíhajících změnách během puberty a o poučení o vlastním těle. Nicméně jako nejčastější 

zdroj informací se udává rozhovor s matkou. Škola, tak zaujímá druhé místo a na třetím místě 

se udávají informace získané od vrstevníků, které jsou nejvíce dostupné, avšak také velmi 

záludné ve smyslu pravdivosti a úplnosti informací. Až třetina dětí nemá blízkou osobu, 

s kterou by si mohla o sexuálních otázkách otevřeně pohovořit. S přibývajícím věkem vzniká 

stále větší ostych mluvit a ptát se otevřeně beze studu na otázky týkající se svého těla a 

sexuality. Vznikají tak mezery ve vědomostech a rozdíly mezi subjektivním hodnocením 

znalostí a objektivními skutečnostmi. Žáci by měli být především seznámeni s pohlavní 

zralostí chlapců a dívek a s tím spojenou hygienou. Součástí učení by měly být vědomosti o v 

těle vlastním, ale i cizím z hlediska anatomického, vědomosti o zvláštnostech, funkcích a 

pochodech. Často je zaznamenána neznalost o částech pohlavních orgánů a s ní spojený stud 

pozorovat nebo se jich dotknout. Vzniká tak nezdravý pocit studu, až „špinavosti" při 

sebeukájení. Noční poluce nebo náhlé zvlhnutí, tak můžou často mást a mohou tak trvale 

nepříznivě ovlivňovat sexuální vývoj dívek a chlapců. Poučení o těle, by mělo taktéž 

zahrnovat i kapitoly o vzniku vývoji plodu, taktéž témata o těhotenství a porodu. Je nezbytné 

doplnit slovní výklad o dobrou knihu biologie, která je pochopitelná pro daný věk žáka, ale 

zároveň nijak nezkresluje skutečnosti týkající se lidského těla, těhotenství, porodu. (Sielert, 

1994:33) 

Jak už bylo řečeno, nejdůležitějším tématem v oblasti biologie v pátém ročníku by 

mělo být prvotní znaky puberty - menarche a noční poluce/ masturbace. 

a) Menstruace 

„Menstruační fáze je první část celého cyklu, který trvá kolem 28 dní. Její časová 

délka je různá, nejběžněji se jedná o 3-6 dnů. V této době se vytvořená výstelka v děloze 

včetně menšího množství krve odlupuje a putuje vagínou pryč z těla. Množství vyloučené 

tekutiny se pohybuje kolem 50 až 80ml během celého tohoto cyklu. Po menstruační fázi, 

začíná fáze folikulární. Je to období, kdy ve vaječníku začínají růst tzv. folikuly, které obsahují 

pohlavní buňky- vajíčka. Pouze jeden folikul dozraje, и ostatních dojde к zástavě růstu. 

Souběžně s vývojem folikulů dochází к růstu děložní výstelky. Jakmile dozraje vedoucí folikul, 

uvolní se zralé vajíčko a nastává ovulace. Vajíčko putuje vejcovodem, kde čeká na oplodnění. 

Souběžně v oblasti děložního hrdla dochází ke změně hlenu, který je nyní schopen propouštět 
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spermie do dělohy, aby mohly následně putovat do vejcovodu a spojit se s vajíčkem. Po 

ovulaci se zbytek folikulu přemění na žluté tělísko, které po několik dní v důsledku sekrece 

progesteronu udržuje děložní výstelku v celku do doby, než se v něm usídlí oplodněné vajíčko. 

Pokud vajíčko není oplodněno, žluté tělísko zanikne, s ním se sníží i hladina progesteronu a 

dojde i к rozkladu děložní výstelky. Začíná pak proces menstruačního krvácení a celý cyklus 

se znovu opakuje." (http://www.menstruace.name/index.php) 

Mluvit o menstruaci je mnoha dívkám nepříjemné, proto vznikají různé názvy pro 

menstruační cyklus: mám své dny, mám krámy, mám měsíčky, mám období jahod atd. Tato 

neotevřenost a kryjící názvy menstruace mají hluboké kulturní kořeny, kdy byla menstruace 

spojována s magií, s něčím nečistým, s nemocí a se spoustou mýtů. Některé z nich přetrvávají 

dodnes, a proto nástup menstruace může i dívek vyvolávat zmatek a strach. Např. První 

měsíčky má dívka asi ve 12 letech: tento ukazatel může vyvolat v dívkách pocit 

méněcennosti, pokud tento věk překročí a menstruace se nedostaví, anebo naopak může 

vyvolat pocity zděšení, když menstruace nastoupí už v desátém roce. Biologický věk pro 

menarche je dán věkem 9-16 let. Menstruační cyklus trvá 28 dní: tento údaj je pouze 

statistický a lékařsky nepodložený. 

Při menstruaci jsou ženy podrážděné, vyčerpané, depresivní: i tento mýtus může být 

pravda, ale nemusí. Často je však dívkám vemlouván. 

Duševní a tělesné stavy, které dívky prožívají během menstruace, jsou individuální. Je 

třeba na to upozornit, představit škálu možných potíží, ale informovat o jejich individuálnosti. 

Téma je třeba spojit s hygienou při menstruaci, podrobně představit hygienické potřeby 

sjejich výhodami i nevýhodami. Taktéž stojí za zmínku alternativní léčení při bolestech a 

křečích-čaje, masáže, léčba teplem, uvolňovací cviky. (Sielert, 1994: 38) 

b) Erekce, noční poluce 

houbovitá tělesa pyje se naplňují krví, vázne odtok krve z této oblasti, pyj zvětšuje 

svůj objem. Při pocitovém vyvrcholení dochází k výronu semene - ejakulaci. Dochází-li 

к tomuto stavu v noci, při snění nazýváme to tzv. nočnípolucí." (Šůlová, 1995: 53) 

Masturbace se tak stává prvním erotickým zážitkem, při kterém zažívají chlapci první 

orgasmy. Sperma se tvoří neustále a má potřebu se nějakým způsobem dostávat, tedy 

ejakulovat, ať již kontrolované - masturbací, nebo nekontrolované - polucí. Je vhodné 

vysvětlit žákům, že noční poluci napomáhají i erotické sny, nebo jen zaplněnost močového 

měchýře. Chlapci se toho často obávají a stydí se za ranní mokré pyžamo, často také dochází 
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k mylným domněnkám, „že jsem se počůral." Je třeba vysvětlit, že jde o zcela normální 

záležitost, v začínající pubertě. Během puberty a později tento jev většinou ustane. Dále je 

vhodné informovat chlapce o problému, pokud nejsou varlata v šourku, nebo pokud nejde 

volně sesunout předkožka ze žaludu penisu, či jakékoliv výtoky z penisu. 

1.9.3 Šikana 

„Zlomyslné obtěžování, týrání, sužování, pronásledování, byrokratické lpění na liteře 

předpisů. Je to zneužívání síly nebo pravomoci'." (Gajdošová, 2006: 215) 

Násilí a agrese nás obklopují každodenně v médiích, v počítačových hrách, 

v samotném okolí-v autobusech, na hřištích, v politice i v rodinách. V posledních letech se 

čím dál častěji násilí objevuje u dětí ve školních prostorách. U žáků se projevuje nenávist, 

zloba, netolerance nebo ztráta soucitu. Agrese a krutost žáků se dle E. Gajdošové zvyšuje, ale 

alarmující je páchání násilí bez pocitu hněvu či nenávisti, což znamená, že jde o 

nemotivované násilí. Žáci nepochybně ventilují své napětí a úzkost, která je spojena 

s přibývající zátěží na základních školách. Bohužel i rodinné problémy, jako je odchod 

jednoho z rodičů, úmrtí v rodině nebo naopak nový přírůstek do rodiny mohou být příčinou 

agrese. Jednou z příčin násilného chování může být citová deprivace ze strany rodičů. Pocit, 

kdy dítě nemá uspokojeny potřeby lásky, bezpečí a ochrany. Tento stav pak vyvolává potřebu 

kompenzace uspokojení potřeb. Taktéž děti, které jsou v neustálém napětí a zažívají stálou 

úzkost, se mohou chovat agresivně. Takto postižení žáci neumí budovat přátelské vztahy a 

ubližují těm žákům, kteří jim to dovolí. Zkušenosti hovoří, že žáci, kteří se chovají agresivně, 

jsou častěji nejistí, zakomplexovaní, mají sníženou sebeúctu ve vztahu к druhým i ke školním 

výsledkům. Velmi často se jedná o žáky izolované z třídního kolektivu, mají negativní vliv na 

morálku ve třídě a snaží seji všemožně rozvrátit. 

Proto je velmi důležitá role učitele. Násilné chování může vzniknout i tehdy, nevšímá-

li si učitel sociálních vztahů ve třídě. Je důležité rozpoznat šikanu hned v jejím počátku, ať už 

se jedná o větší či menší konflikty. Ve škole může mít šikana mnoho forem: od těch 

nejtěžších jako je bití, kopání přes okrádání o peníze, svačiny, hračky, zamykání ve třídě. Za 

šikanu také považujeme ničení výsledků druhé osoby, špinění oblečení, slovní urážky, 

schovávání věcí. Oběti se často setkávají se slovní útokem. Šikanování může mít i citový 

podtext jako je citové vydírání, ignorace žáka, vyčlenění z kolektivu, výjimkou není ani 

rasový původ. 

Tři typy agresorů podle M. Koláře: 
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1. typ agresora: Hrubý, primitivní, impulzivní s narušeným vztahem к autoritě. 

Agresor šikanuje masivně, tvrdě a nelítostně. Šikanu používá k zastrašování a vyžaduje 

absolutní poslušnost. Jedná se o nápodobu chování ze svého okolí. 

2. typ agresora: Velmi slušný, kultivovaný, uzavřený až úzkostlivý jedinec se 

sadistickými tendencemi. Používá cílené a rafinované násilí a mučení. Výchova v rodině je 

důsledná a přísná. 

3. typ agresora: Typ optimistický, dobrodružný s poměrně velkou sebedůvěrou. 

Agresor je oblíbený a vlivný. Šikana je pro něj zábava к pobavení jiných. Chybí mu mravní a 

duchovní hodnoty z rodiny. Oběťmi se většinou stávají žáci tělesně slabí, neobratní, kteří se 

fyzickému napadení neumí bránit. Žáci tišší, plašší, přecitlivělí, s nízkým sebevědomím. 

Jedinci, kteří si neumějí najít kamarády, neschopní vzbudit sympatie u vrstevníků. Jistý vliv 

zde má i viditelná odlišnost jako je: obezita, rasová odlišnost, nehezký zjev. 

Co dělat zjistíme-li ve třídě šikanu? Prvním krokem je zjistit její míru, nicméně 

samotné objevení šikany je velmi obtížné, neboť oběť většinou mlčí, nesvěřuje se ani 

kamarádům ani svým blízkým. Proto je třeba ze strany učitele všímat si některých varovných 

příznaků: 

• žák je osamocen, má neomluvené absence 

• žák je smutný, zaražený, depresivní 

• žák nechce chodit na tělocvik, zůstává ve třídě i během přestávky 

• náhle se mu zhorší prospěch, je nesoustředěný a bez zájmu 

• před příchodem do školy ho bolí břicho nebo hlava 

• často chodí к lékaři a je nemocen 

• ostatní spolužáci si z něj dělají legraci, smějí se jeho neúspěchům, ponižují ho 

• přichází domů oklikami, hladový, neumí vysvětlit modřiny 

• utrácí mnoho peněz, aniž by zdůvodnil za co 

• vyhrožuje sebevraždou 

• sám začne šikanovat slabší 

Zkušenosti E. Gajdošové hovoří o tom, že v první etapě šikanování se otevřeně mluví 

o tom, kdo šikanuje. Často je vyjádřen nesouhlas s agresivním chováním. V pokročilém stádiu 
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už žáci nechtějí nic prozradit a dochází к omlouvání chování agresora. Jakmile učitel situaci 

nevyřeší hned na počátku, může se první fáze tzv. ostrakismu přehoupnout až к páté fázi, 

kterou je ničení pozitivních vztahů v okolí. Náprava pak musí směřovat k celé třídě. Vývoj 

šikany samozřejmě závisí na pozitivním naladění celé třídy, na postoji žáků к násilí a šikaně, 

které je třeba vyučovat. Jde o získání návyků a dovedností, jak se za dané situace zachovat. 

Ve třídě je třeba udržovat soudržnost, kamarádské vztahy, budovat negativní postoje к násilí a 

ubližování slabším. Prevence šikany je třeba podpořit aktivitami, kterými dosáhneme 

nestresového prostředí ve škole, ve kterém se žák cítí dobře, beze strachu a napětí. Snažíme se 

vybudovat sociální kompetence žáků. Učíme žáky se navzájem tolerovat, umět přijímat cizí 

názory, postoje a víru. (Gajdošová, 2006: 209-223 ) 

1.9.4 Hodnoty lidské sexuality 

Lidé jsou od přírody předurčeni к určitému chování, proto potřebujeme pro svou 

orientaci ve světě znát normy a hodnoty. Za každé své chování neseme odpovědnost. Lidé 

jsou sexuální bytosti, proto mohou zaměřit svou energii a pozornost na potěšení svého těla. Je 

zřejmé, že mohou napodobovat a sledovat chování svého okolí, nicméně se musí naučit 

rozhodovat a nést za své chování důsledky. Čím je člověk starší, tím více se očekává jeho 

schopnost samostatného rozhodnutí. S touto schopností samozřejmě souvisí duševní zralost, 

sociální a ekonomické jistoty. Pro každého jednotlivce platí, že musí být schopen schválit či 

neschválit, rozlišovat důležité od nedůležitého. Tyto hodnoty získává jednotlivec během 

života, přestože některé z nich jsou předávány z generace na generaci. Nákladní hodnoty jsou 

všeobecné orientační body, které se historicky osvědčily, a většina lidí je uznává." (Sielert, 

1994: 253). Dítě i dospělý nemůže žít samostatně nezávisle na druhých. Lidé spolu žijí 

v různých podmínkách, a proto se mé sebeurčení může rozvíjet i v oblasti sexu. Je třeba se mu 

učit a to můžeme dosáhnout především správnou sexuální výchovou. Hodnoty, které se 

v oblasti sexuální výchovy učíme je i hodnota к životu a všemu živému: к partnerovi, ke 

vznikajícímu životu a úctě sama к sobě. К uskutečnění těchto hodnot napomáhají ctnosti jako 

zodpovědnost za svá rozhodnutí a z toho plynoucí důsledky. Užívání života s prožitkem 

rozkoše, extáze, ale i uměním dávat. Důvěra, která se vyvine převážně v dlouhodobých 

vztazích a odpovědnost být si věrní. 

Všeobecné principy musí být dětem zprostředkovány pomocí konkrétních situací na 

dané společenské poměry. Je zřejmé, že hodnoty se můžou často dostat do konfliktu např. 

potrat X těhotenství, i o tom je nutné žáky informovat. Při konkretizaci hodnot a ctností se 

vytvářejí normy, které mohou být zcela odlišné a závisí na společnosti, rodině a okolí. Je 
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nutné zde zmínit i normy sociální, které se vytvářejí za určitého nátlaku a představují tak 

konkrétní chování lidí v lásce a přátelství, existují i normy právní, které mohou být 

prosazovány pomocí zákona. Sexuální morálku utváří vědomý rozpor mezi hodnotami a 

zdařilým sexuálním životem. „Mnohé si člověk uvědomí teprve těmito konflikty. Potom je 

naděje na utvoření rozvinuté a vyzrálé sexuální morálky. " (Sielert, 1994: 260) Nej lepších 

výsledků je dosaženo u těch lidí, kteří si zvolené stanovisko v sexuální morálce realizují i 

v chování. Vytvoření škály hodnot je celoživotní proces, u dětí většinou určuje co je dobré a 

co špatné rodina. Později se však u dítěte objeví příjemné i nepříjemné pocity, dítě objeví svá 

vlastní měřítka, vlastní potřeby určovat co je dobré a co špatné. Důležitost v další etapě nesou 

i osoby, kterými je dítě obklopeno, chce se jim zalíbit. Žáci se učí, co je uspokojuje, co jiným 

ubližuje, vytváří si vzorové situace. Je důležité naučit žáky vnímat nejen své postoje, ale 

hodnoty a normy druhých. 

Postupně si však ujasní své představy lásky, přátelství, solidarity, ale i extáze. 

33 



2. Výzkumná část 

V této kapitole je představeno a zhodnoceno výzkumné šetření, které probíhalo na 1. 

st. ZŠ Jabloňová v Liberci, která by se měla stát mým budoucím pracovištěm v příštím 

školním roce. Proto by se prokázané výsledky mohly stát východiskem pro mé budoucí 

vyučování na této škole v oblasti sexuální výchovy. 

2.1 Výzkumný problém 

Nové osnovy v podobě Rámcového vzdělávacího programu nesou změny i v oblasti 

Výchovy ke zdravému životnímu stylu, do níž je zahrnuta sexuální výchova. Přestože jsou 

zde uvedeny kompetence a průřezová témata, která se mají zabývat danou oblastí, domnívám 

se, že učitelé stále nejsou dostatečně informováni a vzděláváni v této oblasti. Jejich metodická 

nevzdělanost, nejasnost cílů a absence vymezení pojmu sexuální výchovy tak vede к celkové 

nepřipravenosti žáků v oblasti dovedností, návyků a postojů v sexuální výchově. 

2.2 Výzkumný cíl 

Cílem tohoto výzkumu bylo zjistit metodickou připravenost, informovanost a 

samotnou realizaci témat sexuální výchovy učitelů na 1. st. konkrétní základní školy 

v porovnání s informovaností žáků dané školy v sexuální oblasti. 

2.3 Výzkumná hypotéza 

Nedostatečná informovanost učitelů na prvním stupni, vede к nedostatečné 

informovanosti samotných žáků. 
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2.4 Charakteristika školy 

Základní škola Jabloňová je plně organizovaná sídlištní škola se specializací na rozšířenou 

výuku hudební výchovy (RVHV). К zajištění nástrojové výuky je součástí školy základní 

umělecká škola. V každém ročníku je jedna třída bez specializace, do které chodí žáci ze 

spádové oblasti Staré Pavlovice a část Růžodolu. Paralelní třídu v ročníku se specializací na 

RVHV mají možnost navštěvovat žáci z celého Liberce. Název vzdělávacího programu je 

Harmonická škola. Školu navštěvuje 213 žáků z prvního stupně z toho 91 chlapců a 122 

dívek. 

2.5 Vlastní výzkum - učitelé 

К získání výzkumného materiálu došlo v celém měsíci listopadu v roce 2008. Učitelé 

byli obeznámeni s cílem a potřebou mého zkoumání. Jako hlavní výzkumnou metodu jsem 

použila metodu dotazníkovou, která se mi zdála pro získání informací o postojích a 

vzdělávání učitelů na 1. st. ZŠ nejvhodnější. Dotazník obsahuje celkem deset položek, které 

jsou uspořádány přes zjištění názoru na zařazení sexuální výchovy do vyučování a cíle 

sexuální výchovy až po samotné vzdělávaní učitelů ze strany školy i jich samotných. 

Vyskytuje se zde několik typů otázek: uzavřená s výběrem odpovědí č. 1, otázky 4, 5, 

7, 8, jsou polouzavřené a zbylé otázky 2, 3, 6, 9, 10, jsou otevřené se širokou odpovědí. 

Snažila jsem se o jasnost, stručnost a pochopitelnost v zadávaných otázkách 

Průvodní slovo, bylo zařazeno na začátek dotazníku, který byl vyplněn anonymně, 

z důvodu zvoleného tématu - sexuální výchova. I přes veškerou anonymitu a dostatečný čas, 

který jsem nechala respondentům, jsem narazila na jistou neochotu spolupracovat. Například 

mi bylo sděleno, že není jisté, jestli se к vyplnění dotazníku najde čas. Jiným argumentem 

bylo, že sexuální výchova se ve druhé třídě nevyučuje, takže není jistý přínos ze strany 

respondentky. Také se stávalo, že při pouhém přečtení názvu sexuální výchova pronesly 

dotazované citoslovce jako: „ ježiš, teda, aha" atd. Přesto byla návratnost dotazníku 100%. 

Dotazník jsem dále doplnila o metodu rozhovoru, který jsem vedla na základě odpovědí 

jednotlivých učitelů. Rozhovor nebyl nijak strukturovaný, pouze jsem doplňovala informace, 

které mě v dotazníku zaujaly nebo jsem je potřebovala lépe vysvětlit. V nezávazném 

rozhovoru často došlo i na širší diskuzi o problematice sexuální výchovy. 
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V rámci rozhovoru jsem navštívila dvě odborné pracovnice, které mají na dané ZŠ na 

starosti problematiku patologických jevů. Rozhovor mi však nebyl velmi nápomocen. 

Dozvěděla jsem se, že za dobu jejich praxe (10 a 15 let) se nesetkaly zmíněné pedagožky s 

žádným patologickým jevem v rámci 1. st.. Upozorňovaly na jisté problémy zanedbávání a 

lehké šikany na druhém stupni. O prvním stupni se vyjadřovaly jako o bezproblémovém, 

klidném období, kde kromě velmi "lehké šikany" či „neshod spolužáků", jak konflikty 

nazvaly, nemusely nikdy nic řešit. Jako důvod uváděly zaměřenost školy na výuku hudební 

výchovy, z které vyplývá jistá selekce a výběr žáků. Přesto však tyto dvě paní učitelky 

projevily konkrétní zájem o přečtení budoucího projektu a možnost nahlídnout či vlastnit 

jakýkoliv pomocný materiál pro oblast sexuální výchovy. 

2.5.1 Charakteristika a popis zkoumaného vzorku 

Výzkumným vzorkem tohoto dotazníků jsou učitelé prvního stupně na Základní škole 

Jabloňová v Liberci. Základní škola patří mezi klasické sídlištní školy, avšak zaměření na 

hudební výchovu z ní činí jednu z prestižnějších škol v celém Liberci. Žáci sem dojíždějí i 

z okolních měst a vesnic. Škola je také řazena mezi fakultní, které spadají pod Technickou 

univerzitu v Liberci. Byl zde tedy předpoklad větší informovanosti a osvěty nejen v oblasti 

sexuální výchovy. 

Dotazník byl distribuován všem učitelům (N=10) na první stupni, výběr základního 

souboru byl zvolen záměrně pro potřebu diplomové práce, a to pro učitelé prvního stupně 

dané školy, návratnost byla 100%. 

Počet Procenta 
Pohlaví 
ženy 10 100 
muži 0 0 
Věk 
20-30 2 20 
31-40 1 10 
41-50 5 50 
51 a více 2 20 
Počet roků pedagogické 
praxe 

* 

1-5 0 0 
6-10 2 20 
11-20 3 30 
21-30 4 40 
31 a více 1 10 

Tabulka 1- Pohlaví, věk a počet roků praxe učitelů 
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2.5.2 Analýza dotazníků učitelů 

Rozebrání jednotlivých položek v dotazníku je zpracováno postupně od 1 do 10. 

Všechny položky jsou slovně okomentovány a vyhodnoceny. Jako vizuální materiál u položek 

číslo 3, 6, 9 a 10 slouží tabulky a grafy. 

1. Sexuální výchova na prvním stupni by: 

a) měla být zavedena jako samostatný předmět 

b) měla být důležitou součástí vzdělávání v rámci stávajících předmětů 

c) měla by být vzhledem к věku dětí záležitostí rodiny 

d) není vzhledem к věku dětí důležitá 

Tato první zjišťovací uzavřená otázka byla záměrně položena na začátek celého 

dotazníku, a to z důvodu poznání postojů učitelů к sexuální výchově. Chtěla jsem se ujistit, 

zda všichni učitelé vycházejí ze stejného základu a přesvědčení. Nutno říci, že odpověď u této 

otázky byla jednoznačná a to, že sexuální výchova by měla být důležitou součástí vzdělávání 

v rámci stávajících předmětů. Všech deset dotázaných odpovědělo shodně. Pouze v jednom 

případě byly zaškrtnuty odpovědi dvě. Tou druhou zaškrtnutou odpovědí bylo ,,c) sexuální 

výchova by měla být vzhledem к věku dětí záležitost rodiny". Je tedy zřejmě, že tato 

respondentka jako jediná z dotazovaných, chápe ucelenost mezi vzděláváním ve škole a 

v rodině. 

2. V rámci jakých předmětů probíráte témata sexuální výchovy? 

V této otázce neměli dotazovaní na výběr. V přiložené tabulce jsem zpracovala 

všechny odpovědi, které byly uvedeny. Je nutno říci, že dotazovaný mohl uvést více 

odpovědí. 

Jako vůbec nejvíce zmiňovaný předmět, ve kterém se probírají témata sexuální 

výchovy, vychází z mého dotazníku prvouka a to rovnou v šesti případech. Těsně za ní je 

zmiňován předmět přírodovědy v počtu čtyř odpovědí. Zdá se mi, že tyto odpovědi jsou 

pochopitelné vzhledem к rozložení předmětů na prvním stupni. Jsou to předměty, které 

navozují dojem největší variability, co se týče témat do nich zařazených. Zbytek odpovědí již 

stojí na stejné úrovni. Jedná se o český jazyk a třídnické hodiny. V případě třídnických hodin 

jsem si nebyla jistá, jak výuka probírá, neboť z praxe vím, že třídnické hodiny jsou spíše 

hodiny organizační a proto jsem se na to paní učitelky zeptala. Z rozhovoru vyplynulo, že 

v třídnických hodinách je vždy prostor na dotazy a případné řešení problémů, které se udály 

během měsíce. Tedy i na zmiňovanou sexuální výchovu. Rozhovor mě zcela nepřesvědčil o 
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tom, že by třídnické hodiny měly být tou správnou jednotkou к probírání sexuálních témat. 

Spíše bych to chápala jako akutní řešení konkrétních problémů, které nastaly ve třídě a mají 

souvislost se sexuální výchovou. 

Poslední a jedinou odpovědí tohoto rázu na otázku číslo 2 bylo, že sexuální výchova 

není probírána vůbec, neboť dotazovaná vyučuje ve druhé třídě. Již v předchozí otázce daná 

paní učitelka uvedla, že sexuální výchova by sice měla být součástí vzdělávání, ale až ve 4-5 

třídě. Z toho tedy vyplývá, že informovanost žáků v této třídě jistě nebude velká. 

V rámci jakých předmětů probíráte 
témata sexuální výchovy? Počet 

Třídnické hodiny 1 
Neprobíráme 1 
Český jazyk 2 
Kdykoliv je třeba 2 
Přírodopis 4 
Prvouka 6 

Tabulka 2 - Integrace sexuální výchovy do předmětů 

_ _ 

I i i 
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• Třídnické hodiny 

• Neprobíráme 

• Český jazyk 

• Kdykoliv je třeba 

• Přírodopis 

• Prvouka 

Graf 1 - Integrace sexuální výchovy do předmětů 

3. Co je podle Vás cílem sexuální výchovy? 

Tato otázka byla záměrně dána v podobě otevřené otázky. Zajímalo mě, jestli samotní 

učitelé dokážou definovat a konkretizovat jednotlivé cíle sexuální výchovy, či se spíše budou 
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držet obecných generalizací. Jak je vidět z grafu jednoznačnou a nečastější odpovědí byla 

prevence. Bohužel pouze v jednom případě respondentka více rozvedla, co se danou prevencí 

myslí: „...vychovat děti tak, aby pro ně sex a sexualita byla přirozenou součástí života bez 

nějakých tabu apod." Za zmínku také stojí odpovědi jako připravit zdravého člověka" není 

zde uvedeno, co se konkrétně myslí zdravým člověkem a dále odpověď ,JPřipravit děti do 

života". Ve dvou případech je také uvedeno, že cílem by měly být ta témata a otázky, o 

kterých se doma nemluví. V rozhovoru jsem se ptala paní učitelky, jak zjišťuje konkrétní 

témata, o kterých se doma nemluví. Zda má již své zkušenosti a ověřená témata. Opovědí mi 

bylo, že se uspořádá hodina, při které žáci anonymně vhazují své dotazy do krabičky, a ona na 

ně následně odpovídá. 

Co je podle Vás cílem sexuální výchovy? Počet 

Seznámení 1 
Informovanost 1 
Sexuální osvěta 1 
Reprodukce 1 
Témata, o kterých se doma nehovoří 2 
Antikoncepce 2 
Vznik a vývoj života 2 
Připravenost do života 2 
Vývoj lidského těla 2 
Prevence 6 

Tabulka 3 - Cíl sexuální výchovy 

Graf 2 - Cíl sexuální výchovy 
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4. Máte nějaké námitky, proč sexuální výchovu na prvním stupni nevyučovat? 

V této otázce měli respondenti na výběr z možností ano, jaké / ne. Nebylo zde velkým 

překvapením, že všechny dotazované odpověděly, že žádné námitky nemají. Přesto se dvakrát 

vyskytl doplněk, že by se mělo odpovídat jen na dotazy dětí. Také zde bylo v jednom případě 

zmíněno, že není třeba si vyhradit celou hodinu na téma sexuální výchovy. 

5. Jsou učitelé na prvním stupni na Vaší základní škole jakýmkoliv způsobem 

vzděláváni v metodice sexuální výchovy? Uveďte příklad. 

V této otázce zaznělo jednoznačné „ne" u všech deseti respondentek. Při bližším 

dotázání, zda by měly zájem dozvědět se metodologické postupy, metody a nápady na 

zpracování témat, většina z nich odpověděla kladně a připustila jisté nedostatky ve své výuce. 

Z odpovědí bylo znát, že by rády uvítaly především zajímavé nápady jak učit sexuální výuku 

jinak než pouhým výkladem. Zároveň dvakrát zazněla odpověď, že se dotazované cítí být 

dostatečně připraveny a informovány, jak vést výuku sexuální výchovy. Zajímavé na tom je, 

že jednou z nich, byla již zmiňovaná paní učitelka druhé třídy, která uvedla, že sexuální 

výchova by měla být vyučována až od čtvrté třídy. 

6. Jaké materiály používáte к výuce sexuální výchovy. 

Otázka záměrně následovala po dotazu na vzdělávání samotných vyučujících (otázka 

č. 5), neboť mě zajímal přístup respondentek к výuce sexuální výchovy, pokud by uvedly, že 

nejsou nijak vzdělávány v metodice. Jak je vidět z níže položené tabulky, polovina 

dotázaných odpověděla, že nepoužívá žádné materiály. Dále následovaly odpovědi jako 

obrázky, časopisy, knihy a videa. Tituly však nebyly uvedeny. Domnívám se tedy, že se 

jednalo pouze o ilustrativní obecné materiály. Třikrát byl zmíněn dětský sešit Ajax. Při 

bližším prozkoumání jsem zjistila, že se jedná o poměrně hravý pracovní sešit, který je určen 

pro cílovou skupinu druhé a třetí třídy. Během dvou let se žáci seznamují se zásadami 

bezpečného chování, je zde zmíněna i dopravní problematika, jsou jim představeny služby 

policie, která by v rámci projektu měla docházet do škol a představit dětem některá závažnější 

témata jako trestné činy, šikanu apod. Také se v odpovědích objevila jedna odborná publikace 

od J. Hamanové - Na cestě к dospělosti. V souvislosti otázek číslo 5 a 6 se ukázalo, že 

přestože nejsou respondentky jakýmkoliv způsobem vzdělávány ze strany školy, jejich snaha 

vyhledávat zajímavé či odborné publikace, které by mohly pomoci ve výuce sexuální 

výchovy, není velká. 
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Jaké materiály používáte к výuce 
sexuální výchovy? 

Počet 

Na cestě к dospělosti 1 
Časopisy 2 
Obrázky 2 
Videa 3 
Ajax 3 
Knížky 3 
Žádné 5 

Tabulka 4 - Používané materiály 
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i Na cestě к dospělosti 

i Časopisy 

i Obrázky 

i Videa 

I Ajax 

I Knížky 

Žádné 

Graf 3 - Používané materiály 

7. Vzděláváte se vy osobně, jakýmkoliv způsobem v tématice sexuální výchovy? 

Dotaz, který měl podtrhnout celkové shrnutí o úrovni vzdělávání respondentů, udává, 

že osm z deseti dotázaných se osobně nijak nevzdělává v tématice a metodice sexuální 

výchovy. Dvě respondentky, které odpověděly kladně, uvedly jako zdroj vzdělávání již 

zmiňovaný Ajaxův zápisník, který je pracovním sešitem pro žáky. Druhá odpověď zněla 

obecně: tisk. Nebyl uveden, žádný konkrétní titul. 

8. Probíhají na Vaší ZŠ didaktické besedy, semináře к tématu sexuální výchovy? 

Výše uvedený dotaz byl vložen do dotazníku proto, abych zjistila, jestli má samotné 

vedení školy snahu vzdělávat žáky v tématice sexuální výchovy, pokud samotní učitelé 

nechtějí nebo nevědí jak zpracovat toto téma ve svých hodinách. Opět jednoznačnou 
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odpovědí všech deseti dotázaných bylo, že žádné semináře ani besedy na dané škole 

neprobíhají. 

9. Jaká témata sexuální výchovy jste probrala nebo budete probírat tento školní rok u 

Vaší třídy? 

Témata uvedená v tabulce, neměli učitelé na výběr. Zároveň jeden respondent mohl 

poskytnout více odpovědí. Proto počet odpovědí nesouhlasí s počtem dotázaných. 

Jako nejčetnější odpověď bylo zaznamenáno téma lidského těla. Bohužel žádná 

z dotazovaných nespecifikovala, co z lidského těla bylo, respektive bude probíráno. Jelikož je 

má diplomová práce zaměřena na skupinu žáků v páté třídě, byla jsem se zeptat daných 

třídních učitelek, na témata v jejich sexuální výchově pro tento rok. Odpovědí bylo opět 

lidské tělo, u všech dotazovaných již probrané. Zajímavé na odpovědích bylo, že více jak 

v polovině případů bylo zmíněno pouze jedno téma pro daný rok. 

Jaká témata sexuální jste probrala nebo 
budete probírat tento školní rok ve Vaší Počet 
třídě? 
Nevím 1 
Hygiena 1 
Bezpečnost při tělesné výchově 1 
Sexuální zneužívání 1 
Únosy dětí 1 
Mezilidské vztahy 1 
Narození dítěte 2 
Životní styl 2 
Lidské tělo 5 

Tabulka 5 - Témata sexuální výchovy 
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Graf 4 - Témata sexuální výchovy 

10. Uveďte příklad vhodné odborné publikace к výuce sexuální výchovy. 

Z tabulky opět vidíme, že dotázané nemají zkušenost s odbornou literaturou, ani ji 

nevyužívají pro potřeby hledání nových metod, pomůcek či námětů, které by mohly zkvalitnit 

jejich výuku sexuální výchovy, a to ve velkém počtu sedmi z deseti. Dále se v odpovědích 

opět objevuje Ajaxův zápisník a také jediná odborná publikace ze všech dotazníků: Na cestě 

životem od J. Hamanové. Také je zde zmíněna odborná řada videokazet s metodickým 

zpracováním: Práva jsou pro všechny. Je nutné dodat, že se jedná o odpověď té samé 

respondentky. 

Uveďte příklad vhodné odborné 
publikace к výuce sexuální výchovy. Počet 

Práva jsou pro všechny, Na cestě к 
dospělosti 

1 

Encyklopedie života 1 
Ajax 1 
Nevím 7 

Tabulka 6 - Odborná literatura 
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Graf 5 - Odborná literatura 
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Vážená paní učitelko, pane učiteli, 

Předkládaný dotazník je součástí výzkumné části к diplomové práci, která se zabývá 
problematikou výuky sexuální výchovy na 1. st. ZŠ. 

Dotazník je anonymní, získané údaje budou použity pouze pro výzkumné účely této práce. 

Na základě vlastních zkušeností jej vyplňte tak, aby výstižně charakterizoval Váš osobní 
názor. Odpovídejte prosím sami za sebe, každý učitel má jiný pohled na vyučování a mě 
zajímá právě ten Váš. 

Děkuji za spolupráci, Klára Hyrmanová (PedF UK v Praze, učitelství 1. st. ZŠ - CJ) 

Jste: žena muž 

Věk: 20-30 

31-40 

41-50 

52 a více 

Počet roků pedagogické praxe: 1-5 6-10 11-20 21-30 31 a více 

1. Sexuální výchova na 1. stupni (by): 

a) měla být zavedena jako samostatný předmět 
b) měla být důležitou součástí vzdělávání v rámci stávajících předmětů 
c) měla být vzhledem к věku dětí záležitostí rodiny 
d) není vzhledem к věku dětí důležitá (ani v rodině, ani ve škole) 

2. V rámci jakých předmětu probíráte témata sexuální výchovy? 

3. Co je podle Vás cílem sexuální výchovy? 

4. Máte nějaké námitky proč sexuální výchovu na 1. st. ZŠ nevyučovat? Ano-Ne. 
Případně jaké? 
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5. Jsou učitelé na prvním stupni na Vaší ZŠ jakýmkoliv způsobem vzděláváni metodice 
sexuální výchovy? Uveďte příklad. 

6. Jaké materiály používáte к výuce sexuální výchovy? 

7. Vzděláváte se, Vy osobně, jakýmkoliv způsobem v tématice didaktiky sexuální 
výchovy? 

8. Probíhají na Vaší ZŠ didaktické besedy, semináře к tématu sexuální výchovy. 
Uveďte příklad, pokud ano. 

9. Jaká témata sexuální výchovy jste probrala nebo budete probírat tento školní rok u 
Vaší třídy? 

10. Uveďte příklad vhodné odborné publikace к výuce sexuální výchovy. 
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2.6 Vlastní výzkum - žáci 

К výzkumnému šetření došlo v měsíci listopadu 2008 na souvislé praxi na ZŠ 

Jabloňová v Liberci. Za metodu zkoumání jsem si zvolila opět dotazník. Do výsledku 

zkoumání jsem také zahrnula celkové pozorování ve třídě a zkušenost z odučených hodin 

sexuální výchovy. 

Dotazník obsahuje celkem devět položek, které se týkají znaků puberty a vzniku a 

narození člověka. Téma těchto otázek jsem zvolila z důvodu ověření znalostí, které žáci již 

měli znát. Vyskytují se zde tři typy otázek: otevřené s širokou odpovědí (č. 1, 3, 4), otevřené 

se stručnou odpovědí (č. 2, 6) a otázky uzavřené s výběrem odpovědí (č. 7,8, 9). Dotazník byl 

opět vyplňován anonymně. Žáci byli ujištěni, že nejde o test na známky a že se z toho 

nebudou vyvozovat žádné závěry. Byli obeznámeni s účelem zkoumání pro potřebu 

diplomové práce. Po tomto zjištění velice ochotně vyplnili dotazník s tím, že jsou к „něčemu 

užiteční", a také se dožadovali donesení výsledků mého zkoumání. 

Během odučených hodin na téma odlišnosti muže a ženy a na téma vznik a vývoj 

člověka jsem se dozvěděla další informace к vyhodnocení výzkumu, pro které je vymezen 

prostor u kapitoly Reflexe hodin. 

2.6.1 Charakteristika a popis zkoumaného vzorku 

Výzkumným vzorkem dotazníku jsou žáci dvou pátých tříd na ZŠ Jabloňová v Liberci. 

5. A, v počtu dětí 15 a 5. B, v počtu dětí 18. Celková hodnota N=33. Výběr základního 

souboru byl zvolen záměrně vzhledem к zaměření diplomové práce na žáky páté třídy. 

Návratnost dotazníku byla 100%. 

Pohlaví Počet Procenta 
Chlapec 12 36 
Dívka 21 64 
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2.6.2 Analýza dotazníků žáků 

Vyhodnocení jednotlivých složek v dotaznících je bráno postupně od první po 

devátou, s vynecháním otázky číslo šest. Pro lepší představu výsledků odpovědí na otázky 5, 

7, 8 a 9 jsou к dispozici grafy a tabulky. 

1. Dokázal bys uvést příklad prvotního a druhotného znaku puberty u muže a ženy. 

Nutno říci, že žáci si pod touto otázkou představili mnohé odpovědi, avšak úplná 

správná odpověď nebyla zaznamenána ani jednou. Dovolím si uvést několik úsměvných 

odpovědí: „ ...muži se začínají toulat... ", „...začínají mít sexuální choutky... ", „...zachová se 

jinak... ". Několikrát byl zmíněn projev, cituji: „pupínky a beďary". Třiadvacetkrát se 

objevila odpověď „nevím". Dále byla zmíněna změna postavy a hlasu v počtu dvou odpovědí. 

Překvapením bylo, že žádný z žáků se nezeptal, co myslím prvotním a druhotným znakem 

puberty. Z toho usuzuji, že tyto výrazy již někde slyšeli. Přesto jsem jim nabídla možnost 

synonyma - projev, odlišnost. 

2. Víš, jak se nazývají pohlavní orgány muže a ženy? 

Dle tabulky je vidět, že odpovědí bylo také několik. Nejčastější odpověď byla penis a 

vagína a dále penis a pochva. Velmi překvapujícím faktorem je, že žáci ve většině případů 

neměli problém se správným pojmenováním mužského pohlavního orgánu, ale název 

ženského pohlavního orgánu nevěděli. V dotazníku byly odpovědi formulovány jako „u mužů 

penis u ženy nevím...", „u mužů penis и žen nevím jak to nazvat...". Bylo by zajímavé 

dozvědět se, kde se vzala tato skutečnost, že žáci jsou seznámeni s názvem mužského 

pohlavního orgánu, nikoliv však s názvem ženského pohlavního orgánu. Čtyři odpovědi 

„nevím" jsou velmi zarážející v poměru к věku žáků. Za zmínku stojí také odpověď „...penis 

a capina". Zprvu jsem si myslela, že se žák/žákyně přepsal/a, ale výraz „capina" byl později 

v dotazníku použit ještě jednou. Není tedy pochyb o jasném pojmenování mužského 

pohlavního orgánu ze stran žáků, ale o velkých nedostatcích u pojmenování ženského 

pohlavního orgánu. 
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Jak se nazývají pohlavní orgány muže a 
ženy? 

Počet 

Penis a vagína. 10 
Penis a pochva. 6 
Varlata a vaječník. 2 
Varlata a „capina" 1 
U mužů penis u ženy nevím. 10 
Nevím 4 

Tabulka 7 - Název pohlavních orgánů 

i Penis a vagína, 

i Penisa pochva, 

i Varlata a vaječník, 

i Varlata a capina 

I U mužů penis u ženy nevím. 

! Nevím 

Graf 6 - Název pohlavních orgánů 

3. Věděl/a bys, co znamená slovo menstruace? 

Výsledek této otázky je taktéž poněkud zarážející, když přihlédneme к věku žáků a 

především převládajícímu počtu dívek v obou třídách. V osmnácti odpovědích se ukázalo, že 

žáci nevědí, co výše uvedené slovo znamená. Po té se objevovaly odpovědi jako např.: 

„...když žena nosí vložky", „...když ženě teče krev z pochvy". Tato odpověď byla zmíněna 

několikrát pouze s obměnou pochvy za vagínu nebo již zmíněnou „capinu" Dvakrát bylo také 

uvedeno pouze slovo krvácení, bez vysvětlení čeho, odkud, proč. Zarážející odpovědi byly 

dvě: „...když žena močí krev..." & „...že má někdo dítě...". Dle odpovědí soudím, že žáci 

mají jen velmi mlhavou představu o tom, co se děje s tělem ženy během menstruace a co je 

příčinou a důsledkem krvácení. Při pozdějším výkladu docházelo к dalším nejasnostem (viz 

kapitola: Reflexe realizovaných hodin). 
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4. Věděl/a bys, co znamená slovo erekce? 

I u této otázky byla nejpočetnější skupina těch, kteří nevědí, co si pod pojmem erekce 

představit a to v počtu devatenácti žáků. Nicméně zbytek odpovědí byl již mnohem 

konkrétnější a přesnější než v otázce číslo tři. Uvedu několik případů: „když chlapci stojí 

penis ", „když se vztopoří penis", dále také: „když je chlap nadrženej„vyvrcholení sexu". 

Odpověď: „je to to samé, со и žen menstruace" mě zarazila, ale je možné, že žák vnímá tento 

znak jako projev dospívání, stejně jako u dívek menstruaci. Shrnutím je podstatné říci, že i 

v této otázce se znalost žáků projevila jako velmi nedostačující. Nutno podotknout, že na 

začátku testu jsem se ptala žáků, kolik z nich již slyšelo slovo menstruace a erekce. V každé 

třídě to byla spíše slabší polovina žáků, která se přihlásila, že zmíněna slova již aspoň slyšela. 

Domnívám se tedy, že převážné odpovědi „nevím", nesouvisely s tím, že by žáci znali 

význam slova, ale nevěděli jak ho vyjádřit. 

5. К čemu slouží pohlavní orgány muže a ženy? 

Tato uzavřená otázka s možnostmi odpovědí je opět zpracována do grafu, na kterém 

můžeme vidět, že odpověď b) a c) byly v dotazníku zaškrtnuty nejčastěji. Bylo zde sice 

dosaženo největšího počtu u správné odpovědi, nicméně v těsné blízkosti konkuruje odpověď, 

že pohlavní orgány slouží pouze к početí života. Nabízí se tedy otázka, jakou mají žáci 

vyvinutou představu o funkcích pohlavního orgánu. A i přes mnoho chybně označených 

názvů v otázce číslo 2, jsem doufala, že odpověď na tuto otázku bude víceméně správná. 

Stálo by za to zeptat se žáků, jaké orgány tedy slouží к vyměšování moči. 

К čemu slouží pohlavní orgány muže a 
ženy? 

Počet 

а) К vyměšování moči. 3 
b) К vyměšování moči а к početí 

nového života. 
16 

с) К početí nového života. 13 
d) Neslouží ani к jedné zvýše 

uvedených možností. 
0 

e) Nevím 1 

Tabulka 8 - Funkce pohlavních orgánů 
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• a) К vyměšování moči. 

• b) К vyměšování moči а к 
početí nového života. 

• с) К početí nového života. 

• d) Neslouží ani к jedné z výše 
uvedených možností. 

• e) Nevím 

Graf 7 - Funkce pohlavních orgánů 

6. Splynutím čeho vznikne zárodek člověka? 

Na úvod je nutné dodat, že jsem si vědoma ne zcela vhodně zvolené formulace otázky. 

Žáci se také na tuto otázku během vyplňování dotazovali, jak jsem již zmiňovala výše. Proto 

převážná odpověď „nevím" v počtu 23, může být zapříčiněna špatnou formulací otázky. 

Nicméně ve zbylých případech se objevovaly tyto odpovědi: „pohlavních orgánů", „ 

splynutím muže a ženy", což nemůžu brát jako nesprávnou odpověď vzhledem к formulaci 

otázky. Avšak žákům bylo vysvětleno, co otázkou myslím a slovo „čeho " v otázce, bylo 

nahrazeno: Jakými dvěma buňkami". Jako odpověď se mi mimo jiné dostal do rukou názor: 

„splynutím spermata a vaječníku", pak také několikrát zmíněná jednoslovní odpověď: „ze 

spermií". A nakonec jedna správná odpověď: splynutím spermie a vajíčka". 

7. Kdo rozhoduje o tom, jaké pohlaví bude mít budoucí novorozenec? 

Níže položená tabulka nám udává, že počet odpovědí se téměř shoduje, co se týče zaškrtnutí 

muže a ženy jako adresáta při určení pohlaví novorozence. Osm žáků odpovědělo upřímné, 

že nevědí a nesnažilo se typovat jednu z dalších odpovědí. 

Kdo rozhoduje o tom, jaké pohlaví bude 
mít budoucí novorozenec? 

Počet 

a) Muž. 12 
b) Žena. 13 
c) Nevím. 8 

Tabulka 9 - Pohlaví novorozence 
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• с) Nevím. 

40% 

Graf 8 - Pohlaví novorozence 

8. Víš, kolik dní žiie dítě v těle matky? 

V této uzavřené otázce s možností několika odpovědí byla opět prokázána neznalost 

dětí v základních znalostech vzniku a vývoje plodu. Většina odpovědí určuje 280 dní za dobu, 

kterou stráví dítě v těle matky, což je opět odpověď špatná. Dokonce ani druhá nejpočetnější 

skupina odpovědí, která byla žáky zaznamenána, není správná. Pouhých sedm žáků 

z jedenatřiceti určilo správný počet dnů. Připouštím, že někteří žáci argumentovali, že je to asi 

% roku, ale že neví kolik je to dnů. Vybídla jsem je tedy, ať si měsíce převedou na dny a vše 

spočítají a přikloní se k nejbližší odpovědi. I přesto je počet nesprávných odpovědí velký 

Kolik dnů žije dítě v těle matky? Počet 
a) 240. 7 
b) 280. 13 
c) 300. 9 
d) Nevím. 4 

Tabulka 10 - Délka těhotenství 
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Graf 9 - Délka těhotenství 

9. Dokážeš odhadnout, kolik váží a měří průměrné dítě po narození? 

V této otázce stojí na stejné úrovni, co se týče počtu zaškrtnutí, odpověď a) a b). 

Domnívala jsem se, že žáci budou spíše určovat odpověď c), která v dnešní době již není tak 

velkou výjimkou u novorozenců. Přesto mě téměř polovina odpovědí, které určují velikost 

dítěte po narození jako 30 cm, překvapila. Bohužel musím říct, že i v této otázce je 

vyhodnocena větší polovina odpovědí jako nesprávná. 

Kolik váží a měří průměrné dítě po 
narození? 

Počet 

a) 3,2 kg a 50 cm. 15 
b) 2,0 kg a 30 cm. 15 
c) 5,5 kg a 60 cm. 1 
d) Nevím. 2 

Tabulka 11 - Míry novorozence 
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3,2 kg a 50 cm. 

2,0 kg a 30 cm. 

5,5 kg a 60 cm. 

Nevím. 

• a) 

•b ) 

• c) 

• d) 

Graf 10 - Míry novorozence 
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Uveď příklad prvotního a druhotného znaku puberty u muže a ženy? 

Jak se nazývají pohlavní orgány muže a ženy? 

Co znamená slovo menstruace? 

Co znamená slovo erekce? 

К čemu slouží pohlavní orgány muže a ženy? 

a) К vyměšování moči 
b) К vyměšování moči а к početí nového života 
c) К početí nového života 
d) Neslouží ani к jedné z výše uvedených možností 
e) Nevím 

Splynutím čeho vznikne zárodek člověka? 

Kdo rozhoduje, jaké pohlaví bude mít budoucí novorozenec? 

a) Muž 
b) Žena 
c) Nevím 

Kolik dní žije dítě v těle matky? 

a) 300 
b) 240 
c) 280 
d) Nevím 

Kolik váží a měří průměrné dítě po narození? 

a) 3,2 kg, 50 cm 
b) 2,0 Kg, 30 cm 
c) 5,5 Kg, 60cm 
d) Nevím 
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2.7 Závěr výzkumné části 

Závěrem bych chtěla říci, že oblast vyučování sexuální výchovy je stále oblastí 

neprobádanou pro učitele na zkoumané základní škole. Z dotazníku vyplněných učiteli jsem 

se dozvěděla, že nemají námitky na výuku sexuální výchovy na prvním stupni. Také souhlasí 

s tím, že by sexuální výchova měla být vyučována jako integrovaný předmět do různých 

předmětů. Mimoto jsem byla utvrzena v tom, že sexuální výchova je a nadále bude 

vyučována. Při bližším prozkoumání jsem ale zjistila, že učitelé sami nejsou nijak vzděláváni, 

ani vedeni v metodice sexuální výchovy nejen ze strany školy, ale že samotný zájem učitelů 

na své osobní přípravě v tomto předmětu není téměř žádný. Za klíčové považuji, že převážná 

většina vyučujících nezná odbornou literaturu, ze které by mohli případně čerpat podněty. 

S tím souvisí i užívání pomůcek к náplni témat sexuální výchovy, které je na dané škole 

téměř nulové. Jako alarmující shledávám, že učitelé nebyli schopni vymezit cíle sexuální 

výchovy pro své žáky. Kladu si otázku, jak je možné přes veškerou mediální osvětu a 

informovanost neznát základní odbornou literaturu. Může se toto stát např. i u výuky českého 

jazyka nebo matematiky? Po vyhodnocení dotazníku žáků se nabízí otázka, jak je možné, že 

žáci v páté třídě mají tak malé znalosti o vlastním těle nebo vzniku a vývoji plodu, když 

osnovy RVP jsou dány, učitelé nemají proti sexuální výchově námitky a sexuální výchovu 

vyučují, jak tvrdí ve svých dotaznících. Odkud se tedy bere nevědomost žáků? Z dotazníků je 

jasně prokazatelné, že žáci ve všech devíti položkách dotazníku odpověděli s převážné většiny 

nesprávně. Nabízí se odpověď, zda by nepomohla větší ucelená témata, kterým se věnuje 

dostatek času, než pouhé odpovědi na dotazy dětí z „krabičky" v rámci třídnických hodin. 

Nebo by pomohlo najít důvody pro danou paní učitelku, která nevyučuje sexuální výchovu, 

neboť učí ve druhé třídě? Nepotřebují snad žáci znát prevenci před sexuálním zneužíváním, 

řešení vztahů, kde a jak hledat pomoc? Nepotřebuje žák druhé třídy znát části svého těla či 

anatomické rozdíly mezi mužem a ženou? Nejsou snad tyto osnovy dány rámcovým 

vzdělávacím programem? Je na pováženou zamyslet se nad tím, proč žáci v páté třídě neznají 

správné pojmenování mužského a ženského pohlavního orgánu. Avšak odpovědí je právě 

neznalost učitelů, kteří po stejné otázce, jakou dostali žáci: jak se správně nazývají pohlavní 

orgány muže a ženy odpověděli stejně jako ti žáci: penis a vagína nebo ještě lépe penis a 

pochva. Přes všechna negativní zjištění musím říci, že učitelé stojí o nabídnutou pomoc ze 

strany mé diplomové práce, rádi uvítají nové podněty, nápady a zpracování některých témat 

sexuální výchovy. 
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2.8 Vyhodnocení hypotézy 

Jak je patrné z grafu, učitelé chtějí a vnímají sexuální výchovu jako součást 

vzdělávání, která by měla být integrována do předmětů. Nicméně sami nejsou dostatečně 

informováni ani vzděláváni v oblasti sexuální výchovy. Škola jim naposkytuje možnost 

sebevzdělávání v této oblasti, dokonce nedochází ani к besedám či seminářům určených pro 

žáky prvního stupně. Učitelé sami přiznávají, že neznají a nepoužívají dostatek odborné 

literatury a materiálu к výuce. Z toho vyplývá i neinformovanost žáků v základních tématech 

jako je vznik a vývoj plodu 232 špatných odpovědí z možných 297 je klíčovým důkazem 

toho, že informovanost žáků je velmi malá. 

Mohu říci, že stanovená hypotéza se po provedení výzkumného šetření potvrdila. 

Graf 11 - Shrnutí analýzy odpovědí učitelů 
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Odpovědí 

Celkem 

Špatných 

Správných 

Graf 12 - Shrnutí analýzy odpovědí žáků 

58 



3. Teoretická část 

V teoretické části je navrhnut vlastní program pro žáky páté třídy. Hodiny jsou 

koncipovány do čtyř oblastí zkoumání, které byly navrhnuty v teoretické části. V úvodu vždy 

nalezneme název tématu, cíle hodiny, čas a pomůcky potřebné к práci v hodině. Dále 

následuje vlastní průběh hodiny, kde jsou detailně popsány jednotlivé aktivity, tak jak na sebe 

navazují. 

V oblasti poučení o těle jsou témata řazena od seznámení s projevy puberty, odlišnosti 

pohlaví, přes vývoj a vznik plodu až po hygienu. 

V Oblasti násilí se program zaměřuje na uvědomění si nesprávného chování dospělých 

vůči dětem. Hodiny jsou koncipovány jako prevence před násilím. Žáci se učí asertivnímu 

chování a chápáni nesprávné manipulace s jejich tělem ze stran druhých. 

Třetí část je věnována přátelství a šikaně, a to z důvodu narůstající agrese mezi žáky 

konkrétně v této třídě. Žáci by si v těchto hodinách měli uvědomit význam a hodnoty 

přátelství, pomocí her si uvědomit své postavení ve třídě a zkusit si změnit svůj postoj 

к druhým. Žáci se také učí rozpoznat násilí a dovednost jak se bránit. 

Posledním tématem je získání hodnot v oblasti sexuality. Je zřejmé, že je to pouhá 

část a že získávání hodnot je celoživotní dovedností, přesto se v programu snažím o 

uvědomění si vlastní osob, mých činů a jejich důsledků. 

3.1 Návrh projektu sexuální výchovy pro 5. třídu 

3.1.1 Poučení o těle 

Téma 1 : Muž x žena 

Cíle: Žák se seznámí s prvotními a druhotnými znaky puberty 

Žák dokáže správně pojmenovat pohlavní orgány 

Žák je ve skupině schopen utvořit plakát na téma rozdílnosti muže a ženy 

Žák hledá odpovědi na vlastní otázky 

Předmět: přírodověda 

Čas: 90 minut 

Pomůcky: Učebnice biologie* doplnění text (viz příloha č. 3), sešit, čtvrtku A2, pastelky 
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Vlastní průběh hodiny 

Ledolamka: Hra Molekuly: žáci se bezpečně pohybují v prostorách třídy. Učitel zadá číslo 

např. čtyři. Žáci se musí, co nejrychleji shromáždit do skupiny „molekul" po čtyřech. 

Žáci se snaží přijít na to, co mají společného. Takto opakujeme cca dvakrát. Nakonec 

necháme žáky spojit ve dvojici molekul a naopak hledáme jeden rozdílný znak. 

Diskuze: Krátká diskuze, co to znamená, že já jsem holka a ty jsi kluk, jak se to pozná? 

Myšlenková mapa: Žáci říkají, co je napadá к rozdílnosti muže a ženy, učitel zapisuje na 

tabuli myšlenkovou mapu. 

Diskuze: Pohovoření o myšlenkové mapě o znacích fyzických, psychických o chování... 

Důkaz: Může nechat proběhnout důkaz: kdy chlapec a dívka si dají páku. Poté chlapec a 

dívka vystřihnou na čas a pečlivost, jakýkoliv obrazec. Porovnání fyzických a 

motorických dovedností. 

Tvoření tabulky: Do sešitu si žáci utvoří tabulku. Na otázku, Jaké jsou rozdíly mezi mužem 

a ženou, žáci vyplňují první a druhou část tabulky. 

Vím, myslím si Chci vědět, zajímá mě Dozvěděl/ajsem se 

Text v učebnici: Žáci si každý sám čtou metodou Insert v učebnici biologie text o pohlavních 

rozdílnostech + nakopírovaný text z knihy L. Šulové 

Metoda Insert: v textu si žáci označují pomocí symbolů 

S věci, které znám 

+ informace, které jsou nové 

- informace, které jsou v rozporu 

? informace, kterým nerozumím1 

Párové sdílení: Po přečtení nastává opět diskuze, pro koho bylo co nové, kdo čemu 

nerozuměl, co bylo v rozporu. Žáci si doplňují třetí část tabulky. 

Diskuze: Opět probíhá hovor o právě dosažených informacích, učitel odpovídá na dotazy, 

usměrňuje informace. 

1 Metoda Insert je součástí programu RWCT 
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Tvorba plakátu: Žáci ve skupině po čtyřech tvoří na čtvrtku A2 plakát, který má prezentovat 

jejich pohled na rozdílnost muže a ženy se všemi dostupnými informacemi, které se 

dozvěděli. Dána kritéria na správnost, čitelnost, porozumění obsahu, znalosti všech ve 

skupině.(viz příloha č. 4) 

Představení plakátů: Jednotlivé skupiny prezentují svou tvorbu před třídou, znovu opakují 

informace o pohlavní zralosti, menstruaci, erekci, pohlavních orgánech atd. 

Otázky: Zodpovězení otázek, které si žáci vepsali do druhé části tabulky, a dosud nezazněla 

odpověď. Interakce žáků a učitele. 

Hodnocení: Na lístku žáci dostanou pět tvrzení, které pomocí „smajlíků" ohodnotí (viz 

příloha č. 5). 

1. Ve skupině se mi pracovalo... 

2. Naše skupina splnila zadanou práci. 

3. Pracovali jsme tiše a nerušili ostatní. 

4. Dnes jsem se dozvěděl/a nové věci. 

5. V hodině mi chybělo, změnil/a bych... 
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Téma 2: Vznik a vývoj plodu 

Cíle: Žák se seznámí se základním vývojem plodu během 9 měsíců 

Žák dokáže správně určit počet dnů těhotenství a základní míry po narození 

dítěte 

Žák si vytvoří představu o průběhu těhotenství o fyzických a psychických 

proměnnách matky. 

Předmět: přírodověda, výtvarná výchova 

Čas: 90 minut 

Pomůcky: Text biologie (viz příloha č. 6) 

Vlastní průběh hodiny 

Zopakování: Připomenutí, co jsme dělali minulou hodinu. 

Evokace: Co potřebuje к tvorbě panáčka? Žáci navrhují lepidlo, nůžky... 

Co potřebujeme, aby chodil, blikal ... Žáci opět navrhují. 

Jaký je rozdíl mezi robotem a člověkem? 

Co potřebujeme к vzniku člověka?2 

Diskuze: Návaznost na pohlavní znaky menstruace a erekce- fyziologické děje, které jsou 

podmínkou к početí dítěte. Zeptat se na duševní a sociální zralost, co si žáci myslí. 

Práce s textem, skládankové učení: Žáci se rozdělí do skupin po třech, každý z nich dostane 

jinou část textu - označí si zajímavé/ důležité informace. Z domovských skupin se žáci 

přesunou do expertních skupin, které jsou složeny z žáků, kteří mají stejný text. Žáci 

konzultují své poznatky, upřesňují si informace a dochází ke stejnému společnému 

utřídění nejdůležitějších informací. Žáci se opět rozcházejí do svých domovských 

skupin, kde si navzájem všichni sdělují své informace ze třech různých oblastí. 

Kritérium je, že všichni žáci musí vědět informace všech třech textů. 

Kontrola: Učitel se otázkami z textu ptá jednotlivých žáků na informace z textu. Všichni 

poslouchají a kontrolují, zda vyvolaný žák říká pravdu. Informace se můžou doplnit či 

povysvětlit. 

! Úprava návrhu L. Šulové: Jak učit výchovu к manželství a rodičovství? 
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Videozáznam: Učitel pustí části nahrávky: Byl jednou jeden život - Zrození 

Otázky: Žáci mají možnost klást otázky ohledně vzniku a vývoje plodu. Učitel společně 

s žáky dovysvětlí události a informace, které žák z videa nepochopil, nebo jsou mu 

nejasné. 

Práce s obrázky: Žáci dostanou do dvojic obrázky, na kterých je plod v různém stupni 

vývoje. Z nabytých informací a videa se žáci snaží ve dvojici vytvořit chronologickou 

řadu z obrázků. Společná kontrola na tabuli, doplněná slovem. 

Hodnocení: Každý žák si kreslí na lístek papíru, dle instrukcí učitele obličej:(viz příloha č. 7) 

Pravé oko nakresli tak velké, jak dobře jsi dnes porouchal. 

Levé oko nakresli tak velké, jak byla dnešní hodina pro tebe srozumitelná. 

Pravé ucho nakresli tak velké, jak dobře jsi dnes poslouchal. 

Levé ucho nakresli tak velké podle toho, jak stála dnes výuka za poslech. 

Nos nakresli tak velký podle toho, kolik nového jsi dnes vyčenichal. 

Vlasy nakresli tak dlouhé, jak se ti zježily zvědavostí. 

Pusu nakresli tak velkou podle toho, kolik jsi toho dnes věděl a říkal. 

Malba detailu jednotlivých fází: Žáci dle obrázku (viz příloha č. 8), plošně vyjadřují pomocí 

vodových barev detail jednotlivé etapy vývoje plodu. Žáci si mohou sami vybrat 

vývojovou fázi, jde o zachycení detailu a také o text, který bude umístěn na rubové 

části výtvoru. Text stručně popisuje, o jakou vývojovou fázi jde, co je pro ni 

charakteristické, (viz příloha č. 9) 

Představení malby: Ve větším prostoru třídy dochází hromadnému hodnocení výtvorů, co se 

nám povedlo v rámci etap zakreslit, co ne. Žáci se snaží o správné chronologické 

zařazení. 
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Téma 3: Menstruace 

Cíle: Žák se seznámí se základní hygienou během menstruace 

Žák zná výhody a nevýhody tamponů a vložek. 

Žák si vytvoří reálnou představu o průběhu menstruace, včetně možných 

potíží. 

Předmět: přírodověda 

Čas: 90 minut 

Pomůcky: menstruační vložky a tampony, papír, fixy, kartičky s rolemi, kartičky s pojmy, 

potravinářské barvivo, nádobka s vodou 

Vlastní průběh hodiny 

Brainstorming: Žáci vykřikují hesla, která se jim vybaví při slově menstruace. Učitel 

zaznamenává jednotlivé hesla na tabuli a sám připisuje své vlastní předem určené, 

pokud nejsou označeny žáky (pach, těhotenství, bolesti, vložka, ovulace atd.) 

Skupiny: Učitel navozuje otázky co je to menstruace, co se děje s ženským tělem, menstruují 

i muži, jaké znáš hygienické pomůcky? Skupiny dívek a chlapců zvlášť zaznamenávají 

své odpovědi. Porovnání. Učitel zmiňuje jednotlivé hesla na tabuli a ptá se žáků, jak 

souvisí s menstruací. Žák musí utvořit větu, která se týká daného hesla a dává smysl. 

Navození diskuze, zda by i muži měli vědět o menstruaci proč - pochopení dívčích 

problémů, nálad atd. Na druhou stranu dívky by měly znát problém nočních polucí, 

mechanismu erekce atd. 

Pohyblivé informace: V různých částech třídy jsou umístěny karty s informacemi + 

s několika odpověďmi. Žáci chodí po třídě a zapisují i otázky a odpovědi, které jsou 

dle nich správně. 

Diskusní kroužek: Učitel položí otázku, nechá prostor pro odpovědi, a poté vyloží látku a 

žáci si kontrolují počet správných odpovědí 

Hygiena: Názorné představení vložek a tamponu. Žáci si doplní tabulku kladů a záporů a dle 

přiloženého textu si zaznamenávají si jednotlivé informace do tabulky. Kontrola a 

zopakování učitelem s názornou ukázkou sání vložek a tamponu, pomocí obarvené 

tekutiny v kádince. Je nutné zmínit i hygienu chlapců, která je důležitá v oblasti 
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předkožky u penisu. Musí být zajištěn její bezbolestný a snadný pohyb, к čemuž 

dopomáhá pravidelná hygiena v této oblasti. 

Potíže: Učitel informuje o výživě, pozornost na výživu s obsahem vápníků. Vysvětlí 

problematiku křečí. Názorně ukáže masáž podbřišku, kříže, několik jógových cviků. 

Žáci vše cvičí s učitelem. 

Nástup menstruace: Učitel informuje o věkovém rozmezí, kdy může dojít к první 

menstruaci. Důležité je zařadit informaci, že u každé dívky je nástup jiný - předejití 

méněcennosti (pozdní/předčasný nástup). 

Menstruační kalendář: Dáme kolovat menstruační kalendář a vysvětlíme zápis do něj. 

Role play: Žáci v malých skupinkách nebo dvojicích dostanou kartičku, kde je popsána 

situace, kterou mají zahrát. Po uplynutí času, který mají na přípravu, zahraje každá 

skupinka svou scénku. Ostatní hodnotí a zapisují, zda by se zachovali stejně, co by 

změnili atd. Učitel pomáhá zvládnout nejisté situace, snaží se přirozeně a přátelsky 

získat dovednosti, jak mluvit o tématu menstruace.(viz příloha č. 10) 

Hodnocení: Učitel vyzve žáky, aby si stoupli, zůstali sedět nebo si klekli podle toho, kolik 

informací mají o menstruaci a jak by dokázali vysvětlit toto téma spolužákovi z jiné 

třídy. 

Stojí ti, kdo by si dokázali poradit a vysvětlit celé téma. 

Sedí ti, kdo by dokázali vysvětlit téma, avšak v něčem si není zcela jistý, některé 

informace zapomněl. 

Klečí ti, kteří by si nedokázali s tématem poradit na žádné úrovni. 
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3.1.2 Prevence násilí 

Téma 1: Bezpráví kolem nás 

Cíle: Rozpoznání žánru moderní pohádky, porozumění nonsensu. 

Kresba - bezpráví, žák si ujasní jaké chováni jejich blízkých (dospělých, dětí) 

je adekvátní a jaké nikoliv, získá vědomí o tom jak se bránit bezpráví. 

Žák dokáže rozeznat stav, kdy je mu ubližováno a získá informace, jak 

problém řešit, učí se asertivnímu chování 

Předmět: literatura, výtvarná výchova 

Čas: 90 minut (čas se odvíjí od toho, jak moc chceme včlenit literaturu do tématu) 

Pomůcky: Text knihy Jakub a obří broskev (viz příloha č. 11), čtvrtky, pastelky 

Vlastní průběh hodiny 

Evokace: Seznámení s knihou, učitel rozdá žákům obrázky z knihy, z níž je vybrán úryvek, 

rozhovor o čem si myslí, že bude tento příběh. Co nám kresby z knihy napovídají? 

Stručné představení autora: zajímavosti ze života, co ho motivovalo к napsání knihy, jaké 

měl dětství. Opět záleží, nakolik chceme propojit s literaturou. 

Čtení: Přečtení úryvku, čtení může být kombinované: hlasité, tiché, hromadné, párové, na 

závěrečnou část je vhodný hlasitý přednes učitele. 

Diskuze: O chování tet, násilí, co bylo špatně na příběhu, jak se Jakub asi cítil, co by mělo 

být jinak, proč. Zda se jim příběh líbil či jim přišel zajímavý, jestli by si rádi četli dál 

• Přišlo vám na příběhu něco zajímavé, neobvyklé? 

• Znovu přečteme část první strany a povídáme si o prvcích nonsensu čím je 

zvláštní a jak rozpoznatelný. 

• Jak se vám líbily tety a jak byste je charakterizovali vlastními slovy? 

• Jak byste se cítili v roli Jakuba? 

Vedeme diskuzi o tom, jak jsou děti na celém světě šťastny/nešťastny, povídáme si o 

bezpráví, o různých případech nesprávného chování. Žáci uvádějí, co slyšeli a viděli. 
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Navození situace: Učitel vede rozhovor a „hraje" nevědoucího, že takovýchto věcí se děje 

víc, že to slyšel, viděl v televizi, rádiu apod. Třeba, když vás spolužák o přestávce 

strká, bere vám svačinu, taky jsem slyšela, že některé děti nemohou chodit ven, že jsou 

doma zamykány, nebo je rodiče dokonce bijí. Možná jste o tom taky slyšeli, někdo 

vyprávěl příběh anebo jste sami zažili situaci, která vám nebyla příjemná. Pokuste se 

prosím namalovat věc - situaci, která vám osobně by se nelíbila nebo kterou 

považujete za špatnou. Jde o navození situace někoho druhého-třetí osoby, žáci do 

obrazu většinou promítnou svůj příběh, ale vše musí být prezentováno jako, že jde o 

někoho jiného. 

Interpretace kreseb: Ptám se dětí, které z nich by chtělo svůj obraz ukázat a popsat, při 

rozhovoru navazuji diskuzi, co dělat-jak řešit jsem-li svědkem či dokonce účastníkem 

různých situací, na koho se obrátit, jak rozpoznat, že už se jedná o nesprávné jednání 

atd. Snažím se, aby samy děti utvářely svůj názor a přišly na podstatu bezpráví. 

Definice: Z výše uvedené diskuze vyvodíme definici situace, kdy se jedná o bezpráví. 

Můžeme specifičtěji směřovat к násilí, psychickému či fyzickému týrání dle obrázku, 

které žáci nakreslí. 
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Téma 2: Cizí lidé 

Cíle: Žák získá představu, jak se bránit při setkáni s neznámým člověkem. 

Žák ví jak se bránit násilí a kde požádat o pomoc. 

Žák se snaží o dovednost asertivní mluvy. 

Předmět: přírodověda 

Čas: 45 minut 

Pomůcky: balicí papír, fixy 

Vlastní průběh hodiny 

Ledolamka: Na čtyřech/pěti místech ve třídě učitel rozvěsí fotografie lidí. Záměrně si vybere 

lidi od pohledu sympatické, ale i ty méně. Úkol pro žáky zní, aby se postavili k tomu 

člověku, který je jim sympatický, který je pro ně důvěryhodný. Po přemístění žáků se 

ptám jednotlivých skupinek, proč si vybrali právě danou osobu, v čem spočívá 

jeho/její důvěryhodný vzhled. 

Zprávy: Můžu použít starší tisk nebo i nahrané televizní noviny, kde upozorňují na hrozbu 

neznámých lidí, kteří se vyskytují v okolí škol a lákají děti, že je doprovodí domů, za 

rodiči. Nabízejí jim dárky, možnost zahrát si PC hry atd. Necháme děti rozmlouvat o 

možnosti výskytu takových lidí u naší školy. Ptáme se dětí, jak takoví lidé asi 

vypadají, co mají na sobě, co říkají, jak se chovají. Upozorníme žáky, že i dobře 

vypadající lidé mohou být násilníky, že nezáleží na vzhledu nebo mluvě. Upozorníme 

na možnost, že agresory mohou být i ženy. 

Scénky: Žáci ve dvojicích navrhují možná řešení toho, co dospělí říkají, na co lákají a 

zároveň se pokusí sestavit několik základních věcí, jak se bránit, jak odmítnout. Poté 

dvojice sehraje scénku. Ostatní žáci komentují zahrání, co bylo špatně, co ne, jak se 

zachovat jinak/lépe. Při těchto scénkách naučíme říkat žáky slovo ne. Scénky jsou 

sehrány znovu, může se zapojit i učitel, je však důležité aby každé dítě vyslovilo, nebo 

jiným způsobem dalo najevo, že chování je dospělého je nepřípustné např. slovy ne, 

dost, nikam nepůjdu, nesouhlasím s vámi. 

Seznam: Ptáme se žáků, jaká opatření můžou napomoci tomu, aby si agresor netroufl nás 

oslovit. Necháme žáky navrhovat řešení a sepisujeme na tabuli seznam, který je 

samozřejmě doplněn o základní věci, které děti můžou opomenout. Jedná o prevenci 
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nevystavovat se rizik. Kudy chodit domů ze školy, chodit ve větší skupině kamarádek, 

ohlásit se rodičům, že teď vycházejí ze školy a bezprostředně po příchodu domů. 

Naučit se požádat o pomoc dospělého, pokud mě někdo na ulici obtěžuje nebo 

pronásleduje. Zkusíme si s dětmi jak, bychom požádali o pomoc, co konkrétního říci. 

Tvorba plakátu: Po dohodě s žáky uspořádáme seznam nej důležitějších věcí, jak se zachovat 

pokud mě osloví neznámý člověk na ulici a chce někam následovat nebo mi 

bezdůvodně nabízí jakékoliv věci. Společně si děti vytvoří reprezentativní plakát, 

který se vyvěsí ve třídě nebo s ním pak mohou navštívit spolužáky v jiných třídách a 

předložit jim svůj „obraný systémů" 
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Téma 3: Sexuální násilí 

Cíle: Žák ví, co je nepřípustné chování к jeho tělu ze strany druhých. 

Žák ví jak se bránit násilí a kde požádat o pomoc pro sebe i druhé. 

Předmět: přírodověda, český jazyk 

Čas: 45 minut 

Pomůcky: texty příběhů a dopisu 

Vlastní průběh hodiny 

Evokace:Učitel na tabuli napíše větu: Za násilí považuju to, když... a nechám žáky do sešitu 

dokončit větu. Žáci mohou nabídnout tolik nápadů, kolik je napadne. Sama na tabuli 

doplním možné odpovědi, např. Když cítím strach z blízké osoby, když se mě někdo 

dotýká na těle, tam kde nechci, když mi někdo vyhrožuje atd. Nechám žáky přečíst své 

odpovědi a společně s ostatními hodnotíme. Ptám se žáků, zda je násilí negativní 

vlastnost, kde všude se můžu s násilím setkat, co ve mně násilí vyvolává.3 

Řazení: Žáci vytvoří skupinky po čtyřech. Každá skupina dostane obálku, ve které jsou 

kartičky se situacemi, žáci řadí kartičky podle stupně násilí do třech skupin: a) velmi 

závažné a těžké se ubránit, b) závažné a věděl bych jak se ubránit, c) nezávazné, jde o 

kamarádské pošťuchování, není třeba se bránit. Tahat za vlasy. Kopat se. Pošťuchovat 

se. Strkat se. Dostat facku. Být zbit. Být okraden. Být přinucen ukrást. Být přinucen 

dotýkat se druhého v intimních částech těla. Být hlazen na intimních částech těla. 

Někdo mi něco rozbil. Někdo mi nadává. Někdo mi krade svačinu. Někdo mi říká 

nehezké sexuální věci atd. Po rozřazení se ptám jednotlivých skupin, jaké situace 

zvolily do skupin. S čím by si nevěděly rady, jak se ubránit, co je pro ně 

nepředstavitelné. 

Příběh: Žáci si čtou každý sám příběh. 

Když jsem byla ve druhé třídě, bydleli jsme s rodiči и strýce. Jednou v březnu jsem 

dostala angínu a ležela jsem doma v posteli. Pamatuji si, že jednou přišel strýc domů a donesl 

mi nanukový dort, prý je to dobré na krk. Byla jsem ráda a dala mu několik pus, chtěla jsem, 

aby zůstal v pokoji a četl mi pohádky. Strýc slíbil, že přijde večer do pokoje a něco mi přečte. 

V noci pak opravdu přišel a četl mi podivný příběh, kterému jsem moc nerozuměla, jen vím, že 

Úprava návrhu U. Sielerta: Sexuální výchova 
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tam muž se ženou pořád na sobě leželi a něco dělali. Strýc se zeptal, zda to nechci vyzkoušet, 

že je to ten nej lepší způsob léčby, že mi pak bude hned lip. Začal mě hladit, ale úplně všude a 

šeptal mi, ať jsem ticho a nehýbu se. Moc se mi to nelíbilo, ale nevěděl jsem co dělat a bála 

jsem se, aby se strýc na mě nezlobil. Pak odešel a řekl, že to bude naše tajemství, že to 

nesmím nikomu říct, nebo že se na mě budou rodiče zlobit a že když to neřeknu, tak něco 

dostanu. Chodil pak za mnou celý týden. Naštěstí po mém uzdravení dostal otec práci v jiném 

městě a s ní i jiný byt, takže jsme se stěhovali pryč. Strýcovi jsem se pak vždy vyhýbala. 

Vedeme s žáky diskuzi: 

Co bylo na strýcovo chování nepřípustné? 

Co si žádný dospělí nesmí dovolit vůči dětem? 

Co by mohla dívka udělat jinak? 

Kam by se mohla obrátit o pomoc? 

Mohla se někomu svěřit, 

Čeho se asi bála? 

Doplnění do mezer:Každý žák dostane seznam pravidel, která se týkají jeho těla. Ob jeden 

řádek je vždy jedno pravidlo vynecháno. Druhý z dvojice má podobný seznam, pouze 

má doplněná pravidla, která nemá jeho spolužák, a naopak ty které má spolužák, on 

nemá. Žáci si vyměňují informace a dopisují si pravidla tak, aby byl seznam 

kompletní. 

Plakát: Na barevném plakátu vlastní tvorby donesu žákům pravidla, která se týkají našeho 

těla a považuji je za velmi důležité, seznam je nedokončený. Žáci mají možnost 

seznam dokončit, navrhnout, co by nesmělo chybět. 

Jenom ty, jsi pánem svého těla 

Nauč se identifikovat místa, která jsou intimní 

Intimních míst se můžeš dotýkat, ale v soukromí. 

Intimních míst se mohou dotýkat také lékaři, zdravotní sestry a rodiče, pokud se jedná 

o zdraví a hygienu. 

Jiným dospělým není přípustné dotýkat se tvých intimních míst, zvlášť ne tehdy má-li 

to být tajemství. 
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Nikdo tě nesmí nutit dotýkat se intimních míst jiných lidí. 

Máš právo odmítnout přihlížet svlékání, líbání, objímání jiných osob 

Nikdo tě nesmí nutit do sexuálního styku, zvláště je-li ten člověk starší. 

Máš právo neposlouchat sprosté a vulgární řeči. 

Dopis: Donesu žákům z dívčího časopisu dopis, který je určen redakci. (Úryvek může být 

vymyšlen učitelem. Jde o to, aby si žáci mysleli, že odepisují konkrétní osobě). 

Milá redakce, jsem celá zoufalá, můžete mi pomoct? Každý čtvrtek chodím do kroužku 

mažoretek. Protože jsem pomalá, zůstávám v šatně po skončení většinou poslední. Tento 

měsíc se stává, že za mnou přijde náš trenér a nutí mě, abych mu sahala do rozkroku, říká mi 

při tom ošklivé věci. Slíbil mi, že když to nikomu neřeknu, že mě nechá na vstoupení v první 

řadě. Prý kdyby se to někdo dozvěděl, měla bych velký problém. Ale já se ho bojím a je mi to 

nepříjemné. Prosím poraďte mi, co mám udělat? Už to nemůžu vydržet. Katka 

Žáci prodiskutují situaci ve dvojicích/trojicích. Do sešitu pak napíšou svou 

radu/odpověď z „redakce", kterou tvoří. Jednotlivé odpovědi pak porovnáme, 

zhodnotíme. 

Reflexe: Na závěr hodiny si zopakujeme, jakému tématu jsme se věnovali, každý žák řekne 

jednu věc, kterou si zapamatoval z dnešní hodiny. 
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3.1.3 Přátelství, šikana 

Téma 1: Jak se cítím ve třídě 

Cíle: Žáci si identifikují postavení ve třídě. 

Žáci se učí řešení kompromisů, empatie. 

Žáci vyvodí právo na svůj prostor, na své místo. 

Předmět: přírodověda 

Čas: 45 minut 

Pomůcky: list stromu třídy (viz příloha č. 12), kartičky (viz příloha č. 13), pastelky 

Vlastní průběh hodiny 

Ledolamka: Každý žák si představí pomyslný dáreček a předá ho jinému žákovi 

s konkrétním přáním př. „ Dávám ti tužku, aby se ti dneska lépe psalo." Daný žák si ho 

ode mne vezme a předá ho dál. Takto dostane každý žák několik dárečků a zároveň je 

pošle dál. Po ukončení se zeptáme každého žáka, jaké přání nám zbylo nakonec. 

Strom: Učitel rozdá list papíru, kde je vyobrazen strom, na kterém jsou postavičky v různé 

úrovni větví. Žáci si list prozkoumaní a vybarví tu postavičku, se kterou se identifikují 

podle toho, jak si ve třídě stojí. Učitel práci vybere a později zhodnotí, je to materiál, 

na kterém může vidět, jak se jednotliví žáci ve třídě cítí, kdo je dominantní a kdo si 

stojí naopak submisivně (potencionální oběť při šikaně). Je dobré se jednotlivých žáků 

zeptat, proč zakreslili právě danou pozici, také můžeme nechat žáky napsat pár větami 

vysvětlení, proč zvolili danou postavu. 

Kresba: Žáci se rozdělí do trojic. Každá trojice dostane kartičku, která je rozdělena na šest 

díků a označena písmeny. Každý žák dostane jednu pastelku a na povel učitele, začnou 

žáci vybarvovat kartičku tak, že každý žák vybarví jeden svůj díl samostatně a o druhý 

díl se musí podělit se spolužákem. Žáci nesmí mluvit! Jde o to, jak je který žák ve 

trojici dominantní při vybarvování společných částí. 6áci mají na nakreslení limit, 

který je dostatečně dlouhý, aby se nejednalo o zbrklé vymalování svých dílů obrázku. 

Vedeme rozhovor, jak se která skupinka shodla, kdo měl problémy, kdo se dohodl 

hned atd. Necháme děti projevit své pocity. 

Opět nám tato kresba poslouží jako diagnostický materiál. 
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Obměna, či další stupeň tohoto typuje, když žáky rozdělíme do dvojic. Každá dvojice 

dostane pouze jednu tužku. Na daný signál se oba z dvojice chytnou tužky a snaží se 

nakreslit jednoduchý obrázek, opět bez mluvení. 

Po dokončení opět probíhá diskuze, jak to které dvojici šlo, kdo se dohodnul hned, kde 

nastaly spory atd.4 

Můj dům, můj hrad: Tentokrát se žáci seskupí po pěti lidech. Skupina dostane pět odlišných 

pastelek. Očima si každý z nich vybere tu svou a na daný signál si každý šáhne po té 

své. Bez mluvení si žáci na společný velký papír snaží nakreslit dům snů. Dům, ve 

kterém se všem z pětice bude žít dobře. Znovu se jedná o souhru všech pěti žáků, opět 

se zde projeví dominance i submise. Po dokreslení je učitelův úkol pochválit, ale i 

pohanit dům. Snažit se zpochybnit věci na obraze, ptát se kdo s jakým prvkem 

souhlasí či nesouhlasí. Kdo se jak při kresbě cítil, co komu vadilo. 

Diskuze: Po těchto hrách vedeme s dětmi rozhovor. Ptáme se, co by mohly vyvodit za závěry 

z těchto her, vzhledem k tomu jak se cítily při plnění jednotlivých úkolů. Snažíme se o 

vyvození práva, že každý má právo na svůj názor, na svůj prostor. To co je příjemné 

jednomu, nemusí být příjemné druhému. 

4 Převzato ze semináře PhDr. H. Hejlové: Práva dítěte 
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Téma 2: Pocity 

Cíle: Žáci se snaží o spolupráci, kamarádství a pomoc v nouzových situacích, 

navozených hrou. 

Žáci si upevní řešení kompromisů, empatii к druhým. 

Žáci si prožijí pocity neoblíbeného, nechtěného žáka na modelových rolích. 

Předmět: tělesná výchova 

Čas: 45 minut 

Pomůcky: kartičky, kostky, barevné dřevěné kostky, větší prostor (je možné zapojit do 

hodiny tělesné výchovy) 

Vlastní průběh hodiny 

Ledolamka: Jeden žák se zeptá dvou různých na to, co se jim tento týden povedlo, za co by 

se pochválili. Učitel se pak ptá, zda by chtěl někdo pochvalu svou nebo někoho jiného 

říci. Poté každý žák napíše konkrétní pochvalu pro někoho jiného. Opět dáme možnost 

přečíst nahlas pochvalu svou nebo někoho jiného. Třetí fází je diskuze, co se mi 

tento/minulý týden naopak nepovedlo, na čem bych měla zapracovat. 

Označení: Každý žák dostane na čelo přilepený papírek s různou vlastností např. tlustý, 

brýlatý, nebojácný, ustrašený, chytrý, málomluvný atd. Žáci se rozdělí do skupin podle 

získaných vlastností a debatují nad tím, proč je jim ve skupině dobře, co je jejich silná 

stránka. Učitel vybere z každé skupiny jednoho žáka a přemístí ho do jiné skupiny. 

Nově utvořený kolektiv musí nováčkovy argumentovat a předvést mu, že ho nechtějí. 

Nováček se snaží různým způsobem do skupiny zapadnout, ale zda ho skupina přijme 

či ne, je na samotných žácích. Pozici dětí několikrát změníme. 

Po hře nastává diskuze o pocitech, jak kdo cítil, v jaké fázi bylo žákům nejlíp /nejhůř. Co pro 

ně bylo těžké, co prožívali, jakými metodami se snažili dostat do skupiny, komu se to 

povedlo atd. 

Stavění hradu: 

1. část 

Skupina sedí v kroužku. Nejlépe učitel je „bořič". Jejich úkolem je postavit hrad. 

Jedna kostka (měla by být odlišná od ostatních - např. žlutá kostka) musí být součástí 

stavby. Děti smí vždy vzít jenom jednu kostku do ruky. Pokud vezme jeden kostku a 
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začne stavět, ostatní se smí jen koukat. Při hře se nesmí mluvit. Jestliže dva vezmou 

nějakou kostku naráz, tak „bořič" hrad zboří a oni musí začít znova. Hra končí ve 

chvíli, kdy je poslední kostka dodána do stavby. 

Postřehy: Můžeme sledovat dominantní osobnosti ve skupině, které nejčastěji staví. 

Samozřejmě je zajímavé, jak se skupina vypořádá s tím, kdo tedy vezme kostku, jak 

přemýšlí, zda ji nechce vzít také jiný. Měli bychom se jako učitelé zamyslet nad tím, 

že nemáme vyvíjet tlak na děti, protože to, co se nám může zdát jednoduché a pro děti 

uskutečnitelné, tak pro ně to může být nepříjemné. 

2. část 

Žáci se rozdělí na dvě skupiny, je jedno jak veliké, záleží na rozhodnutí skupiny: 

• slepé: nic nevidí, ale smí mluvit 

• němé: nesmí mluvit, jen vydávat zvuky, nesmí se kostek dotýkat, nesmí chodit, 

ale vidí 

Musí si dobře zapamatovat, jak jejich hrad vypadá. „Bořič" několik kostek odebere a 

rozmístí po místnosti, samozřejmě tehdy, kdy už slepí nevidí. Předtím než začnou 

pravidla, kdo smí a nesmí mluvit, chodit, se domluví na zvucích. Jejich úkolem je opět 

zrenovovat hrad.5 

Račí království: Badatelé se vracejí z cesty po světě. Domů se dostanou jen přes račí 

království, kde vládne přísná račí policie, díky které by se badatelé mohli dostat do 

vězení. A tak musí dodržet některá pravidla, díky kterým by nemuseli být až tak 

nápadní. Musí chodit pozadu jako raci, nesmí šlápnout na písečné duny, které jsou po 

celém království rozmístěny (barevné listy papíru). Nesmí se dívat dozadu, nesmí jít 

dopředu, pokud šlápnou na dunu, dostávají se do vězení, odkud je mohou vysvobodit 

jen ti badatelé, kteří již přešli království a to dva, kteří budou v kontaktu. V království 

se nesmí mluvit. Nejprve se domluví, jak se budou domlouvat mezi sebou, a pak 

teprve začíná hra.6 

5 Převzato ze semináře Mgr. R. Marušáka: Osobnostní a sociální výchova I 

6 Převzato ze semináře Mgr. R. Marušáka: Osobnostní a sociální výchova II 
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Reflexe: Snažíme se dětmi generalizovat myšlenky názory a pocity na kolektiv ve třídě, na 

skupinovou pomoc. Diskutujeme o pocitech vytěsnění z kolektivu, názory co nám 

jednotlivé hry dokázaly, co naučily, co bylo překvapující, co se změnilo s mými 

hodnotami. 
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Téma 3: Mezilidské vztahy - kamarádství 

Cíl: Žáci si utvoří představu kamaráda. 

Aktivita napomáhá přispět к utvoření lepších vztahů ve třídě (pochopit vztahy 

ve třídě). 

Žáci rozvíjejí komunikačních dovedností. 

Předmět: přírodověda 

Čas: 60 min 

Pomůcky: balicí papír, fixy, šátky, 

Vlastní průběh hodiny 

Vodiči:Žáci se rozdělí do dvojic. Jeden z nich je vedený (ten musí mít zavřené oči), druhý 

vede. Nejprve dát do dvojic dívku s chlapcem. Posléze vyměnit za někoho, koho 

považují za kamaráda, s kterým je jim dobře. Dvojice se drží za ruce. V podstatě mají 

dlaně na dlaních, ne pevně a znovu vedoucí vede vedeného na nějaké místo, které 

chce, aby dotyčný viděl. Když к místu přijdou, vedený otevře oči. Nakonec si vymění 

pozice a absolvují všechno znovu, tentokráte v jiné pozici. Naposledy se vydají na 

cestu, ale tentokráte vedoucí nedrží vedeného, ale snaží se ho navigovat hlasem. Měl 

by se vzdalovat, přibližovat, stát za vedeným nebo vedle něj tzn. měnit pozice.7 

Debata: jak se cítili jako vedení (v první pozici někteří bezpečně, někteří si mysleli, že se 

s nimi dá lehce manipulovat, stísněně, museli nejprve získat důvěru - když dlouhou 

chvíli do ničeho netrefili, tak začali vedoucímu důvěřovat, nejtěžší pro ně byla třetí 

pozice) 

Jak se cítili jako vedoucí (zodpovědnost, nejpříjemnější první pozice, protože mohli 

vedeného nasměrovat, většinou nekladl odpor. Nejsložitější třetí forma) 

Vyvození: s kamarádem se cítím bezpečněji, důvěřuji mu ... 

porovnání vlastností 

co, kdo je to kamarád, je každé kamarádství stejné? 

7 Převzato ze semináře Mgr. R. Marušáka: Osobnostní a sociální výchova I 
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Můj kamarád: Rozdělení žáků do dvou skupin. Každá skupina dostane flipchart a fixy. 

Zadání úlohy: 

1, skupina: Napište, jaké vlastnosti by měl mít kamarád. 

2. skupina: Napište, jaké vlastnosti by kamarád mít neměl. 

Diskuze: 

• Máš nějaký pocit, který chceš popsat? 

• Jak a v čem tě mohou prožité aktivity ovlivnit? 

• Jaké pro tebe bylo nejzajímavější poznání? 

• V čem konkrétně ti mohou některé informace - poznání pomoci? 

• Co a proč byl pro tebe nejsilnější prožitek během celé činnosti? 

• Co a proč bylo pro tebe nepříjemné? 

• Co se pokusíš na základě dnešních prožitku změnit na sobě? 

• Co nám vyplynulo z dnešních aktivit pro život třídy? 

• Co byste doplnili podle dnešního prožitku do flipchartu? 

Hradby : (zařadí se podle času) Vytvoříme úzký kruh. Děti v něm stojí čelem dovnitř kruhu a 

dotýkají se rameny. Jeden z hráčů se nachází vně kruhu a snaží se dostat dovnitř. 

Ostatní se mu snaží odporovat. Jedinec vně kruhu se pokouší různými cestami přimět 

hráče, aby jej pustili dovnitř. Mluví na ně, tlačí, snaží se proniknout mezi nimi apod. 

Po chvíli se děti domluví a pustí jej dovnitř. Pak se hraje obdobně, jen zase hráče 

nechceme pustit ven. Ve hře se může postupně vystřídat více zájemců. 

Následuje diskuse: 

• Jaké pocity má hráč venku? 

• Je příjemnější být uvnitř či vně kruhu? 

• Jak na tuto otázku odpovídají extroverti a introverti? 

• Jaké jsou pocity hráče v okamžiku přijetí do kruhu? 

• Dokázali si hráči pocity, které budou mít, představit předem? 
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Pětilístek: 

1. řádek - podstatné jméno (Kamarádství) 

2. řádek - 2 přídavná jména (Jaké jsou pro tebe dvě nejdůležitější vlastnosti kamaráda? 

3. řádek - 3 slovesa (Jak se к sobě chovají kamarádi?) 

4. řádek - věta se 4 slovy (Jakákoli věta o čtyřech slovech, která se vztahuje ke 

kamarádství) 

5. řádek - 1 slovo (shrnutí toho, co jsme se dnes dověděli.) 

Reflexe: 

Stoupne si ten, kdo si uvědomil něco nového. 

Zvedne nohu ten, kdo si myslí, že tahle hodina stála za to. 

Zvedne ruku ten, kdo si myslí, že přispěl к nějakému zjištění. 
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Téma 4: Šikana 

Cíl: Žáci si upevní poznatek, co je to šikana. 

Žáci na základě modelové situace řeší konflikt šikany ve třídě. 

Žáci si vymezí svůj postoj к šikaně. 

Předmět: přírodověda 

Čas: 60 minut 

Pomůcky: texty příběhů 

Vlastní průběh hodiny 

Volné psaní: Žáci metodou volného psaní píšou po dobu 1,5 minuty, co je podle nich šikana. 

Ve dvojicích si sdělí své odpovědi. Kdo chce, může přečíst nahlas. 

Příběh č. 1: Petr nosí vždy na svačinu malé čokoládky. Jirka o tom ví, a protože má dneska 

spolužačka Lucka svátek, a on pro ni nic nemá, vezme Petrovi tajně z batohu čokoládu 

a dá ji Lucii, aby měla radost. 

Diskuze: Necháme žáky diskutovat o tom, co bylo na příběhu špatně. Ptáme se, kde vznikl 

konflikt (Jirka chtěl udělat radost, ale zvolil si špatný prostředek). Vyvození 

odpovědnosti nedělat druhým to, co sami nechceme. Ptáme se dětí, zda by se tato 

situace dala považovat za šikanu. 

Příběh č. 2: Kamil je jedináček, nedávno se přistěhoval a začal chodit do nové školy. Kamil 

má silnější postavu a nosí brýle, během přestávek sedí většinou ve své lavici a s nikým 

se moc nebaví. Svačinu nosí vždy přichystanou ve velké umělohmotné krabičce. Kuba 

si z něj často dělá legraci, že v té krabice nosí svačinu pro celou třídu. Často mu 

krabičku bere a někam schovává. Došlo to tak daleko, že při každém schování 

krabičky si Kuba vezme půlku Kamilovo svačiny. Když se Kamil brání, pohrozí mu 

Kuba zmlácením, jestli to někomu řekne. Kamil je hladový a nutí dělat rodiče větší 

svačinu, když se ho matka zeptá, jestli s někým ve třídě dělí, Kamil vše zapře. 

Diskuze: Necháme žáky porovnat oba příběhy. Co bylo v tomto příběhu špatně, co se 

odehrálo, jak pomoci Kamilovi, co dělat v takové situaci? Polovinu žáků necháme 

domyslet, jak by příběh pokračoval, pokud by se Kamil nebránil a nikomu to neřekl. 

Polovina z nich vymýšlí příběh, který by se odehrával, pokud by se Kamil někomu 

svěřil. 
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Příběhy: Čteme si jednotlivé příběhy a komentujeme. Děti posuzují, co by se opravdu mohlo 

stát. Na základě přečtených odpovědí s dětmi diskutujeme, co všechno může být 

šikana. Co dělat, jak se bránit, kam se obrátit o pomoc. Necháme žáky projevit svůj 

názor. 

Světélko na hrudi: Chodíme volně po místnosti a představujeme si, nejprve nějakou pěknou 

situaci. Například jdeme na koncert s dobrými kamarády, slunko pěkně svítí, je nám 

příjemně. Druhá situace je opačná. Jdeme do školy, nechce se nám tam, někoho se 

bojíme, neumíme látku na zkoušení, čekáme slovní útok od spolužáků atd. 

Závěr: Dýchání při stresu zrychluje, křečovité, uzavíráme se do sebe, ramena klesají, 

hrbím se, kloníme hlavu. Při radosti se cítíme uvolněně. Koukáme kolem sebe, 

pozorujeme svět kolem nás, narovnáme se. Pocity se přenášejí na naši postavu, držení 

těla a naopak i postavením těla můžeme ovlivnit naše psychické rozpoložení. Snažíme 

se na žáky přenést sebedůvěru ve svém chování, postoj těla dává agresorovi signál, 

zda si dovolí dotyčnou osobu napadnout či ne. 

Reflexe: Rozdám žákům pět tvrzení, která podle vlastního názoru buď vyvrátí, nebo potvrdí. 

1. Šikana je když, mě někdo obtěžuje, týrá, fyzicky i slovně napadá, nutí mě dělat věci, 

které se mi nelíbí, krade mi věci, peníze, svačinu. 

2. Šikana je přátelské pošťuchování se spolužáky. 

3. Stanu-li se objetí šikany, vše si nechám pro sebe a počkám, až to přejde. 

4. Uvidím-li, že někdo opakovaně obtěžuje a napadá mého spolužáka, nahlásím vše 

doma nebo ve škole. 

5. Snažím se chovat tak, jak bych chtěl/a, aby se ke mně chovali i druzí. 
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3.1.4 Hodnoty sexuálního chování 

Téma 1 : Jak mluvit a projevovat se 

Cíle: Žáci si uvědomí hodnoty sexuality. 

Žáci si postupně utvářejí vlastní postoj к sexualitě (řeč, chování, postoj) 

Předmět: přírodověda, tělesná výchova, matematika 

Čas: 90 minut 

Pomůcky: tabule, polštářky či barevné papíry, karty s pojmy 

Vlastní průběh hodiny 

Komunikace - nonverbální: Žáci sedí v kruhu, vždy jsou dva vyslání, aby si v příslušných 

místech přečetli karty s pojmy a dle sympatičnosti jeden pojem vybrali a 

pantomimicky ho zahráli. Pojmy můžou být např. láska, nenávist, manželství, rozvod, 

líbání, hlazení, přátelství, násilí atd. 

Obměnou je hra na fotografie. Povídáme si o tom, jak jsme viděli nějaký rozhovor 

dvou lidí, který nás něčím zaujal. Mluvíme o důležitosti gest a mimice obličeje. 

Necháme žáky, aby si vybavili nějaký rozhovor nebo situaci, co viděli. Poté ve dvojici 

či trojici vymodelujeme fotografii, která by vytvořila právě onu situaci. V další fázi 

necháme žáky tahat situace z krabice, kde jsou napsány na kartičkách, např. Petr 

ubližuje Martinovi, Katka se na to dívá. Před školou mě osloví neznámý člověk a chce 

mě doprovodit domů. Honza je zamilovaný do Lucky. Otec křičí na dceru, že donesla 

špatnou známku, matka ji brání atd. Ostatní se snaží uhodnout, jak se kdo tváří, kdo je 

ve fotografii dominantní, jaká to asi byla situace. Z nonverbální komunikace lze 

poznat mnoho zajímavých věcí, jak se kdo cítí.8 

Spolupráce, kooperace: V první části všichni žáci chodí dokola na hudbu, když přestane hrát 

tak, si se sednou na polštářky. Počet polštářků se zmenšuje. Každý hraje sám za sebe. 

Druhá část je podobná. Hraje hudba, a když přestane, tak každý musí najít polštáře, ale 

v tomto případě mohou být na polštářku dva a více lidí. Nesmí se však jakoukoli částí 

dotýkat země, protože učitel se stane žralokem, a když uvidí jedinou část těla v 

„moři", tak ji „sní" - a daný žák vypadává. 

8 Převzato ze semináře Mgr. R. Marušáka: Osobnostní a sociální výchova I 
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Poznámka: Hra se stává výzvou pro všechny, aby přežili. Vzniká zde hodnota pomáhat 

si. Žáci si berou si další na záda, jen aby neměli nohy na zemi. Jde o spolupráci a 

domluvu. 9 

Mluva: Každý žák dostane papír, na který má napsat všechny výrazy pro muže a ženu, co 

zná. Žáci jsou ujištěni, že se může jednat i o slova hanlivá a nespisovná. Necháme 

žáky, aby sami pomocí znamínek plus a mínus označili jednotlivá slova. Na tabuli má 

učitel, také připraveny některé výrazy. Např. milenec, chlapeček, gigolo, Casanova, 

typ, rošťák, slečinka, panna, uličnice, amazonka ...Žáci přicházejí к tabuli a vpisují 

svá slova (pokud máme magnetickou tabuli, přidáme kartičky se slovy).10 

Diskuse: 

Které pojmy cítíme jako hanlivé? 

Které pojmy nám přijdou normální, a běžně je používáme? 

Které pojmy nikdy nepoužíváme, protože se nám nelíbí, které pojmy lidi ponižují? 

Jak vypadají lidé, ke kterým přiřazujeme jednotlivé pojmy, jak se chovají? 

Kdo užívá jednotlivé výrazy, vypovídá nám to něco o člověku? 

9 Převzato ze semináře Mgr. R. Marušáka: Osobnostní a sociální výchova ! 

10 Úprava U. Sielerta: Sexuální výchova 
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Téma 2: Sexualita dříve a nyní 

Cíle: Žáci si uvědomí proměnlivé hodnoty sexuality. 

Žáci si postupně utvářejí vlastní postoj к sexualitě (řeč, chování, postoj) 

Předmět: přírodověda, český jazyk 

Čas: 45 minut 

Pomůcky: magický předmět, školní sešit 

Vlastní průběh hodiny 

Diskuze: Žáci sedí v kruhu. Učitel přinese magický předmět. (Může to být jakákoliv věc, je 

dobré, aby к ní měly děti vztah, může to být i nějaký předmět, který žáci vyrobili nebo 

si dovezli ze školního výletu.) Pravidlo je, že kdo drží tento předmět, má právo mluvit 

a nikdo mu nemůže skákat do řeči, je zde i právo odmítnutí mluvit. Žák za žákem si 

bere do ruky magický předmět a vyjádří svůj názor nad tím, jak se mluví o sexualitě u 

něj /ni doma a jak ve škole. Může zde být vyjádřen názor, jaké mýty a předsudky 

měl/a dotyčný/á jako malé dítě jaké nyní. 

Rodiče x já: Žáci i v sešitě utvoří tzv. podvojný deník. Znamená to, že stranu sešitu si rozdělí 

vertikálně v půl. Učitel zadá otázku" 

Jak si myslíš, že se změnily hodnoty v oblasti lásky a přátelství od dob tvých rodičů? 

Co si myslíš, že bylo pro tvé rodiče neznámé a nemožné, ale v dnešní době je to jinak? 

Co tví rodiče v tvém věku mohli/měli zakázáno a jak je to u tebe? 

Žáci si vpisují své názory, poznámky, postřehy do jedné půlky svého podvojného 

deníku. Po dokončení si deník vymění se spolužákem, který do druhé poloviny deníku 

napíše své dotazy, postřehy, co ho zaujalo, o čem by rád věděl víc, co se týká 

původním textu spolužáka. Sešity se dostávají do rukou původního žáka, který si 

přečte poznámky spolužáka a už slovně si vymění své poznatky, povysvětlí, podělí se 

o své názory. 

Žáci projeví své názor nahlas, diskutujeme, co bylo dřív jinak než dnes, jaké hodnoty 

byly brány v potaz více v minulosti, než je tomu dnes. Podvojný deník si žáci donesou 

domu a ukážou ho rodičům. Ti do deníku napíšou svůj pravdivý názor, zkušenost, jak 

vnímali lásku oni, přátelství hodnoty oni. Do jaké míry se jejich děti v deníku trefily 

s názory na rodiče. 

85 



Reflexe: Každý žák si do sešitu napíše svých pět hodnot důležitých pro přátelství, lásku a 

sexualitu, s komentářem proč jsou pro něj důležité. 
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Téma 3: Můj vývoj 

Cíle: Žáci si utřídí fyziologický vývoj, také však vývoj svých hodnot. 

Předmět: přírodověda, výtvarná výchova, anglický jazyk 

Čas: 45 minut výtvarná výchova, 45 minut přírodověda 

Pomůcky: provázek, kolíčky, čtvrtka, papír, lepidlo, pastelky 

Vlastní průběh hodiny 

Představení:Rozhovor s žáky o vývoji člověka o jeho proměně nejen fyziologické, ale i 

psychické. Evokace spočívá v tvorbě vlastního já v utvoření sama sebe. Ptáme se žáků, 

jak si představují, že vypadá jejich vnitřní já. 

Tvorba postav: Podle instrukcí, které žáci mohou dostat v českém jazyce, ale i například 

v anglickém jazyce si vytvoří šablonu pro postavy (viz příloha č. 14). 

Dekorace:jednotlivé postavy by měly být odekorovány tak, jak se děti měnily v jednotlivých 

fázích. Např. ve věku 4, 6, 8, 10-ti let, ale zároveň jak si mysli, že budou vypadat např. 

v 15, 30, 50, 80-ti letech. Z druhé strany postavy žáci vepíší jednotlivé znaky proměny 

fyzické, ale i té psychické - hodnotové (výška, váha, ochlupení, změna hlasu, 

menstruace, pohlavní styk, těhotenství, rodičovství, úmrtí, hodnoty, které měli v útlém 

dětství, teď a v budoucnosti). Zaznamenány můžou být i jednotlivé pocity, domněnky 

z oblasti sexuality, které jsou pochopitelné к věku. 

Reflexe:Po dokončení se řada postav zavěsí na provázek pomocí kolíčků. Každý žák ve třídě 

pak bude mít vystaveno své já, které může v průběhu roku (let) obměňovat, přetvářet, 

hodnotit. Žáci si ve dvojicích nebo skupinách porovnávají své „řady". Diskuze vede 

к poznání toho, že různí lidé mají různé hodnoty, různé proměny v oblasti fyzické i 

psychické. 
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3.2 Reflexe realizovaných hodin 

Jako první jsem vyučovala hodinu s tématem: muž vs. žena (téma č. 1). Předpoklad u 

první aktivity-molekuly, kdy se žáci shromažďovali do skupin, byl, aby v závěrečné fázi vyšli 

do dvojic dívky s chlapci. Předpokladem bylo, aby zazněla odlišnost pohlaví, což se stalo 

hned v několika případech. Začátek diskuze o rozdílnosti mužů a žen doprovázel smích a 

chichotání, obzvlášť ze strany chlapců. Snažila jsem se zachovat nezaujatou tvář a vysvětlila 

jsem třídě, že není třeba smát se odlišnostem a že diskuzi považuji za normální a přátelskou. 

Ujistila jsem je, že není třeba stydět se mluvit o věcech, které jsou přirozené ve vývoji 

člověka. Následující aktivita, myšlenková mapa, probíhala celkem spontánně a žáci uváděli 

trefné příklady rozdílnosti mužů a žen. Za zmínku jistě stojí názor, že ženy jsou chytřejší než 

muži, který překvapivě vzešel z úst chlapce. 

Při následující aktivitě, kdy si žáci měli číst text metodou Insert, jsem se dozvěděla, že 

nevědí, co metoda obnáší a nikdy s ní nepracovali. Metoda jim byla vysvětlena a neshledala 

jsem při ní žádný problém. Některé věci z textu byly pro děti nové a ochotně dávaly najevo, 

co je překvapilo. Jednalo se většinou o informace z oblasti menstruace. Také zde padlo 

několik připomínek ze stran dívek, že se na menstruaci netěší. Na můj dotaz „proč", 

následovala odpověď, že je to nepříjemné, že to bolí a že bude mít dívka křeče. Snažila jsem 

se dívkám v krátkosti odpovědět, že to tak rozhodně nemusí být a že menstruace má svá 

pozitiva. S ohledem na šíři tématu a čas jsme to dále nerozebírali. Pak jsem se žáků zeptala, 

jestli vědí, jak se správně nazývají pohlavní orgány. Nikdo neodpověděl. Opět nastalo tiché 

chichotání. Vyzvala jsem žáky ještě jednou a odpovědí mi bylo: „penis a vagína". Po dotazu 

zda všichni souhlasí s tímto názorem, mi bylo odpovězeno, že ano. Uvedla jsem dětem tedy 

správné názvy. Přijaly to bez výhrad, jen se podivovaly nad neznámým slovem „vulva". 

V návaznosti na menstruaci jsme se také dostali к tématu erekce, ejakulace a noční 

poluce. Ptala jsem se žáků, zda někdo ví, co znamená slovo erekce, zda to již slyšeli. Šest 

žáků ze čtyřiadvaceti se přihlásilo, že slovo erekce už slyšeli. Ptala jsem se na význam. Pouze 

jeden žák se přihlásil, že ví, co slovo znamená. Nechtěl však svou domněnku uvést nahlas 

před třídou ani napsat na tabuli. Nechala jsem ho tedy, ať mi význam slova pošeptá. Odpověď 

byla: „když si ho kluk honí, tak mu vystříkne." Nahlas jsem řekla své vysvětlení erekce a 

ejakulace. Také jsem se zmínila, že v tomto věku může dojít u chlapců к noční poluci. 

Vysvětlili jsme si, co to znamená a že není v žádném případě se potřeba stydět, že je to zcela 

normální a běžná věc, charakteristická pro tento věk. Děti poslouchaly se zájmem a počáteční 

smích odezněl. Za zmínku stojí závěrečná diskuze, kdy měli žáci možnost dotazovat se na 
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otázky, které byly v počátku hodiny zapsány do tabulky, ale nebyly zodpovězeny. Zajímavé 

bylo, že se jednalo o otázky spíše filozofičtějšího charakteru, (viz videonahrávka). Žáci chtěli 

například vědět, kdo je chytřejší - zda muži nebo ženy, proč je to na světě zařízeno právě tak, 

že se rodí dvě pohlaví a ne jedno, atd. Nechala jsem diskutovat žáky, převážně mezi sebou. 

Rozhovor se dostal i do takových rovin jako je dělba práce v domácnosti a vydělávání peněz. 

Zazněla zde otázka, jak a kde se berou děti, jak se to stane, jak dítě žije v matčině břiše a také 

kdo může za pohlaví novorozeněte. Tyto otázky mě podnítily k tomu, aby následující hodina 

přírodovědy byla věnována vzniku a vývoji plodu. V závěru hodiny proběhla reflexe nad 

danou hodinou v podobě kreslení „smajlíků" к jednotlivým tvrzením. Po přečtení jsem cítila 

uspokojení, že žáci byli s hodinou spokojeni a téma je zajímalo. Chtěli se dozvědět víc a 

jejich spolupráce bylo velmi dobrá. Po skončení hodiny za mnou přišla i paní učitelka, která 

celou hodinu sledovala. Konstatovala, že i pro ni byla hodina přínosná a zajímavá, že se jí 

líbily metody kritického myšlení a že doufá, že jim během souvislé praxe představím ještě 

další hodiny v podobném duchu. 

Následující týden jsem vyučovala hodinu o vzniku a vývoji plodu (téma č. 2). Nutno 

říci, že žáci věděli od třídní učitelky, že se dnes dozví něco o vzniku a vývoji plodu a celý den 

za mnou chodili a ptali se, co se dozví a co budeme v hodině dělat. Byl zde zjevný zájem o 

nové informace. Na začátku hodiny se rozběhla diskuze o tom, co je třeba к vzniku člověka. 

Žáci odpovídali bez rozpaků a správně. Na hlavní aktivitu byli rozděleni do skupin a po větší 

část hodiny pracovali právě v těchto skupinách. Děti v této třídě pracovaly ve skupinách jen 

příležitostně, přesto nebyl problém s kázní, ale spíše s aktivitou dětí. Zpětně uznávám, že 

počet žáků ve skupině jsem mohla zvolit menší. Bylo třeba neustále zdůrazňovat, že všichni 

ve skupině musí znát informace z celého textu, že je třeba diskutovat ve skupinách a 

navzájem spolupracovat. Tento problém se projevil i při samotném zjišťování, co se žáci 

dozvěděli. Jelikož byl daný text rozstříhán na několik částí a každý žák ve skupině četl jinou, 

projevilo se, že přestože měli spolupracovat a informace si navzájem vyměnit, ne v každé 

skupině toho bylo dosaženo. Nicméně si myslím, že po celkovém zopakování mnou i žáky 

došlo к ucelení informací pro všechny děti. Nejlákavější částí hodiny bylo video: Byl jednou 

jeden život. S dětmi jsme diskutovali o nadnesení postaviček ve filmu. Vysvětlili jsme si, že 

postavy mají ve filmu funkci obraznou, že nám v krvi nepochodují krvinky na nožičkách a ani 

nám spermie nelítají na kosmickém talíři. Vhodnějším videem by byl švédský dokument 

Zrození života, ale bohužel jsem tento titul nesehnala. Nicméně žáci byli natolik vyspělí, že 

jsem se nebála zkreslení jejich představ o lidském těle. Po skončení videa byla krátká pauza 
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na přípravu výtvarných potřeb a občerstvení. Následovalo vysvětlení výtvarného úkolu. Žáci 

si prohlídli obrázky s detaily plodu a sami si zvolili fázi, kterou chtěli namalovat. Při výtvarné 

výchově nastal problém s technikou malby detailu. Přestože jsem byla ujištěná, že detaily již 

děti malovali, musela jsem se u některých prací zastavit a vysvětlit žákům, co znamená 

malovat detail. Problémem této hodiny byl i nedostatek času v závěru vyučování, z důvodu 

přesunu dětí na sbor. Práce žáků byly představeny jen v krátkosti a nezbylo mnoho času na 

utvoření chronologické řady. 

Třetí realizovaná hodina probíhala na přání paní učitelky. Požádala mě, zda bych se 

nemohla věnovat tématu přátelství, neboť se ve třídě objevil problém s přijmutím jedné 

spolužačky do kolektivu. Navíc se soudě podle paní učitelky začal měnit pohled na hodnotu 

přátelství u dětí s přicházející pubertou. Proto je tedy jeden blok přípravy hodin (téma č. 3) 

věnován přátelství, šikaně a postavení žáků ve třídě. 

Jelikož již na začátku byla třída rozdělena do dvou skupin, při čemž jedna skupina 

pracovala na školní chodbě z důvodu nedostatečného prostoru, požádala jsem paní učitelku o 

asistenci. Já jsem s dětmi ve třídě realizovala aktivitu vedení dvojic a paní učitelka na chodbě 

vytvářela „papírové kamarády". Počátek aktivit byl hlučnější než v jiných případech a pro 

kolemjdoucího by se zdála aktivita dlouhá a nepochopitelná. Šlo však o sdílení vzájemných 

pocitů všech zúčastněných a proto bylo třeba nechat zažít pocity všechny žáky ve skupině. 

Docházelo zde к problémům, že dívky se nechtěly vodit s chlapci a naopak. Často se ptali, 

kdo je ten druhý a jestli je to např. Bláha a pak dávali najevo pocity nechuti. Po dokončení se 

skupiny sešly ve třídě a nastala hromadná diskuze. Žáci z jedné skupiny vysvětlili druhé, co 

dělali. Povídali jsme si o vzájemných pocitech při roli vedeného i vedoucího. Bylo zajímavé 

poslouchat, jaké pocity žáci zažívali a u koho se cítili v bezpečí. Většina kladných odpovědí 

na bezpečí se ozývala, pokud se vedli žáci stejného pohlaví. Skupina, která pracovala na 

chodbě, taktéž představila průběh své práce. Na magnetickou tabuli byli zavěšeni papíroví 

kamarádi, kteří vznikli obkreslením postav dvou žáků. Poté hoši a dívky zvlášť vpisovali své 

představy o svém kamarádovi. Dívky měly poetičtější hodnoty jako: aby byla milá, chytrá, 

nepomlouvala mě, rozuměla mi, půjčovala věci atd. Byly zde i věci jako, aby se dobře a 

hezky oblékala. Diskuze se rozvinula velmi rychle, neboť chlapci argumentovali, že není 

třeba mít krásné oblečení a být něčí kamarád. Vývoj hovoru mezi žáky byl až dojemný. 

Probírali se hodnoty jako věrnost, důvěra a spolehnutí se na druhého. Názory, že i 

bezdomovec může být charakterní člověk a lepší kamarád než leckterý dobře vypadající 

člověk byli až mrazivé v pozitivním slova smyslu. Na řadu přišel plakát chlapců, který byl 
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v názorech již „ostřejší" Názory jako, aby můj kamarád nebyl pedofil, zoofíl, nekrofil, 

„smažka", „homouš", „bezďák" atd. nebyly výjimkou. Zcela otevřeně jsem se ptala žáků na 

význam jednotlivých slov, počínala jsem si tak, že ty slova neznám a ať mi je vysvětlí. Při 

slovech jako „bezďák" a „smažka" nebyl problém. Debata nastala nad významem slov 

homouš, zoofíl a nekrofil. Někteří žáci chtěli vysvětlit jak je to možné, že má někdo styk se 

zvířaty nebo mrtvými. Také jsme se krátce dostali к tématu homosexuality, kde nakonec bylo 

vyjasněno, že když je člověk homosexuální neznamená to, že je špatný nebo že bychom s ním 

nemohli kamarádit. Uspokojující na celé diskuzi bylo, že žáci na hodnoty a změny názoru 

přicházeli sami, vždy pod tíhou argumentů některého z nich. 

Celkově mohu říct, že všechny tři hodiny byly přínosné nejen pro mě, ale i pro 

samotné žáky. Jejich potřeba a chuť komunikovat o tématech, které nejsou běžné, byla zjevná. 

Z odučených hodin bylo zřejmé, že žáci mají mnoho otázek, které by chtěli zodpovědět a 

nemají možnost se zeptat nejen ve Škole, ale ani doma. Musím říct, že zjevná 

neinformovanost žáků byla poněkud zarážející, a proto si myslím, že je třeba pokračovat 

v soustavném vzdělávání žáků v oblasti sexuální výchovy. 
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Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo zhodnotit stav integrace sexuální výchovy do 

předmětů na prvním stupni základní školy a poskytnout podněty к jejímu zkvalitnění. 

Studium mnoha odborných publikací bylo odrazovým můstkem pro seznámení se s teorií, 

kterou je nutno znát, pokud chceme učit kvalitně a bez metodických chyb. Překvapivým 

zjištěním bylo, že učitel může napáchat mnoho chyb, které jsou spojeny s nedostatečnou 

znalostí teorie. К docílení vysoké kvality vzdělání v této oblasti musí učitel znát podmínky 

к výuce sexuální výchovy. Mezi dětmi existují výrazné rozdíly ve vědomostech, ve srovnání s 

jinými vzdělávacími předměty. Tyto rozdíly však učitel nemůže ohodnotit známkou, ani 

trestem či naopak pochvalou, jako je tomu v jiných předmětech. Proto je třeba si osvojit 

velkou škálu metod a aktivit, které se budou podílet na utváření hodnot a postojů v sexualitě 

žáka. 

Smyslem výzkumné části bylo poodhalit informovanost učitelů v oblasti sexuální 

výchovy a kvantifikovat podíl jejího zařazení do programů jednotlivých učitelů. S tímto 

souvisí i šíře informovanosti žáků. Po vyhodnocení hypotézy: „Nedostatečná informovanost 

učitelů na prvním stupni základních škol, vede к nedostatečné informovanosti samotných 

žáků", se bohužel ukázalo, že její znění se potvrdilo. Ovšem toto zjištění mě utvrdilo v tom, 

že je třeba sexuální výchovu kvalitněji integrovat do vzdělávání žáků na prvním stupni. 

Z dotazníků je patrné, že učitelé nedokážou přesně určit obsah sexuální výchovy, což je 

možná klíčovým problémem. Ten pak souvisí s omezeným obsahem vyučované sexuální 

výchovy. Kladu si otázku, jak pomoci učitelům a jak je lépe metodicky připravit na výuku 

v této oblasti. Základy by mohly být již v samotném přístupu vysokých škol a jimi 

poskytovaných přednášek a seminářů, které se zabývají touto problematikou. Také si dokážu 

představit terénní pracovníky, kteří docházejí na semináře určené pro již pracující učitele na 

základních školách. 

Teoretická část, kde jsem navrhovala vlastní program, se pro mě stala inspirativní 

nejen z hlediska literatury, kterou jsem prostudovala. Je třeba říci, že samotná práce s dětmi 

byla velmi uspokojující a jen mě utvrdila v počínání pokračovat a realizovat hodiny sexuální 

výchovy. Zpětnou vazbou mi byla zainteresovanost žáků po celou dobu výuky, kdy bylo 

viditelné, že žáci mají potřebu mluvit o těchto tématech. Také odezva třídní paní učitelky, že 

má cesta je správná, byla povzbuzující. Domnívám se, že cíl diplomové práce jsem splnila, i 

když jsem nacházela stále další náměty ke studiu problematiky. 
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Přílohy 

Příloha č. I 

Vážená paní učitelko, pane učiteli. 
Předkládaný dotazník je součástí výzkumné části к diplomové práci, která se zabývá 
problematikou výuky sexuální výchovy na l.st. ZŠ. 
Dotazník je anonymní, získané údaje budou použity pouze pro výzkumné účely této práce 
Na základě vlastních zkušeností jej vyplňte tak, aby výstižně charakterizoval Váš osobní 
názor. Odpovídejte prosím sami za sebe, každý učitel má jiný pohled na vyučování a mě 
zajímá právě ten Váš. 
Děkuji za spolupráci, Klára Hyrmanová (PedF UK v Praze, učitelství l.st. ZŠ - CJ) 

Jste: (fžena muž 

Věk: 20-30 
31-40 
41-50 

(52 a více 4) 

Počet roků pedagogické praxe: 1-5 6-10 11 -20 <'21-30 ,, 31a více 

1. Sexuální výchova na 1. stupni (by): 
a) měla být zavedena jako samostatný předmět 

(jbí měla být důležitou součástí vzdělávání v rámci stávajících předmětů 
c) měla být vzhledem к věku dětí záležitostí rodiny 
d) není vzhledem к věku dětí důležitá (ani v rodině, ani ve škole) 

2. V rámci jakých předmětu probíráte témata sexuální výchovy? 

3. Co je podle Vás cílem sexuální výchovy? 

4. Máte nějaké námitky proč sexuální výchovu na 1. st. ZŠ nevyučovat? Ano-Ne. 
Případně jaké? 

Cil' 
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5. Jsou učitelé na prvním stupni na Vaší ZŠ jakýmkoliv způsobem vzděláváni 
v metodice sexuální výchovy? Uveďte příklad. 

/ViT 

6. Jaké materiály používáte к výuce sexuální výchovy? 

7. Vzděláváte se, Vy osobně, jakýmkoliv způsobem v tématice didaktiky sexuálni 
výchovy? 

Pt 

8. Probíhají na Vaší ZŠ didaktické besedy, semináře к tématu sexuální výchovy. 
Uveďte příklad, pokud ano. 

У ^ / ^ у / AJ ŕ J 471/ty/ 

9. Jaká témata sexuální výchovy jste probrala nebo budete probírat tento školní rok u 
Vaší třídy? / 

l / H t e T£ĽC ~ ЪС^Ь/АУ 

10. Uveďte příklad vhodné odborné publikace к výuce sexuální výchovy. 
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Příloha č. 10 

Uveďpříklad prvotního a druhotného znaku puberty u muža a ženy? 

'y h x J / d/yk+'Á ^ М Д ' 

Jak se nazyvajt pohlavní orgány muže a ženy? j 

Со znamená siovo menstruace? 

Со znamená slovo erekce? 

àny muže a ženy? fl^-^éf/^1-^^ 
» / 

a . AJ / . ^ 
K čemu slouží' pohlavn' orgány 

a) K vy méšová ní močí 
b) K. vyměšování moci a k početí nového života 
c ) K početí nové ho života 

^ d p Neslouží' ani k jedné z výše uvedených možností 
e) Nevírn 

Splynutím čeho vznikne zárodek člověka? /%/Av/ýi 

Kdo rozhoduje, jaká pohlaví bude mít budoucí novorozenec? 

a) Muz 
(b£)Žena 
с) Nevím 

Kolik dní žije díté v těle matky? 

a) 300 
b) 240 
c) 280 
d) ) Nevím 

Kolik váží 3 měří průměrné dítě po narození? 

> 3,2 kg, 50 cm 
b) 2,Û Kg, 30 cm 

c) 5,5 Kg, 60cm 

d) Nevím 
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Příloha č. 10 

MUŽ A ŽENA 
Člověk se narodí buď jako chlapec - budoucí 

muž, nebo jako dívka - budoucí žena. Rozdílnost 
pohlaví je v přírodě základem pro rozmnožování, 
a tedy pro udržování druhu organismu. 

U člověka muž znamená pohlaví samčí, žena po-
hlaví samičí. Odlišnosti mezi mužem a ženou jsou 
především ve stavbě pohlavních orgánů (žláz). 
Jsou však také v celkovém vzhledu, v jednání a ve 
významu muže a ženy pro udržování lidského rodu. 

Mužské pohlavní žlázy jsou varlata. V nich se 
vytvářejí samčí pohlavní buňky zvané spermie, 
které se z těla dostávají močovou trubicí. 

Ženské pohlavní žlázy jsou vaječníky. V nich se 
vytvářejí samičí pohlavní buňky - vajíčka, která 
přecházejí do dělohy spojené s prostředím samo-
statným otvorem. 

Malí chlapci a malé dívky nemají pohlavní orgá-
ny ještě zcela dotvořeny, a hlavně tyto orgány ještě 
nejsou v činností. Chlapci postupně dospívají 
v muže od 12 let, dívky dospívají postupně v ženy 
obvykle od 9 až 10 let. V dospívání se v pohlav-
ních žlázách začnou vytvářet pohlavní buňky. Va-
jíčka u dívek putují jednou za měsíc do dělohy, je-
jíž vnitřní povrch se hodně prokrvuje. Spolu 
s vajíčkem vychází pak tato část povrchu dělohy 
samostatným otvorem ven - dochází к menstruaci. 

V období dospívání vznikají v mužských i v žen-
ských pohlavních orgánech zvláštní látky - hormo-
ny, které ovlivňují změny ve vzhledu muže a ženy. 

U chlapců se obvykle mění výška hlasu, říkáme, 
že chlapec mutuje. Muži mívají hrubší hlas, široká 
ramena, větší sílu a rostou jim vousy. 

Ženy mají větší prsa, obvykle menší sílu, jem-
nější hlas i pleť. 

Období dospívání se označuje slovem puberta 
a je to významné období v životě každého člověka. 
Chlapci a dívky se o sebe začínají více zajímat 
a uvědomují si své odlišnosti. 
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Co se v pubertě musí stát, aby z dívky byla žena? 

U dívek hormonální změny urychlují rozvoj prsních žláz, které se nalévají, někdy jsou 

citlivé až bolestivé. Když se nalévají moc rychle, nestačí jim kůže a tato praská, vznikají 

"pajizévky" strie. Jako u chlapců i u dívek se začíná objevovat ochlupení v podpaží a na 

zevním genitálu. Vyšší hladina hormonů působí přímo na dělohu, ta se o něco zvětší a její 

sliznice začne podléhat opakujícím se změnám. Sliznice roste - pak vyměšuje hlenovitou 

látku, poslední fází cyklu je fáze odlučovací. Zbytnělá sliznice, pokud se do ní nezahnízdil 

zárodek, se odlučuje, dochází к pravidelnému měsíčnímu krvácení -menstruaci. Menstruace, 

měsíčky, se opakují v cyklu 28 dní (plus minus 2 - 3 dny). Po skončení menstruace se vše 

opakuje. Je dobré si o menstruaci vést kalendář, usnadňuje to komunikaci s lékařem, když z 

nějakého důvodu dojde к poruše cyklu. Též později je vhodný pro výpočet plodných dnů. 

Co se děje s kluky? 

Prvními známkami puberty u chlapců je urychlený růst pohlavního ústrojí, zvětšování 

varlat i penisu. U chlapců se aktivuje tvorba hormonů. Začíná se objevovat ochlupení v 

podpaží, na hrudi a genitáliích. Při vzrušení zprvu necíleném, dochází ke ztopoření pyje -

erekci. Houbovitá tělesa pyje se naplňují krví, vázne odtok krve z této oblasti, pyj zvětšuje 

svůj objem. Při pocitovém vyvrcholení dochází k výronu semene - ejakulaci. Nejčastěji v 

počátku k tomu dochází v noci při snění - tzv. noční poluce. Jde o zcela normální záležitost, 

hoši se často obávají, zdaje to v pořádku. 
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Příloha č. 10 
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Příloha č. 10 

Naše skupina splnila zadanou práci... (—) 

Pracovali ostatní™ (cj) 

ipvévécl... (§) 

Změnil/a bych, chybělo ml 
•^AOpX- ' 1 ! © 

Ve skupině se ml pracovalc^T) 

Naše skupina splnila zadanou prád( 'á) 
fij|Jl| Pracovali jsme tiše a nerušili ostatnj D 

Oozvěděl/a jsem se nové vëc^2T) 

Změnil/a bych, chybělo m i & j 

Ve skupině se ml pracovalo.... (v? 

Naše skupina splnila zadanou práci... (£*) 

Pracovali jsme tiše a nerušili ostatní 

Dozvěděl/a Jsem se nové věd... 

Zmënll/a bych, chybělo ml... 

© 

Našeskupi 

Pracovali Jsme tiše a nerušili ostatní..^ 

Dozvěděl/a jsem se nové věd -© 

Změnil/a bych, chybělo ml.. ©Í*U 
m a , д фЛс/^Ммаи 
^JyM^T^^UJ^ ..... 

• 
I 

Hi 
, Veskúplně se ml pracovalo....^ 

Naše skupina splnila zadanou prád...® 

Pracovali Jsme tiše a nerušili ostatni.Ä^ 

Dozvěděl/a jsem se nové věcl.éP 

Změnil/a bych, chybělo ml 

STlU. . ... . 

Ve skupině se mi 

Naše skupina splnila zadanou prád 

Pracovali jsme tiše a nerušili ostatní. © 

Dozvěděl/a jsem se nové věd.© 

Změnil/a bych, chybělo т!...гмь- / У » Ы * » * 

Í 
. 0 © © m m ? i L m 

© © ^ Q Q © 

Ve skupině se mi pracovalo.... 

Naše skupina splnila zadanou p rád... 

Pracovali jsme tiše a nerušili ostatní... 

Dozvěděl/a jsem se nové věd . . . ^^ 

( W m -Změnil/a bych, chybělo ml.| | т й 

^•o-^pioioii пк rvw ř^ctóW. míúc â'^tftx 
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Materiál, ze kterého vznikne nový tvor, co to je? Polovinu programu pro vznik děťátka přinese 
spermie a druhou polovinu vajíčko. Vajíčko se uvolní z vaječníku ženy a putuje vejcovodem do 
dělohy, kde čeká na spermii 72 hodin. Když se ji nedočká, zaniká. Když zrovna v té době se lidé 
milují, spermie, která pochází z varlete muže a putuje chámovodem do močové trubice, je při 
jejich spojení nasáta do dělohy ženy a dochází к oplodnění. Ke splynutí vajíčka a spermie. 
Gameta - zárodek - se uhnízdí ve sliznici dělohy a 280 dnů se vyvíjí v těle matky. Splynutím 
vajíčka a spermie tedy vznikne v děloze zárodek děťátka. To potom žije 280 dni v děloze 
maminky, připravuje se na příchod na svět. Roste, vyvíjí se. 
Kdo řídí, že dítě se vyvíjí tak a nejinak, že někdy se narodí holčička a jindy kluk? 
Za to zodpovídají chromozomy v buňce. Ve spermii, mužské pohlavní buňce, je 23 chromozomů 
a ve vajíčku také 23. Zárodek člověka má tedy dohromady 46 chromozomů. Ty jsou nositeli 
dědičných znaků. 

Jak děťátko roste, je mu stále v břišku těsněji a ve svých pohybech je omezováno velikostí 
prostoru v děloze. Děloha se již více nemůže zvětšit. Roste tlak na stěny dělohy. Hormonální 
povely v matčině těle spouštějí porodní mechanismus. Svalovina dělohy se začíná smršťovat, vak 
plen praská, vytéká plodová voda, otevírají se porodní cesty (hrdlo dělohy), hlavička dítěte 
sestupuje porodní cestou do pochvy a do zevního prostředí. 

Je důležité vědět, že v těle matky dítě nejen roste, ale také se připravuje na svět, který bude muset 
pochopit a ve kterém se bude muset orientovat. Proto můžeme říct, že v této době mimino pilně 
cvičí řadu činností. Například si dumlá paleček, aby mu po narození šlo dobře pit mléko, různě se 
protahuje a procvičuje, aby dokázalo brzy lézt atd. Také je s maminkou v jakémsi rozhovoru -
například když si matka nějak nepohodlně sedne, miminko ji dokáže svým způsobem přimět к 
tomu, aby si sedla lépe, pohodlněji pro oba. Na dítě také působí, jestli je maminka klidná a 
šťastná, jestli se na narození dítěte těší nebo jí budoucnost naopak dělá starosti, nebo dokonce 
žádné miminko nechce. Už v mámině břiše mají mimina něco jako čas činností a čas spánku. 
Během činností dělají různé kotrmelce a salta, otočky, v čase spánku se pohodlně uvelebí a 
zklidni se. Ke konci těhotenství se pozorovatelům zdá, že dítě dokonce aktivně naslouchá hudbě, 
která hraje v blízkosti matky, nebo se lekne silného zvuku či ostrého světla. Tohle vše víme teprve 
krátkou dobu, díky vyspělé technice, která dovolí lékařům filmovat třeba činnost srdce zevnitř 
tohoto orgánu a také chování plodu v břiše u maminky. 
Několik dnů před porodem se plod uklidní a odborníci se domnívají, že odpočívá před porodem. 
Při porodu je totiž mimino stejně důležité jako matka. Je prokázáno, že lépe se porody daří, je-li 
dítě zdravé a může-li tedy také spolupracovat. Oba se snaží (matka i dítě), pomáhají si. 

Jak roste a vyvíjí se plod? 
Kolem 4 týdnů se dají rozeznat obratle, srdíčko již čerpá krev к játrům. Dítě je veliké jako čočka. 
V průběhu 2. měsíce vývoj čichu, chuti, vzniká mozek a hned začíná zpracovávat první impulzy. 
Dítě je veliké jako skořápka od ořechu a už hýbe ručkama a nožkama. 
V 6 týdnech plod měří asi 15 mm. 
Ve 2. měsíci měří 3 - 4 cm, má ručky a nožky, Lze rozeznat obličej. 
V 10. týdnu plave jako astronaut ve stavu beztíže, cucá si palec. 
V 16. týdnu měří asi 20 cm, ochutnává plodovou vodu, vnímá matčino srdce, jasně lze rozeznat 
pohlaví. 
Dítě roste, prostor v plodové vodě se zmenšuje, naráží na stěny. Matka vnímá pohyby plodu od 4 

měsíců. 
Představte si, že od početí, kdy jde o 1 "buňku", kterou nelze vidět bez pomoci mikroskopu, se 
zvětší za 280 dní tak, že průměrný novorozenec váží (kolik by děti řekly?) 3200 - 3500 g a měří 
kolem 50 cm. 
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Katka přijde na návštěvu к Mirce a její setře Martině. Chvíli si hrají na počítači a pak Mirku 

napadne, že si musí vyměnit vložku. Jenže si uvědomí, že ji nechala doma. Ptá se tedy 

Katky... 

Katka nemůže vložky najít, tak jde za mamkou a vysvětluje jí svůj problém... 

Petrův mladší bratr najde v koupelně matčin balíček s tampony a přijde se zeptat Petra co to 
je. 

Petr mu řekne... 

Vždy v úterý chodí celá třída plavat do městského bazénu Eva má své dny a do vody se jí 
nechce. Eva j im vysvětlí.... 

Ostatní spolužáci se Evy ptají, proč nejde plavat, přemlouvají ji, ať jde s nimi. Honza ji chce 
dokonce do vody násilím hodit... 

Lucka spěchá na hodinu klavíru a poprosí svého bratra, jestli by ji nekoupil tampony/vložky. 

Michalovi se moc nechce, neví kde má vložky/tampony hledat, ale do obchodu zajde. Musí se 
ptát prodavačky, kde potřebnou hygienu nalezne... 

Prodavačka se ptá Michala na druh vložek a tamponu. Poučuje ho o jejich rozdílnosti... 
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Teta Bečková a teta Brčková a teď i malý Jakub bydleli ve zchátralé barabizně na 

vrcholku vysokého kopce v jižní Anglii. Kopec byl tak vysoký, že ať se Jakub podíval z 

kteréhokoli místa v zahradě, viděl na kilometry daleko krásnou krajinu plnou lesů a polí. A za 

jasných dnů, když se podíval tím správným směrem, viděl v dáli na obzoru drobounkou 

sedavou tečku, která bývala domem, kde bydlil se svou milovanou maminkou a s tatínkem. A 

hned za ním viděl samotné moře, dlouhý tenký proužek černomodré barvy, podobný 

inkoustové čáře pod okrajem oblohy. 

Ale dolů z kopce Jakub nikdy nesměl. A teta Bečková a teta Brčková se neobtěžovaly 

brát ho s sebou dolů, ani na kratičkou procházku nebo na piknik, a samotného by ho 

nepustily. „Ještě by ten nezdoba provedl nějakou lumpárnu, kdyby vyšel ze zahrady," říkala 

teta Brčková. A hrozily mu strašlivými tresty, jako že ho na celý týden zavřou do sklepa 

plného krys, jestli se opováží přelézt přes plot. 

Zahrada, pokrývající celý vršek kopce, byla veliká a zpustošená, a kromě shluku 

starých chřadnoucích rododendronů v nejzazším konci v ní stál pouze jediný strom, prastará 

broskvoň, která už dávno nenesla plody. Nebyla tam žádná houpačka, žádná prolézačka, 

žádné pískoviště a tety nikdy nepozvaly na kopec žádné jiné děti, aby si měl Jakub s kým 

hrát. Nebyl tam ani pes, ani kočka, aby mu dělali společnost. A jak plynul čas, byl Jakub 

pořád smutnější a smutnější a pořád opuštěnější a opuštěnější, a každý den prostál dlouhé 

hodiny na dolním konci zahrady a toužebně vyhlížel do toho krásného, ale zapovězeného 

světa lesů a polí a moře, který se jako kouzelný koberec rozkládal pod ním. 

Brčková se pohodlně rozvalovaly v lehátkách, usrkávaly z vysokých sklenic šumivou 

limonádu a dohlížely na Jakuba, aby ani na okamžik nepřestal štípat. 

Teta Bečková byla ohromně tlustá a hrozně malá. Měla drobná prasečí očka, pokleslá 

ústa a takové ty bílé těstovité tváře, co vypadají jako vařené. Byla jako obrovská bílá 

rozčvachtaná převařená zelná hlávka. Naproti tomu teta Brčková byla hubená, vysoká a 

kostnatá a nosila brejle s kovovými obroučkami, přidržované na nose skřipcem. Měla vřeštivý 

hlas a dlouhé, vlhké a úzké rty, a když se rozčílila nebo rozzlobila, prskala kolem sebe 

kapičky slin. A tak tam ty dvě příšerné babizny seděly, upíjely grenadinu a ječely na Jakuba, 

aby se neulejval a štípal rychleji. Mluvily taky o sobě, pochvalovaly si, jak jsou krásné. Teta 

Bečková měla v klíně zrcadlo s dlouhou rukojetí. 
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Chudák Jakub zatím otročil u štípacího špalku. Bolela ho ruka. Sekyra byla velká a 

tupá, příliš těžká pro malého kluka. A jak se tak lopotil, začal Jakub přemýšlet o všech 

ostatních dětech v širém světě a o tom, co asi teď dělají. Některé se určitě prohánějí po 

zahradě na tříkolce. Jiné si chodí po chladném lese a trhají náruče divokých květin. A všichni 

jeho bývalí kamarádi jsou určitě dole u moře, hrají si v mokrém písku a cáchají se ve vodě... 

Jakubovi se začaly řinout z očí slzy a kutálely se mu po tvářích dolů. Ustal v práci a 

zmožen svým neštěstím, opřel se o špalek. 

„Co se flákáš?" zaječela teta Brčková, hledíc na něho přes okraj svých brýlí s 

ocelovými ráfky. 

Jakub se rozplakal na plné kolo. 

„Okamžitě přestaň brečet a dej se zase do práce, syčáku!" nakázala teta Bečková. 

„Achich, teto Bečková!" vykřikl Jakub. „Tetičko Brčková! Nemohli bychom jednou -

všichni - prosím vás -aspoň jednou - sejít dolů na autobus a odjet к moři? Není to daleko - a je 

mi hrozné horko, a vůbec je mi hrozně, a jsem tak sám..." 

„Cože, ty líný budižkničemu!" vřískala teta Brčková. 

„Vraž mu jednu!" vyštěkla teta Bečková. 

„Taky že vrazím!" ječela teta Brčková. Propichovala ho zlým pohledem a Jakub na ni 

jen bezmocně poulil strachy rozšířené oči. „Zpráskám tě pozdějc, až nebude takový vedro," 

řekla. „A teď mi táhni z očí, škaredý červe! Chci mít klid." 

Jakub se otočil a utíkal pryč. Běžel, jak uměl nejrychleji, až na opačný konec zahrady 

a schoval se tam za staré zahnědlé rododendrony, o kterých jsme si už povídali. Pak si zakryl 

rukama obličej a plakal a plakal. 
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