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ÚVOD 

Téma diplomové práce zní Sexuální výchova na základních školách. Podle 

naší legislativy je nezadatelným právem každého jedince, zejména dítěte, získat 

přístup k otevřenému vzdělání v oblasti sexuální výchovy (viz kapitola 3). Stud, 

předsudky i nedostatek času na některých českých školách ale stále brzdí dítě 

v rozvoji Lpo stránce sexuální. Z této teze jsem vycházela ve své práci, a proto se za 

oci analýzy metodických pokynů i jejich využívání v praxi snažím zmapovat 

sexuální výchovu na českých školách, respektive jejich vzorku. 

Když jsem začala s výzkumem na školách, setkala jsem se často s tvrzením 

ředitelů i učitelů: „My nepostupujeme podle žádné metodiky, sexuální výchovu 

vyučujeme individuálně ve více předmětech." To je na jednu stranu moderní 

přístup. Spojování jednotlivých učebních okruhů je pozitivní trend. Obávám se ale, 

že sebou nese nemožnost kontroly a nedává představu o tom, zda se ve škole 

sexuální výchova opravdu učí a v jakém rozsahu. 

Šíře sexuální výchovy na našich školách je podle mého názoru stále 

nedostatečná, což považuji za skandální. Současná společnost dítěti neponechává 

téměř žádný prostor k prožití nevinného, dospělou sexualitou nepoznamenaného 

dětství. Proto je potřeba, aby se důležité informace dostaly k dítěti co nejdřív. 

Hrozba příliš brzkého začátku sexuálního života, pohlavních chorob, pandemie 

AIDS, sexuální obtěžování a zneužívání v rodině i mimo ni, pornografie a sexuální 

průmysl - na to v š e j s y m ^ j ^ 

Podle výzkumu sexuálního chování v České republice Weisse a Zvěřiny 

(Weiss, Zvěřina 2001) je přispění školy k vědomostem dítěte o sexualitě naprosto 

minimální. Jen asi osm až devět procent dospělých Čechů se podle tohoto 

výzkumu dozvědělo potřebné informace ve škole. V rodině to bylo jen o několik 

procent lepší. Většinu informací tak děti získávají z médií, knih a hlavně od svých 

přátel a kamarádů. Ti mají ale vědomosti pochopitelně velmi zkreslené (Weiss, 

Zvěřina, 2001). Také firma na výrobu prezervativů Durex uskutečňuje výzkum 

(dokonce každoroční), který se zaměřuje na sexuální chování Evropanů. Letos se 

ho zúčastnilo něco přes tři sta tisíc lidí ze čtyřiceti jedna zemí světa. Relevance 
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výzkumu je dost nízká, protože na otázky odpovídají anonymní návštěvníci 

internetových stránek. Přesto zde pro zpestření uvedu několik výsledků. 

Několik otázek výzkumu směřovalo na oblast prevence sexuální výchovy. 

Podle nich například je průměrný věk, kdy mladí lidé dostávají informace o 

sexuální výchově, třináct let. Jen asi osm procent dotázaných Evropanů zažilo 

sexuální výchovu už před desátým rokem života. Naopak asi třináct procent 

respondentů uvedlo, že jim někdo o sexu říkal až po sedmnáctém roku života, tedy 

v době pohlavní zralosti, kdy už obvykle praktický sexuální život začíná. 

Drtivá většina dotázaných by s takovým postupem nesouhlasila, 

protože na otázku, v kolika letech má sexuální osvěta začít, devadesát osm 

procent z nich odpovědělo, že před šestnáctým rokem života. Doba osvěty 
T * 

se v jednotlivých zemích liší, v průměru je to ale 11,7 let. To má ještě dítě 

povinnou školní docházku. Z toho tedy vyplývá, že na osvětě dětí v oblasti 

sexuality b y měla škola spolupracovat s rodinou. ^ 

Není ale v silách společnosti zajistit, aby rodina tuto funkci plnila, jak 

ostatně dokazuje i výše zmíněný výzkum. Proto se, podle mého názoru, 

musí o alespoň základní osvětu postarat škola jako veřejná instituce, 

v jejímž zájmu je blaho dospívající generace. Podle právních úprav také má 

poskytovat jakésij 'minimální penzum ínformácí^Plní školy svou funkci? To 

se pokusím zjistit ve své práci. 

Nejprve se poučím z historie, budu analyzovat právní předpisy, pokyny 

Ministerstva školství, a pak prověřím realitu, tak, jak je, na deseti pražských 

základních školách. Pokusím se zjistit, jak učitelé k sexuální výchově přistupují a 

zda kontrolují její objem a šíři v daných hodinách. Kromě toho se pokusím 

pochopit přístup učitelů, kteří sami ve svém mládí sexuální výchovou povětšinou 

neprošli. I oni mohou trpět nedostatkem informací a studem, i když se to jiným 

může zdát nepochopitelné. To je ale neopravňuje k tomu, aby sexuální výchovu ve 

svých hodinách vynechali. V praktické části práce navrhnu několik hypotéz, které 

se pokusím ověřit. 

f? 
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Můžeme diskutovat o názvu celé práce - tedy sexuální výchova. Pro 

někoho (například některé pedagogy) je sexuální výchova neakceptovatelný 

pojem, který nezahrnuje celou šíři problému. Mezi úzce sexuální témata do ní 

podle výpovědí učitelů patří i výchova k rodičovství, k partnerství, 

osobní hygiena. Podle mě je ale úskalím právě opačný přístup. V rámci rodinné 

výchovy nebo na prvním stupni je téma, kterým se v této diplomové práci 

zabývám, nazýváno například „výchova k rodičovství", „zdraví člověka", „tělo", 

nebo třeba i „péče o dítě". To je jednak také jednostranné - nezahrnuje všechny 

aspekty daného tématu, a navíc může podle mě působit jako krycí manévr - tedy, 

když věci nebývají nazývány pravými jmény. Proto volím název sexuální výchova 
r — -

- tedy stručný a jasný, pod kterým si představuji jak anatomii, tak i rodičovství a 

v neposlední řadě prevenci sociálně patologických jevů. 

Ve světě je také patrný tento trend, ale objevují se i další směry vyjádřené 

názvy „výchova k mezilidským vztahům" v anglosaském prostředí nebo „rodinná 

výchova" v bývalých socialistických a evropských zemích. Pojem sexuální výchova 

propaguje Mezinárodní federace pro plánované rodičovství jako syntézu všech 

těchto směrů (Uzel, 2006). 



TEORETICKÁ ČÁST 

Kapitola I. 

SEXUÁLNÍ VÝVOJ DÍTĚTE 

Sexuální výchova se odvíjí od psychického zrání dítěte. Proto se nejdřív 

pokusím popsat vývoj dětské sexuality, Pokusím se to doplnit informacemi, které 

by v určitém věku měly v této oblasti následovat. 

Sexuální zrání je souhrou fyziologického vývoje, který řídí žlázy s vnitřní 

sekrecí, psychického vývoje i sociálního vývoje, charakterizovaném okolní 

společností, rodinou i školou. 

1. Klasické teorie 

Existují různé teorie sexuálního vývoje. Například Freudova klasická teorie, 

která dělí sexuální vývoj na tři fáze, orální (asi do 18 měsíce, kdy dítě uspokojuje 

činnost úst), anální (do dvou až tří let), falická (až do šesti let), latentní (do začátku 

puberty) a genitální (Freud, 1971). Tato teorie je už dnes kritizovaná, zejména 

proto, že dítě po nástupu do školy má sexuální prožívání, nikoliv latentní fázi. 

Nelze však pominout časové rozdělení sexuálního vývoje dítěte na pět svébytných 

fází. 

Behavioristé i v případě sexuálního vývoje vycházeli z dítěte jako tabuly rasy. 

Klasické teorie prvních behavioristů se dají zúžit na jednoduchou rovnici: 

sexualita dítěte = výchova + genitálie. 

Neopsychoanajjtik Erikson (Erikson, 1998) později upozorňuje na to, že vývoj 

dětské sexuality (takzvané pregenitality - tedy před nástupem sexuálního života) 

podstatně ovlivňuje i další složky lidské osobnosti, vyjmeme-li fakt, že je 

samozřejmě základem reprodukce druhu, tedy jedné ze základních potřeb. Vývoj 

psychosexuální je proto výrazně spjat také s vývojem psychosociálním. Erikson 
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proto uvádí stádia dětské sexuality spojené s vývojem smyslů, svalových a 

lokomotorických systémů. Orálně-respiratorní spojené se senzorickým stádiem, 

druhé je análně-uretrální spojené s muskulárním stádiem a konečně infantilně-

genitální spojené s lokomotorickým stádiem. Ve školním věku přichází období 

latence, tak jako u Freuda (Freud, 1971). V každém z nich se dítě učí různé sociální 

dovednosti. Je ale všeobecným rysem západní společnosti, že zatímco 

psychosociální vývoj u dítěte společnost vyžaduje, na psychosexuálním vývoji leží 

stín tabu a tuhé morálky (Erikson, 1999). ^ ^ Co -rsP » 

Německý psycholog G. Dorner (in'Pondělíček, I., Pondělíčková-Mašlová, 

1971) reflektoval î  vývoje prenatální. Rozdělil lidskou sexualitu na čtyři stupně. 

Nejprve se determinuje genetické pohlaví, později je to gonadální pohlaví, který 

determinují hormonální vlivy. Pak jsou to fenotypické druhy pohlaví, které se dělí 

na psychofenotypické (hypotalamické pudové pohlaví) a somatofenotypické 

(prvotní a druhotné tělesné sexuální znaky). Posledním stádiem je 

sebeidentifikační pohlaví, kdy se jedinec identifikuje s jedním pohlavím podle 

svého sociálního okolí. 

Celkově se teorie dětské sexuality dají zúžit na období pregenitality 

(psychoanalytický termín, latentní, které trvá do puberty, případně prepuberty a 

období sexuální aktivity korespondující s pohlavním vývojem, podle 

psychoanalytiků tedy genitální (Erikson, 1999). To je také jeden z výchozích 

momentů sexuální výchovy zaměřené na děti - ty jsou totiž dodnes (viz kapitola 

Historie sexuální výchovy) považovány v průběhu větší části základní školní 

docházky za pohlavně zatím nerozvinuté, jejich sexualita takzvaně dřímá. 

Psychologové se také často orientují na vývoj pohlavní identity dítěte, které je 

výsledkem sociálního učení (Vágnerová, 1996). Tedy pohlavní identitu dítěte 

ovlivňuje sociokulturní prostředí, v němž dítě žije. Konečné pohlavní identity dítě 

většinou dosáhne už asi ve čtyřech letech věku. 
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2. Moderní teorie 

Moderních teorií je mnoho, proto uvedu jen příklad. Trapková a Chvála, 

zakladatelé teorie Rodiny jako sociální dělohy, považují za základ sexuálního 

vývoje (stejně jako vývoje celé osobnosti) sociální kontakty a komunikaci mezi 

lidmi. Sexualita se tak dotýká jedné z nej podstatnějších složek této interakce: 

atraktivity a schopnosti přilnout k druhým. Proto se také dítě nejprve identifikuje 

s matkou. Později na něj začne blízké okolí, zejména rodina, působit podle toho, 

jakého pohlaví dítě je. To může způsobit i vážné problémy, kdy si blízké okolí do 

dítěte projikuje například své postoje k danému pohlaví. Dítě si vytváří koncept 

pohlaví a podle toho, ke kterému se přikloní, buduje dále svou sexualitu. 

Vymezuje se vůči stejnému pohlaví - otci či matce. V dospívání se pak inicializují 

obě pohlaví, aby jedno mohlo být odmítnuto a druhé přijato (www.lirtaps.cz). 

Jak je patrné z předložených teorií, dítě projevuje zájem o sexualitu už od 

narození, a je na dospělých okolo něj, aby mu předali informace přiměřeně jeho 

věku a zároveň s hodnotami, které naše společnost vyznává. Podle Silerové 

(Šilerová, 2003) děti mezi prvním a druhým rokem své pohlaví pozorují a 

seznamují se s ním. 

Ve dvou až třech letech se už začínají identifikovat s pohlavní rolí, ke které 

náleží. A to především identifikací se svými rodiči - s rodičem stejného pohlaví, 

náklonností k rodiči opačného pohlaví i vzájemným vztahem mezi rodiči. Zatím 

dělí pohlavní role jen podle vnějších znaků, jimiž jsou oblečení či úprava vlasů. 

Toto období se přibližně shoduje s dobou, kdy si dítě začíná uvědomovat své já. 

V těchto letech také dítě začíná klást otázky ze sexuální oblasti, hlavně jak přišlo na 

svět. Tyto otázky by se měly zodpovědět s přirozenou citlivostí a před vstupem do 

školy by dítě mělo vědět, že je v budoucnu čeká rodičovská a partnerská role 

spojená s vzájemnými dotyky s druhým. Mělo by znát správné názvy svých 

pohlavních orgánů a vědět, že se jich nikdo jiný nesmí dotýkat. 

Po nástupu do školy slábne vliv autorit a dítě se dostává do kontaktu 

s vrstevníky. Upevňuje si svou identifikaci s pohlavní rolí, k jejímu plnému 
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pochopení dochází po osmém roce věku. Děti se v té době zajímají už i o princip 

pohlavního styku, těhotenství či porodu. Měly by být o těchto věcech kvalitně 

poučeny dříve, než se jim dostane neúplných informací od vrstevníků. Pro dívky 

to znamená zejména poučení o menstruaci, u chlapců o prvních polucích. 

Mezi devátým a dvanáctým rokem se tyto první příznaky sexuálního 

dospívání objevují, a proto se děti v tomto věku už začínají o sexualitu živě 

zajímat, i ve filmu a literatuře. Zároveň objevují vlastní tělo, častěji masturbují. Děti 

by svým dospíváním neměly být zaskočeny, dospělí okolo nich, ať už rodiče nebo 

škola, by je měli informovat dříve. 

Na začátku puberty se mladí lidé poprvé zamilovávají, kolem patnáctého 

roku života začínají první vztahy. V té době už by měli být poučeni o všech 

aspektech, které pohlavní život přináší. Zároveň by měly být citlivě vedeni k tomu, 

aby nezačínali se sexuálním životem dřív, než na to budou zralí. To je vysoce 

individuální (Pondělíček, I., Pondělíčková-Mašlová, J., 1971). 

3. Koncepce sexuální výchovy 

Někteří čeští psychologové a odborníci se snaží o vytvoření jakési 

koncepce, která má pomoci učitelům orientovat se v oblasti sexuální výchovy. Je to 

například J. Pondělíčková-Mašlová, která rozdělila obsah sexuální výchovy na 

základní škole do tří částí podle ročníků: 

4. ročník: 

• Rozdíly mezi pohlavími, 

• Komu se rodí dítě, 

• Každý člověk má otce a matku, 

• Nebezpečí od falešných přátel. 

5- 6.ročník: 

• Stavba a funkce pohlavních orgánů, 

• menstruace, poluce, 

• oplodnění, těhotenství, porod, 
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• Některé tělesné a duševní projevy dospívání včetně masturbace. 

7. - 8. ročník: 

• Tělesné a duševní projevy dospělosti, 

• přátelství, 

• chování muže a ženy k sobě, 

• pohlavní pud a důvody pohlavní zdrženlivosti, 

• antikoncepce, 

• sexualita a alkohol, 7 ' 

(Pondělíčková-Mašlová, 1976). Přes dvacet let starou teorii, která je dnes 

sa ejmě beznadějně zastaralá, zde uvádím proto, že, jak je vidět z výsledků mé 

studie, někteří učitelé od ní ještě dnes nejsou daleko. Přitom ale obsahuje řadu 

dnes nepřijatelných částí - například učitelům, kteří nejvíc tápou, tedy učitelům 

prvních stupňů, nabízí jen velice nejasná vodítka v podobě frází jako je „Nebezpečí 

od falešných přátel." Děti, které už dnes vstupují do puberty okolo deseti let věku, 

se mají o menstruaci a poluci dozvědět až v páté třídě. Nehledě na zjevné 

nesmysly jako formulace „Některé tělesné a duševní projevy dospívání včetně 

masturbace". Masturbace přitom bez pochyb není projevem dospívání, ale provází 

dítě už od útlého věku. V dnešní době, kdy děti rychleji dospívají a potřebují 

informace dříve, už tedy taková koncepce neobstojí. 

Novější je už teze autorů J. Mellana a A. Brzká (Brzek, Mellan, 1995), kteří 

rozdělují sexuální výchovu do šesti okruhů. Člověk, Vztahy mezi lidmi, Osobní 

dovednosti, Sexuální chování, Sex a zdraví, Sex a kultura. Ovšem i zde mi, stejně 

jako u J. Pondělíčkové-Mašlovp- chybí důkladná prevence před sexuálním 

zneužíváním. 

Další autory koncepcí didaktiky sexuální výchovy probírám ještě v kapitole 

III.2. 
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Kapitola II. 

HISTORIE SEXUÁLNÍ VÝCHOVY 

Po staletí byla sexuální výchova zatížena křesťanskou tradicí v našich 

zemích, která dětskou sexualitu nepřipouštěla. Sexualita dospělých měla být přísně 

ovládána rozumem a samozřejmě konzumována pouze v manželství. Už rané 

křesťanství, tak zavedlo jiný přístup, než ostatní náboženství, zejména židovství, 

kteří věřili, že v manželství je třeba sexualitu projevovat spontánně. 

To ukazuje i úvaha filosofa Michela Foucaulta, který popisuje dva způsoby 

předávání pravdy o sexu. Jedním je firs erotica, kde prožívání sexuality není 

vztahováno k příkazům a zákazům společnosti, ale spíš ve vztahu k sobě samému 

a jejím ohlasům ve vlastním těle a duši. Tento postoj zastávají většinou východní 

kultury, jako je Čína, Japonsko nebo arabsko-muslimské země. Naše společnost se 

orientuje spíše na scientia sexualis, tedy, že sexualita je pojímána skrze moc vědění a 

postupy směřující k vyslovení pravdy o sexu se podobají spíše doznání. Takový 

přístup k sexu zaujímá právě a jen naše euroamerická kultura (Foucault, 1999). 

Například kultury primitivních národů v Africe či Austrálii považují sexualitu dětí 

za běžnou součást života. Děti už od útlého věku zcela nepokrytě sledují sexuální 

život dospělých, což je jim také jedním z prvních zdrojů informací o sexualitě 

(Stingl, 2006). 

I u nás byla sexualita u dětí zcela otevřená na konci středověku. Předčasné 

známky pohlavního vývoje dospělé nepobuřovaly, právě naopak, byly zdrojem 

pobavení. Sexuální výchova byla otevřená, ve školách dokonce často úmyslně. 

Během sedmnáctého století se ale takový přístup začal postupně obracet (Foucault, 

2003). V osmnáctém století už sexualita dětí v pedagogických institucích začala být 

na obtíž. Podle Foucaulta s tím má dokonce přímou souvislost dělení do tříd. O 

sexu ve školách se tehdy hromadně mlčelo. 

Dnes se sexuální výchova v křesťanství zaměřuje především na to, aby 

začátek sexuálního života nebyl předčasný, zejména v tom smyslu, aby jej děti 

nezačaly dřív, než jim budou vštípeny křesťanské normy a hodnoty v pohlavním 

životě. Patří mezi ně zejména věrnost, partnerství, láska. 
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Moderní sexuologové, silně ovlivnění Freudem, který jako jeden z prvních 

odhalil dětskou sexualitu, uznávají nutnost sexuální výchovy. Ta je důležitá nejen 

pro pozdější harmonický sexuální život, ale i pro ochranu před sociálně 

patologickými jevy. (Pondělíček, 1971). To ještě podpořila sexuální revoluce 

v šedesátých letech minulého století, kdy se mluvení lidské sexualitě ve 

společnosti obecně uvolnilo. 

Z toho tedy vyplývá přístup k sexu, který naše společnost považuje za 

správný: mísí se v něm křesťanská tradice a vědecký přístup. Jak popíšu dále, dá 

se říci, že tak je pojímána i sexuální výchova na školách - částečně jde o výchovu 

k partnerství, z větší části se při vysvětlování zázraků života žákům vychází 

z poznatků vědy, ať už co se týče anatomie, biologie, medicíny či hygieny. 

Kapitola III. 

OBRAZ DĚTSKÉ SEXUALITY VE SPOLEČN 

A ( A H ^ 

OSTÍ 

To, jak vnímáme sexualitu výrazně ovlivňuje klima ye společnosti. Děti i 

rodiče dnes mohou celkem jednouše získat poznatky o sexualitě - ale otázkou je, 

jak kvalitní. Děti ohrožuje všeobecná dostupnost pornografie, která poskytuje 

poznatky značně zkreslené. Jak už jsem zmínila v úvodu, podobné, nebojím se říci, 

pokoutní způsoby získávání informací, jsou přitom jedním nejběžnějších 

způsobem (Weiss, Zvěřina, 2001). Starší generace, tedy rodiče i učitelé, ostatně 

často získali své poznatky o pohlavním životě stejným způsobem. A to také často 

určuje, jakou sexuální výchovu jsou dětem schopni podat - ať už kvalitativně, či 

kvantitativně. 

V následující kapitole se proto pokusím popsat vybrané vlivy 

společenského klimatu. Existuje jich ale samozřejmě mnoho - od pornografie, ať už 

v tištěné nebo hrané podobě, kterou děti vidí na stáncích^třeba po dívčí časopisy. 

V těch se často objevují rubriky pro dotazy čtenářek, takzvané „poradny". 
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1. Pornografie a její vliv 

Jeden z moderních vlivů, s kterým se musí vypořádat mladí lidé, děti i 

jejich pedagogové a rodiče je také pornografie. Její nebývalé rozšíření v posledních 

desetiletích znamená také snadnější dostupnost pro děti všech věkových teorií. 

Podle tradičního přístupu v našich zemích, který můžeme odvozovat od tradiční 

křesťanské morálky, je pornografie jakožto činnost, která překračuje étos naší 

společnosti, která překračují mravní koncepty určující určitý obraz člověka a 

jakožto díla, jež podrývá J\odnotu lidské důstojnosti (Rotter, 2003), nepřijatelná. 

Vzhledem k tomu, že se tradice uvolnily, nelze už samozřejmě dnes proti 

pornografii účinně bojovat, ale je třeba od jejího vlivu uchránit děti, které ještě 

nemají zralost a kritiku jako dospělý člověk. Tak tedy vidí pornografii víra. 

Náš právní systém pornografii jako trestný čin nevymezuje. Definuje jen 

porušení zákona v případě takzvaného ohrožení mravnosti. Jde o vyrábění či 

rozšiřování písemných děl, nosičů obrazu nebo zvuku, apod., který ohrožují 

mravnost, snižují důstojnost, zobrazují sexuální styk s dětmi, zvířaty nebo jiné 

patologické praktiky. Samozřejmě je také trestné umožnit dětem mladším osmnácti 

let, aby měly k takovým n\ateriálům přístup (Uzel, 2004). 

Pokusy vymezit pornografii jako takovou se objevují už od počátku 

devatenáctého století. V soůčasnosti se odborníci a politici přou hlavně o to, zda 

pornografie může vyvolat agresivní sklony u toho, kdo jí pozoruje. A to i 

pornografie takzvaně měkká a erotické motivy (erotika, na rozdíl od pornografie 

je definována jako intimní tojotiv s estetickou hodnotou bez šokujících prvků) 

(Chmelík, 2003). Většina z ničh totiž zobrazuje ženu v submisivní pozici. Podle 

některých konzervativních názorů se také pornografie může stát příčinou 

promiskuitního a patologicky-sexuálního jednání. Liberálové naopak zdůrazňují 

maximální svobodu v sexuálních vztazích člověka. 

Podle sexuologa Radima Uzla je hlavním problémem pornografie v rukou 

mládeže nejen množství dezinformací, které z n í plyne, ale také nároky na 
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psychiku. Děti a mládež jsou totiž tváří v tvář pornografii vystaveny výčitkám 

svědomí a pocitům viny, s kterými se musí vypořádat dříve, než jejich rodiče 

(Uzel, 2004). To, tedy ne příliš časný přístup k informacím o sexualitě, znamená 

hlavní riziko vystavování dětí a mládeže pornografii. 

Pornografie totiž zobrazuje lidskou sexualitu jinak. Objevují se v ní prvky 

násilí a podřízenosti, chybí flirt a dvoření, aktéry nespojují žádné dlouhotrvající 

svazky. 

2. Kritické zhodnocení naučné literatury pro rodiče a učitele 

Rodiče i učitelé už dnes mají k dispozici řadu knih a příruček, které jim 

radí, jak se vypořádat se sexuální výchovou. Jde o širokou škálu titulů od 

lékařských příruček po katolickou literaturu, která zohledňuje i, dalo by se říci, 

jakýsi filosofický záběr, tedy přístup k lidské sexualitě obecně. 

Vybrala jsem proto několik publikací různého zaměření, abych zhodnotila, 

jak mohou rodičům a učitelům pomoci při informování dětí při sexu. 

Jak učit výchovu k manželství a rodičovství je název publikace 

psycholožky Lenky Šulové (Šulová, 1995). Má pomoci vyučujícím, „kteří stojí před 

problémem učit sexuální výchovu a výchovu k manželství a rodičovství na 

školách." (Šulová, 1995, zadní obálka). Kniha obsahuje schémata vedení 

jednotlivých hodin sexuální výchovy a výchovy k rodičovství pro různé věkové 

kategorie. Začíná se první třídou, kde se podle autorky mají děti seznámit s tématy 

Rodina, Rodina ve světě zvířat, Domov, Rozlišení pohlaví. Kniha končí devátou 

třídou, kde se probírají témata jako Mezigenerační konflikty a dospívání, 

Interrupce ano či ne, Gravidita, porod, první pomoc při porodu, Antikoncepce, 

Sexuální deviace a mnoho dalších. Každá kapitola obsahuje cíl hodiny na dané 

téma, způsob vedení hodiny v pětiminutovkách, vyjádření výchovného efektu 

v kostce a případně způsoby, jakým vést diskuzi k tématu, a podobně. 

Podle autorky má škola nezastupitelnou roli při pohlavní výchově dětí, 

protože v ní: „je možné v relativně klidném prostředí, známém a nestresujícím 
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prostředí ve skupině vrstevníků, probrat vše potřebné." (Šulová, 1995). Sexuální 

výchovu by měli učit jen pedagogové, kteří jsou k tomu zvlášť vyškolení, alespoň 

čtyřikrát do roka v různých hodinách (v hodině biologie, občanské výchovy či 

estetiky). Před každou takovou hodinou by měli být informováni rodiče, aby 

případně mohli vyjádřit svůj nesouhlas s takovou výukou. 

Kniha tak představuje výukový plán na celých devět let základní školní 

docházky. Je tak jednou z mála vydaných publikací, která se snaží o ucelený 

přístup k sexuální výchově. Naráží však na některé problémy. Zcela zjevně totiž 

vyžaduje, aby jí používali opravdu jen pedagogové, kteří jsou vyškolení například 

ve vedení dětské skupiny i v samotné rodinné výchově. Pro běžného učitele, který 

má na starosti třicet prvňáčků, asi nebude jednoduché, jak píše autorka „Děti 

v kroužku vymýšlejí, proč rodina je máma, táta a děti. ... Učitel zapisuje ... snaží se 

dojít k několika důležitým funkcím rodiny, kde jsou vždy potřeba dva: materiální, 

reprodukční, výchovná, emocionální. Alespoň tyto 4 zmínit a zároveň upozornit 

na možnosti náhradního řešení, když oba rodiče v rodině nejsou. Děti neunavit!" 

Jaké jsou náhradní způsoby řešení, ale už autorka učitelům neříká. 

Kromě toho se kniha nedrží moderního trendu spojovat různé vyučovací 

hodiny, protože navrhuje jen ojedinělé semináře 4x do roka. Nereflektuje tak 

přirozený a hlavně plynulý vývoj dítěte. O problému, zda rodičům oznámit či 

neoznámit seznamování dětí s otázkami sexuality, píšu níže, v kapitole III.3. Kniha 

je tedy zajímavým pokusem ucelit sexuální výchovu, ale nedbá na plynulost 

dětského pohlavního vývoje a klade příliš vysoké nároky na učitele. 

Jak s dětmi mluvit o sexu autora Marka Laasera (Laaser, 2004) patří právě 

mezi knihy, které si kladou za cíl ukázat „jak je možné s dětmi sdílet svou víru a 

hodnoty a pomoci jim tak získat zdravý křesťanský pohled na sexualitu jako 

nádherný Boží dar.", jak se píše na přebalu knihy. Ta je věnovaná hlavně rodičům, 

kteří mají přirozeným způsobem odpovídat dětem na otázky, které se objevují 

během jejich pohlavního vývoje. Kniha je proto rozdělena do několika kapitol, 

podle věku dítěte. Reflektuje všechny zásadní momenty vývoje lidské sexuality -

od toho, že se dítě začíná ptát, odkud přichází, přes masturbaci, až po začátek 

pohlavního života. 
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O tom, jak se pojímá sexuální výchova v křesťanské tradici jsem už psala 

výše. Nepřekvapí, že publikace zejména nabádá rodiče, aby ke každé informaci o 

fyzickém úkolu dospívání přidali také informaci týkající se principů partnerství, 

manželství a víry. Mezi ty patří zejména sexuální čistota až do manželství. 

Odborníci dnes už většinou s některými tradičními křesťanskými přístupy 

nesouhlasí. I v této knize se objevuje řada sporných bodů, které jsou pro dítě spíš 

zdrojem zmatků, než pochopení. Uvedu několik příkladů. Autor nabádá rodiče, 

aby děti vedli k tomu, aby nemasturbovaly, probouzející se homosexuální orientaci 

svých dětí potlačovali a samozřejmě neumožnili dětem a dospívající žádné 

sexuální zkušenosti s vrstevníky - včetně nevinného dětského objevování. 

S takovým přístupem osobně zásadně nesouhlasím. Může podle mě 

sexuální vývoj dítěte výrazně poškodit. Je právo každého rodiče, aby dítě 

vychovával podle principů své víry. Pokud by se však kniha dostala do rukou 

rodičům, kteří hledají pouze obecné informace, mohlo by mít její využití v praxi 

přinést jejich dětem řadu stresujících situací. 

Jako zástupce medicínsky pojaté příručky jsem zvolila poněkud kuriózní 

publikaci Helga, aneb učitelům do kapsy, vydanou ve spolupráci se zaniklým 

erotickým časopisem NEI Report (Kolektiv autorů Nakladatelství R3, 1992). 

Kniha, jak už název napovídá, určená pedagogům, je jakýmsi souhrnem 

základních informací z oblasti dětské sexuality a prevence sociálně patologických 

jevů. A to z pěti různých úhlů pohledu: pohledu pedagoga, demografa, lékaře a 

právníka. Každou kapitolu sepsal jiný odborník. První část je jakási stručná 

rukověť pro učitele. Krátce jsou zde nastíněna zásadní témata sexuální výchovy a 

věková období, kdy je prezentovat. Pro zajímavost uvádím názor PhDr. PaedDr. 

Kamila Janiše, který je autorem kapitoly. 

• 1.-4. ročník: 

základní rozdíly mezi pohlavími 

- vznik života, narození 

upozornění na jedince se sexuální úchylkou 

vztahy mezi chlapci a dívkami 

• 5.-6. ročník: 
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stavba a funkce pohlavních orgánů 

první projevy dospívání (menstruace, poluce, masturbace) 

pohlavní styk jako jeden z možných zdrojů nákazy AIDS 

erotika versus pornografie 

• 7.-8. ročník: 

pohlavní pud a pohlavní zdrženlivost 

AIDS, sexuálně přenosné choroby 

vztah chlapců a dívek 

těhotenství a antikoncepce 

sex a právo. 

To velmi zhruba odpovídá výše zmíněným názorům vývojových psychologů, 

včetně publikace Lenky Šulové. Jde ale samozřejmě jen o velmi stručný výtah. 

Kamil Janiš dále učitele poučí o základních principech (princip důvěry, princip 

kladného vztahu, princip vědeckosti, princip srozumitelnosti), o kterých by bylo 

možné diskutovat, nastíní základy vývojové psychologie z hlediska sexuality (v 

šíři jednoho odstavce) a uvádí nejčastější dotazy žáků. V odstavci „kde hledat 

pomoc" nabízí autor učitelům možnost obrátit se na odborníky. Uvádí však pouze 

jednu linku pomoci AIDS, kde je možné získat informace o prevenci před virem 

HIV. A * * ; 

I další kapitoly jsou podobně stručné, takže je patrné, že taková publikace 

absolutně nemůže dostačovat učitelům nebo i rodičům, kteří hledají pomoc. 
/ 

Informace jsou roztříštěné, pro laika často téměř nepochopitelné. 

Za opravdu závažné ale považuji nezmínění tématu ochrany a prevence 

před sexuálním násilím. Podle autora stačí pro vysvětlení způsobů sexuálního 

zneužívání dětí a obraně před ním napsat několik paragrafů. O tom, jak dětem 

citlivě podat potřebné informace ale není v knize ani zmínka. 

Jak je tedy patrné, najít dostatek informací pro odpovědnou a citlivou 

sexuální výchovu není pro rodiče a učitele vůbec jednoduché. A orientovat se 

v záplavě dalších titulů v knihkupectvích a knihovnách už vůbec ne. 

Jednou ze světlých výjimek je podle mě Sexuální výchova - Jak a proč 

mluvit s dětmi o sexualitě Lenky Šilerové. Je napsaná hlavně pro rodiče 
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předškolních dětí. Autorka v ní jen nevysvětluje pojmy, ale také se nezaměřuje jen 

na zdůrazňování potřeby milujícího prostředí v rodině a výčet rodinných hodnot. 

Zajímavá je například kapitola, která prakticky ukazuje, jak mají rodiče 

postupovat, když se jich dítě zeptá. Užitečné kontakty obsahují internetové 

stránky, na kterých se rodiče můžou informovat nebo několik linek důvěry, kam 

mohou zavolat. Tato kniha však v době svého vydání neměla podobné 

pokračování pro školní děti a dospívající. I zde také chybí podrobnosti o prevenci 

násilí. 

Ukaž mi to (MacBride, Fleischhauer-Hardt, 1990) je už starší publikace. 

V České republice se objevila na začátku devadesátých let. V mnohém byla 

šokující, protože je složená z velkoformátových fotografií intimních partií a situací 

v životě člověka. 

Kniha vyžaduje asistenci dospělého. To je také součástí jakéhosi manuálu, 

který ke knize přináleží. Rodiče či jiní dospělí, kteří s dítětem knihu čtou, se mohou 

v závěru informovat o základních tématech z oblasti sexuality, popsaných na 

několika stránkách. Jsou ale velmi zběžné. 

Kniha samotná má své pozitivní i negativní stránky. Dítě totiž při jejím 

čtení může klást otázky, na které kniha odpověď nedává - a rodiče nemusí vědět, 

jak odpovědět. Na druhou stranu je ale právě ten šokující moment fotografií téměř 

bez textu i pozitivní. Nutí dospělé i děti, aby pojmenovali to, co na obrázku vidí -

pohlavní orgány, pohlavní akt. To je důležitou a jednou ze základních částí 

sexuální výchovy dítěte. 

Ukaž mi to (MacBride, Will, Fleischhauer-Hardt, Helga, 1990) by ale, 

podle mého názoru, rozhodně neměly číst děti samotné, bez dospělého, který jim 

odpoví na všechny dotazy. Takže by se nemělo stávat třeba to, že je škola zařadí do 

dětem volně přístupné knihovny. 

Pro učitele jsou asi nejzajímavější publikace výše zmíněného Kamila Janiše 

a Vladimíra Taubnera. Tito dva autoři, první z nich je také pedagogem Slezské 

univerzity v Opavě, jsou asi jediní odborníci, kteří se u nás dlouhodobě věnují 

didaktice sexuální výchovy. Jejich metodologie je propracovaná. Vyústila ve 

společnou publikaci Didaktika sexuální výchovy (Janiš, Taubner, 1999). Jak se ale 
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Kapitola IV. 

PRÁVNÍ ÚPRAVA SEXUÁLNÍ VÝCHOVY 

1. Právně závazné dokumenty 

Jak už jsem zmínila výše, každé dítě má právo na sexuální výchovu. A 

nejen dítě - i každý postižený, který často informace nemůže získávat jinak, musí 

být poučen o nástrahách pohlavního života. 

Takové právo jedinci poskytuje nejen uvedená Úmluva o lidských právech, 

ale také další mezinárodní dokumenty. Jde hlavně o Úmluvu o právech dítěte. V 

článku 3 úmluvy se stanoví, že zájem dítěte (tedy osoby mladší osmnácti let) musí 

být nepřednějším hlediskem při jakékoliv činnosti, týkající se dětí. Podle článku 13 

má dítě právo na informace všeho druhu a podle článku 24 má právo na vzdělání. 

Konkrétně je tímto článkem státům uloženo, aby mimo jiné zajistily výchovu k 

plánovanému rodičovství. Protože stát při nejlepší vůli nemůže ovlivnit, zda bude 

článek uplatněn v rodině, předpokládá se, že ho zajistí jinak. A to právě důslednou 

sexuální výchovou praktikovanou ve školách. Tedy nejen základních, počítáme-li 

za dítě každého před začátkem praktického sexuálního života. 

Problematiku sexuální výchovy upravuje i Listina základních práv a svobod, 

součást ústavy České republiky. Podle článku 33 odstavce 1 dokumentu má každý 

právo na vzdělání. 

Z toho vidíme, že i když není sexuální výchova v našich zákonech zmíněna 

explicitně, podle závazných Úmluvy o právech dítěte a Základní listiny práv a 

svobod má dítě právo na informace. Do toho lze zahrnout i právo na informace 

v oblasti sexuální. Na to, aby je získalo má dohlížet stát. 
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2. Mezinárodní úmluvy a výzvy 

Dále existuje několik mezinárodních úmluv nebo výzev, které ale nejsou 

pro Českou republiku právně závazné. Patří mezi ně Deklarace sexuálních práv. 

Ta byla přijatá v roce 1997 na mezinárodním sexuologickém sjezdu ve Valencii. 

Obsahuje devět základních práv, která mají každému jedinci zajistit právo na 

uspokojivý sexuální život. Mezi nimi je i právo na sexuální výchovu. Každá 

společnost má vytvářet takové podmínky, aby sexuální práva svých občanů 

respektovala. 

Charta sexuálních a reprodukčních práv (vytvořená International Planned 

Parenthood Federation) také zmiňuje právo na vzdělání v sexuální oblasti. Ani ta 

ale není mezinárodně závazná, i když jí respektují některé nestátní organizace. U 

nás je to například Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu. 

V roce 1994 proběhla v Káhiře konference OSN, která vyzvala vlády, včetně 

České republiky, aby vycházely vstříc zvláštním potřebám dospívajících a 

vytvářely pro ně vhodné odpovídající programy, které by měly obsahovat 

podpůrné mechanismy výchovy a poradenství pro mladistvé v oblasti vzájemných 

vztahů mezi pohlavími a jejich rovnosti, zahrnovat prevenci násilí proti 

adolescentům, podporovat zodpovědné sexuálního chování, odpovědné plánování 

rodiny, rodinného života, reprodukčního zdraví, předcházení sexuálně přenosným 

chorobám, nákaz HIV a prevenci AIDS1. 

3. Rodičovská odpovědnost 

A jak je to s rodiči? Většina rozumných rodičů jistě podporuje sexuální 

výchovu svých dětí, která děti zároveň chrání. Někteří to ale naopak, například 

z náboženských důvodů, odmítají. Mohou v takovém případě odmítnout, aby 

škola poučila jejich dítě? Řeč zákonů není jednoznačná. 
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Podle zákona o rodině (část druhá, hlava první, paragraf 31) jsou rodiče 

odpovědni za své dítě, zejména pokud jde o „ ... péči o jeho zdraví, jeho tělesný, 

citový, rozumový a mravní vývoj", atd. Podle paragrafu 32, téhož zákona, mají 

rodiče rozhodující úlohu ve výchově dětí. Teoreticky by to tedy znamenalo, že mají 

právo rozhodovat i o tom, jak a zda se dítě podrobí sexuální výchově. 

V tom je zajedno i Listina základních práv a svobod. Podle článku 32 odstavce 

4 dokumentu je péče o děti a jejich výchova právem rodičů. Z tohoto článku však 

nelze dovodit, že by bylo přípustné v rámci realizace práva výchovy bránit dítěti v 

realizaci jeho práva na vzdělání nebo ho v tomto právu omezovat. Tu by měli 

zajišťovat jak rodiče, tak zejména stát. Stejně tak nelze říci, že by rodiče mohli, 

podle zákona o rodině, dítěti ve vzdělávání zabránit. Způsob, jakým se dítěti 

dostane informací o sexu ve škole je v současné době pouze v kompetenci 

pedagogů a není zajištěn žádnou právní úpravou. 

Co když ale rodiče přesto odmítají své dítě podrobit sexuální výchově? Pak je 

tu mezinárodní precedens. Je to nález Evropského soudu pro lidská práva z roku 

1976. Ve sporu Kjeldsenovi versus Dánsko žalovala skupina rodičů stát za to, že 

umožňuje sexuální výchovu na jejich dětech. Ta totiž, podle žalobců, patří 

výhradně rodičům. Evropský soud pro lidská práva jejich požadavek zamítl - do 

vyuky rodiče zasahovat nesmějí (samozřejmě pokud probíhá podle normy). 

Rozhodnutí soudu je závazné i pro Českou republiku. Z toho tedy vyplývá, že 

škola má být tím, kdo dbá na sexuální vzdělání svých žáků - zvlášť pokud rodiče 

svou roli neplní. 

Kapitola V. 

PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ 

Nedílnou součástí sexuální výchovy je informovat o možných rizicích. Patří 

mezi ně zejména 

komerční sexuální zneužívání dětí i dospělých 

• sexuální zneužívání 
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• promiskuita a přenos pohlavních chorob 

Protože jde o záležitost složitou a důležitou, věnuju její právní úpravě 

speciální kapitolu. Ročně u nás policie odhalí asi dva tisíce případů jakékoliv 
i 

formy komerčního sexuálního zneužívání dětí. Do něj se řadí například znásilnění, 

využívání ̂ závislosti druhého, či ohrožování mravní výchovy mládeže. Vzhledem 

k vysoké latenci takových zločinů ale nejde přesně odhadnout, kolik případů se ve 

skutečnosti stává (www.mvcr.cz). 

Jak ale vyplývá z výzkumů odborníků, sexuální výchova je jednou z důležitých 

součástí prevence sociálně patologických jevů, zejména pohlavního zneužívání 

dětí. Podle orientačního výzkumu (Vaničková, a kol., 1999), byla většina 

respondentů tohoto výzkumu, které tvořil náhodně vybraný vzorek tisíce lidí, 

výrazně nespokojena se sexuální výchovou v dětství, tedy v padesátých až 

devadesátých letech minulého století. Podle autorů: "Ukázalo se, že první 

informace o sexu a sexualitě přicházely až ve školním věku dítete, a to nejčastěji až 

po devátém roce života. Není výjimkou, že prvních informací se dětem dostávalo 

až v souvislosti s pubertou." (Vaničková, a kol, 1999). 

Sociální prevenci dělíme na primární, sekundární a terciární. Primární 

prevence je zaměřena na širokou populaci a směřuje do budoucna. Cílem je 

zaměřit se na co nejnižší věkové skupiny obyvatel, na prostředí, v kterém se 

utvářejí postoje a hodnotová orientace, na sociální vztahy. Právě u primární 

prevence budeme asi nejspíš hovořit o sexuální výchově vě škole. Pak je tu ještě 

prevence sekundární, která už se orientuje spíše na jedince, kteří jsou v rizikové 

skupině pro objevení sociálně-patologických jevů a terciární, jejímž cílem je 

poskytnout včasnou odbornou pomoc (Chmelík, 2003). 

Na prevenci těchto jevů se podílí ministerstvo školství, ministerstvo práce a 

sociálních věcí a ministerstvo vnitra České republiky. Pojďme se nejprve podívat, 

jak se s touto záležitostí popralo posledně jmenované, tedy ministerstvo vnitra. 

Kromě toho, že vyhledává a postihuje trestné činy páchané na dětech a mládeži a 

mládeží popsané výše, má také komplexní program prevence, zejména 

sekundární, zaměřený na děti v ohrožení. Jde například o děti z dětských domovů 

apod. (Chmelík, 2003). 
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Hlavním koncepčním opatřením je Zpráva o plnění Národního plánu boje 

proti komerčnímu sexuálnímu zneužívání dětí (za léta 2002 - 2004) a jeho 

aktualizaci na další období (na léta 2004-2006). Ten schválila vláda před dvěma 

lety. Nebudu zde popisovat celý obsah Národního plánu, jen doplním některé cíle, 

z nichž mnohé souvisí právě s prevencí sociálně patologických jevů ve školách. 

• V rámci postupu reformy veřejné správy iniciovat ustavení specialisty na 

problematiku sociálně právní ochrany dětí při obecních úřadech obcí 

s rozšířenou působností. 

• Rozpracovat a připravit k realizaci nové způsoby rozšiřování povědomí 

dětí o komerčním sexuálním zneužívání především v rizikových oblastech. 

• Aktualizovat obsah problematiky v profesní přípravě pracovníků činných 

v orgánech činných v trestním řízení, sociálních, zdravotnících a školských 

pracovníků. 

• Vytvořit komplexní program poskytovatelů služeb pro děti a dle místní 

příslušnosti zajistit jeho distribuci do škol. 

• Podporovat aktivity nevládních organizací, které se zabývají rizikovými 

jevy spojenými s mládeží, ve školách a školských zařízeních. 

Ministerstvo vnitra tedy samozřejmě počítá se zapojením škol do prevence 

sociálně-patologických jevů. Je to ale opravdu tak? / £> 

Co když se ale někdo o možnostech primární prevence chce jen < y < 

informovat? Na internetových stránkách ministerstva lze nalézt jen několik k u s ý c l y ^ U 

informací o sexuálním zneužívání dětí a rizikových faktorech, které je přináší. Ty 

jsou určeny spíše starším dětem a dospívajícím. Ministerstvo varuje hlavně před 

komerčním sexuálním zneužíváním a varuje jeho potenciální oběti. 

Kromě toho poskytuje informace rodičům, kteří se obávají, že je jejich dítě 

obětí sexuálního zneužívání. Přináší jim jen základní teze jakéhosi krizového 

managementu pro rodiče. Předpokládá totiž, že ti se spojí s policií nebo 

odborníkem. 

Ministerstvo také doporučuje populárně naučnou literaturu (kterou ale 

nevydalo samo). Ještě před několika lety bylo takových publikací zoufale málo. 

Podle těchto publikací by se měly řídit zejména dívky ohrožené komerčním 
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sexuálním zneužíváním. Jde o případy, kdy se dívka vydá sama na schůzku s 

někým cizím a podobně. 

I Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy má svůj preventivní plán. Je 

to Metodický pokyn ministra školství mládeže a tělovýchovy k prevenci sociálně 

patologických jevů u dětí a mládeže (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

České republiky, Čj.: 14514/2000 - 51). Obsahuje obecná ustanovení o prevenci 

všech možných negativních jevů útočících na mládež jako jsou drogy, patologické 

hráčství a podobně. 

Mimo jiné určuje povinnost plnit základní preventivní program na školách. 

„Základní nástroj prevence v resortu školství, mládeže a tělovýchovy představuje 

Minimální preventivní program, který je komplexním systémovým prvkem v 

realizaci preventivních aktivit v základních školách, středních školách a 

speciálních školách, ve školských zařízeních pro výchovu mimo vyučování a 

školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy a preventivně 

výchovné péče. Jeho realizace je pro každou školu a každé uvedené školské 

zařízení závazná a podléhá kontrole České školní inspekce." Určuje také instituce, 

které se na systému prevence mají podílet. Jsou jimi: - ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy 

• Odbor školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu 

• Krajský školský koordinátor prevence 

• Okresní metodik preventivních aktivit 

• Ředitel školy a školského zařízení 

• Školní metodik prevence 

• Ředitel pedagogicko-psychologické poradny a ředitel střediska výchovné 

péče pro děti a mládež 

• Ředitel diagnostického ústavu 

Ti všichni se mají starat o provedení metodického pokynu v praxi. Využívají 

k tomu Preventivní program I. či preventivní program II., tedy metodiky 

ministerstva školství. Programy se liší v tom, že ten první má spíše krajskou 

působnost a také kraje mají ve své kompetenci takové programy schvalovat a 

udělovat jim dotace. Programy číslo dvě schvaluje přímo ministerstvo školství, a 
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tak mají celorepublikovou působnost. Oba programy předkládá takzvaný 

realizátor (nebo předkladatel), který musí uvést příjemce dotace, garanta a 

supervízora programu. Finanční dotace na programy poskytuje kraj nebo 

ministerstvo školství. 

Jak fungují preventivní opatřené v praxi? Kromě širších krajských či 

dokonce celostátních akcí, na kterých školy přímo neparticipuj!, ale musí se jich 

zúčastnit (jak nařizuje zmíněná vyhláška), mohou školy vytvářet vlastní 

preventivní programy. Jejich garantem by zřejmě měl být školní metodik prevence 

a ředitel školy. 

Kromě těchto základních možností se samozřejmě angažují i další veřejné 

instituce - například ministerstvo zdravotnictví nebo ministerstvo práce a 

sociálních věcí. To prvně jmenované například aktuálně podporuje akci, která má 

odbornou veřejnost upozornit na případy komerčního sexuálního zneužívání a 

zároveň dodává do škol videokazety a materiály, které mají varovat děti. 

Ministerstvo práce a sociálních věcí se věnuje spíše sekundární a terciární 

prevenci pomocí svých institutů Odboru péče o dítě a rodinu, sociálního kurátora 

a oddělení sociální prevence. 

Velký kus práce na poli prevence sociálně patologických jevů odvádějí 

samozřejmě i neziskové organizace. 

kapitola VI. 

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 

Kde všude může učitel věnovat pár slov sexuální výchově? Pomineme-li 

skutečnost, že v případě nutnosti, tedy okamžiku, kdy se žáci zeptají, apod., je asi 

nejpříhodnější hodina biologie a občanské výchovy. Na prvním stupni je to hodina 

přírodovědy. Co na to říká vyhláška ministerstva školství? « 

Podle rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání se na 

prvním stupni sexuální výchova probírá v okruzích Člověk a jeho svět - člověk a 

jeho zdraví. Žák v něm má dostat informace o lidském těle, základních pohlavních 
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rozdílech a o lidském rozmnožování. Kromě toho se učí i o mezilidských vztazích, 

partnerství, změnách v dospívání, etické stránce sexuality a přenosu HIV a AIDS. 

Učitel má dále probrat základní pravidla intimní hygieny a zmínit se i o obraně 

před sexuálním násilím a šikanou. 

1. Program Obecná škola 

V programu Obecná škola se o sexuální výchově příliš nemluví. Ostatně i 

slovo sex je zde zmíněno jen jednou a to ve větě: „Mladého člověka nelze zbavit 

bolestí a zmatků dospívání. Je však možné ho na ně připravit tím, že zbudujeme 

do podvědomí sahající principy jednání. Tak je třeba zbudovat např. princip 

čistoty hygienické a estetické, principy rytířství, jako např. úctu k ženám, zásadu 

ochrany slabšího, vědomí o vztahu muže a ženy, princip cudnosti aj. dříve než 

dojde k dramatickému probuzení pudu a sexu." (www.msmt.cz) 

2. Program Národní škola 

Vzdělávací program Národní škola už je konkrétnější. Klade důraz zejména 

na rodinu a rodinné hodnoty a to jak na prvním stupni, tak na druhém. 

V Občanské výuce v osmé třídě se mají probrat témata jako rodina - základ 

společnosti, partnerství, výchova k rodičovství, plánované rodičovství, sexuální 

vztahy partnerů, antikoncepce, ochrana před pohlavně přenosnými chorobami. 

Dále se probírají předpoklady úspěšného manželství, konflikty v rodině, jejich 

příčiny a způsoby řešení, zánik manželství a rozpad rodiny a její vliv na děti. 

Individuální pohlavní vývoj a lidská sexualita se také probírá v osmé třídě 

v hodinách přírodopisu. 

Kromě toho má „Národní škola" program „Výchova ke zdravému životnímu 

stylu v Národní škole", jehož součástí je právě i sexuální výchova. V ní se probírají 

sexuální aktivity jako přirozená součást života, sexualita z hlediska plánovaného 

25 

http://www.msmt.cz


rodičovství, antikoncepční metody, zásady bezpečného sexu a rizikové faktory. 

Mezi ty podle tvůrců programu Národní škola patří pohlavní nemoci, AIDS, 

promiskuita, rizikové chování (není blíže vysvětleno) a sebeúcta (www.msmt.cz). 

To je všechno, co vzdělávací programy učitelům doporučují. Jsou to rámcové 

programy, proto tvoří jen jakousi osnovu, o kterou se mají učitelé opírat a užít 

vlastní iniciativu. Přesto se domnívám, že některé formulace jsou zde příliš vágní a 

nezajišťují učitelům dostatečnou oporu v nelehkém úkolu překonat vlastní stud a 

podat svým žákům s citem informace o intimní oblasti člověka. Jak si vysvětlit 

například pojem sebeúcta či rizikové chování v programu Národní škola? To je na 

učiteli. Právě o to se budu zajímat ve své studii. Chci zjistit, nakolik je rámcový 

program Národní školy pro učitele vodítkem - nakolik se budou jejich odpovědi 

shodovat. 
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3. Závěr 

Z popsaných obsahů osnov je zřejmé, že tvůrci rámcových vzdělávacích 

programů mají na zřeteli zejména několik základních témat, která považují u dětí 

do patnácti let v sexuální výchově za nejdůležitější. Patří mezi ně zejména: 

• prevence sociálně patologických jevů 

• hygiena 

• plánované rodičovství 

• ^/výchova k zodpovědnému rodičovství 

Pojďme se teď na jednotlivé body podívat podrobněji. Prevence sociálně 

patologických jevů v dětské sexualitě má samozřejmě stát na jednom z čelních míst 

pomyslného žebříčku témat. Měla by být, jak je všeobecně jasné, citlivě propojena 

s upozorněním na ostatní nežádoucí jevy, jako jsou drogy, a podobně. 

Hygiena má jistě své opodstatnění. Většina odborníků (např. Hořejší, J., Praha, 

2003) považuje za samozřejmé, že děti budou v základních otázkách informovat 

rodiče. Samozřejmě je pak příhodné ve škole zařadit některé aspekty osobní 

hygieny s ohledem na pohlavní vývoj dítěte. 

Plánované rodičovství, na základních školách tedy hlavně téma nechtěného 

těhotenství a antikoncepce, částečně souvisí s prvním bodem, tedy prevencí 

sociálně patologických jevů. Je zřejmé, že na začátku pohlavního života není 

rodičovství žádoucí, zvláště pak v průběhu základního vzdělání, a proto by taková 

osvěta měla začít nejen v rodině ihned s rozpukem pohlavní zralosti, tedy 

možného začátku sexuálního života. 
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Kapitola VII. 

VZĚLÁVÁNÍ UČITELŮ V OBLASTI SEXUÁLNÍ VÝCHOVY 

Jak připravuje učitele na výuku sexuální výchovy vysoká škola, kde se 

připravují? Zvolila jsem orientačně pražskou pedagogickou fakultu Univerzity 

Karlovy. 

Katedra rodinné výchovy věnuje sexuální výchově několik přednášek 

v povinném modulu v prvním cyklu studia. Jmenovitě jsou to tyto přednášky 

(uvádím všechny, v kterých se téma sexuality přímo probírá): 

• Anatomie a fyziologie 

• Ontogenetický vývoj 

• Fyziologie 

• Reprodukční zdraví 

• Základy Sexuologie 

• Výchova ke zdravému životnímu stylu 

• Výchova k manželství rodičovství 

• Rodinná výchova 

Druhý cyklus pak přináší už jen jeden seminář přímo zaměřený na sexuální 

výchovu, ale studenti si prohlubují znalosti v oblasti sociální patologie, jejích 

právních otázek, feminismu, gender, atd. Podobný rozsah vědomostí by měli 

získat i učitelé, frekventanti tříletého rozšiřujícího studia v rámci celoživotního 

studia. 

Kromě toho mají také několik seminářů, kde se probírá didaktika rodinné 

výchovy. Studenti rodinné výchovy pro druhý stupeň základní školy a střední 

školy by tedy měli být teoreticky i prakticky dobře připraveni na výuku sexuální 

výchovy. 

Na Univerzitě Palackého v Olomouci zajišťuje studium rodinné výchovy 

katedra antropologie a zdravovědy. Čtyřletý obor sexuální výchovu příliš 

neuprednostňuje. Kromě anatomie a fyziologie se tak téma výchovy k zdravé 

sexualitě zřejmě schovává pod přednáškami s názvem rodinná výchova 1 až 3. 
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Učitelé se také mohou vzdělávat v rámci celoživotního vzdělávání -

Pedagogická fakulta v Praze jim to umožňuje. O výuku pedagogů se také starají 

různé neziskové organizace. Například Společnost pro plánování rodiny má 

v budoucnu nabízet internetový a korespondenční kurz sexuální výchovy pro 

učitele. Většina programů neziskových organizací, které se zaměřují na učitele se 

soustředí spíše na prevenci sociálně patologických jevů. 

Je vidět, že pedagogické fakulty se často sexuální výchovou zabývají jen 

okrajově. Za zmínku stojí i zjištění, které jsem učinila na katedře primární 

pedagogiky v Praze. Na můj dotaz, kdo na katedře vyučuje sexuální výchovu, mi 

bylo udiveně odpovězeno, že „takové věci" se na katedře primární pedagogiky 

neučí", protože „u malých dětí se s tím jaksi nepočítá". To ale zcela odporuje 

zjištění odborníků a v podstatě i názoru samotných učitelů - ti totiž během 

rozhovoru často upozorňovali na to, že sexuální výchova by rozhodně neměla 

začínat až ve škole - ale už v předškolním věku, nejlépe mezi druhým a třetím 

rokem, tedy v době, kdy děti začínají chodit do mateřských školek. 
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PRAKTICKÁ ČÁST 

Kapitola VIII. 

METODOLOGIE VÝZKUMU 

Teoretická část mé práce snad postavila jakýsi základ pro výsledky studie dvaceti 

učitelů. Studii jsem prováděla metodou standardizovaných, nebo polostandardizovaných, 

rozhovorů s deseti otázkami (viz příloha). Dotazník by byl jinak příliš necitlivý. Každý učitel 

mi věnoval čtvrt hodiny až dvacet minut, během kterých jsem kladla otázky (příloha I.). 

Učitel či učitelka volně odpovídali. V případě nutnosti jsem pokládala doplňující dotazy, 

abych se dobrala uspokojivé odpovědi na své otázky. To se stávalo zejména v okamžiku, 

kdy se učitelé cítili otázkou zaskočeni nebo měli zábrany odpovídat na otázky. Dialog jsem 

alejiepřipoultě^a. Nejprve jsem probrala otázky spíše praktického rázu (frekvence, obsah). 

Osobní otázky na učitele jsem zařadila na konec rozhovoru, kdy jsem očekávala uvolněnější 

atmosféru. 

Učitele jsem si nevybírala osobně. Vždy jsem požádala ředitele školy, aby mně nějaké 

učitele doporučil. Většinou zvolil náhodně učitelku či učitele prvního stupně. Učitel či 

učitelka druhého stupně měli většinou aprobaci na rodinnou výchovu, občanskou výchovu 

nebo přírodopis. Tedy předměty, ve kterých se na téma lidské sexuality nejčastěji naráží. 

Jeden ředitel odpovídal sám, proč, to vysvětluji dále (viz popis rozhovoru). 

I výběr učitele je jakýmsi ukazatelem, jak se na dané škole sexuální výchově věnují. 

Ředitelé měli většinou potřebu vybírat toho „kdo to nejlépe učí" nebo „kdo se tomu nejvíc 

věnuje". Takže respondenti rozhovoru patří na školách mezi ty učitele, kteří se sexuální 

výchovou mají největší zkušenosti. 

1. Průběh rozhovoru 

Rozhovor probíhal na klidném, tichém místě, kde jsme nebyli vyrušováni (např. 

v knihovně, v kabinetě, apod.). Odpovědi na otázky jsem pečlivě zapisovala do sešitu, 

heslovitě. Zároveň jsem si všímala a zaznamenávala i reakce učitele, jeho chování a 
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vystupování. V případě, kdy byl učitel například rozrušen, pokládala jsem také otázky na 

jeho emoce a pocity. Odpovědi jsem zaznamenávala pomocí systému zkratek, které jsem si 

k tomu účelu vytvořila, abych se zdlouhavým zápisem nezdržovala, a mohla se soustředit na 

učitelovy odpovědi. Na výsledek celého rozhovoru a spokojenost s ním jsem se ale také ptala 

v otázce číslo 10. 

Otázky rozhovoru učitelé předem neznali, nemohli se na ně připravit, často byli 

zaskočeni. Možná mi proto řekli více, než při vyplňování dotazníku. Také díky tomu bylo 

možné provést pozorování jejich chování, emocí a prožívání složité situace, kdy se student-

psycholog ptá na způsob jejich práce. Tu jsem před nimi nijak nehodnotila. Po skončení 

rozhovoru se mě někteří učitelé ptali například na to, jak odpovídali jejich kolegové v jiných 

školách, proč jsem si vybrala právě téma sexuální výchovy, apod. Jejich otázky jsem 

zodpověděla, při zachování anonymity ostatních účastníků studie. Mnozí ředitelé škol i sami 

učitelé mě totiž žádali o to, aby byl výzkum anonymní - báli se, že by jejich přístup 

k sexuální výchově nemusel být hodnocen kladně. To jsem jim také slíbila, s cílem, aby 

odpovídali popravdě a nesnažili se realitu přikrášlovat. 

Odpovědi učitelů jsem přepisovala tak, aby nebyl porušen smysl toho, co říkali. 

Pokud odpovídali na přeskáčku, nebo později doplnili odpověď na předchozí otázky, 

nezapisovala jsem chronologicky. 

Pozorování jsem prováděla na základě svých znalostí emocionálních reakcí a 

neverbální komunikace během rozhovoru a svých zkušeností. Mým cílem bylo zjistit, jak se 

učitelé dokážou o intimních tématech bavit, zda jim je toto téma příjemné či nikoliv a také, 

zda neříkají něco jiného, než si myslí. V některých případech bylo pozorování úspěšné, 

v jiných ne, jak popíšu dále. Mé zkušenosti s řízeným rozhovorem nejsou příliš velké. U 

vedení školy jsem se setkala spíš s neochotou, a to i co se týče fakultních základních škol. U 

ředitelů jsem se setkala i s reakcemi typu: „Víte, že čtvrt hodina času učitele stojí daňového 

poplatníka sto korun?". Jiný ředitel mi zase nedovolil, abych se setkala s některým z učitelů, 

a raději se mnou rozhovor provedl sám (Příloha III., Škola IV.). Aniž bych chtěla 

zpochybňovat vytíženost pedagogů, je otázkou, zda skutečným důvodem této neochoty 

nebyla spíše obava z toho, že se ukáže, že vedení školy na průběh sexuální výchovy 

nedohlíží, nebo ji nepodporuje. 

31 



Složité bylo i přesvědčit samotné pedagogy. Jejich neochotu jsem si vysvětlovala tím, 

že je pro ně těžké mluvit o vlastní práci a nechat jí hodnotit někým vně školy. 

2. Soubor respondentů 

Jako soubor základního školství v České republice jsem pro svou pilotní studii zvolila 

deset základních škol (viz Tabulka 1), a v nich deset učitelů prvního stupně a deset učitelů 

druhého stupně. Nedělím učitele na prvním stupni podle ročníků, které vyučují, protože by 

to nebylo možné - bylo by potřeba daleko většího souboru učitelů. A to je vzhledem 

k nedostatku času učitelů obtížné. Do vzorku patří také církevní základní škola, kde lze 

očekávat, že přístup k sexualitě bude odlišný od běžného školství. Jsou tu zahrnuty i další 

školy, které se v něčem liší - umělecká škola či škola s rozšířenou výukou jazyků. Většina 

škol sídlí v hlavním městě, avšak v různých čtvrtích. Jde o městskou část v centru se starou 

zástavbou, městskou část na periferii s prvorepublikovou dělnickou zástavbou a sídliště. 

Učitelé byli v rámci těchto podmínek vybíráni náhodně, jak popisuji výše. 

Mezi učiteli bylo celkem sedmnáct žen a tři muži. Na prvním stupni devět žen a jeden 

muž, na druhém stupni osm žen a dva muži. Jejich věkový rozptyl je velký - od mladých 

učitelů, kteří skončili vysokou školu před několika lety, až po pracující důchodce (viz 

Tabulka 2). 

Na prvním stupni většina učitelů absolvovala pedagogickou fakultu, obor učitelství 

první stupeň, tři z nich studovaly speciální pedagogiku shodou okolností dálkově. A to na 

různých univerzitách - nejčastěji v Praze, ale i v Hradci Králové či Liberci. Místo studia jsem 

podrobně nezkoumala, neboť mi tato informace připadá pro tuto studii irelevantní. 

Na druhém stupni pak se aprobace učitelů lišily. Speciální pedagožka zde byla jedna 

(Škola IV.). Učitel ze školy II. také studoval speciální pedagogiku (spolu s další aprobací). A 

jaké aprobace se tedy ve vzorku výzkumu vyskytují? 

- rodinná výchova - občanská výchova (dvakrát) 

- rodinná výchova - přírodopis 

- rodinná výchova - výtvarná výchova 

přírodopis - chemie (dvakrát) 
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český jazyk - dějepis 

dějepis - ruský jazyk 

český jazyk - občanská výchova 

Vzhledem k tomu, že jsem, jak uvádím výše, dostala od ředitelů možnost mluvit 

s těmi, kdo se sexuální výchově věnují nejvíce, nehleděla jsem na aprobace jednotlivých 

učitelů. I to ale vypovídá o způsobu vedení sexuální výchovy ve škole. Někde totiž 

například výuka přírodopisu, lidského těla a rozmnožování, proběhne zcela na úrovni 

anatomické a žádné další aspekty se neprobírají (jak mi bylo řečeno např. ve škole VII. na 

druhém stupni). Jinde zase roli učitele sexuální výchovy, na něhož se děti a případně i 

tápající kolegové obracejí, přebírá právě učitel přírodopisu (škola III. na druhém, stupni). 

Za zmínku stojí také informace, která ze vzorku výzkumu vyplývá, a totiž to, že na 

některých školách učí sexuální výchovu v rámci rodinné výchovy učitelé kvalifikovaní na 

jiné aprobace s obsahem nesouvisející (například ruština - dějepis). 

Tabulka 1: Vzorek škol 

První stupeň Druhý stupeň 

Základní škola v Praze Základní škola v Praze 

Fakultní základní škola v Praze Fakultní základní škola v Praze 

Základní škola na venkově Základní škola na venkově 

Základní škola se specializovanými třídami Základní škola se specializovanými třídami 

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Základní škola s rozšířenou výukou jazyků 

Základní škola s rozšířenou výukou HV Základní škola s rozšířenou výukou HV 

Církevní základní škola v Praze 

Tabulka 2: Složení vzorku učitelů 

Muž Zena 

Věk 1. stupeň 2 stupeň 1. stupeň 2. stupeň 

Do pěti let po ukončení studia 1 

Mladší střední věk (do 40 let) 1 2 1 

Střední věk 1 5 3 

Předdůchodový věk (nad 55 let) 3 

Důchodce 1 1 1 
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3. Cíl studie 

Cílem pilotní studie na základních školách je zmapování způsobu podávání sexuální 

výchovy dětem. Zajímá mě, jak a v jakém rozsahu učitel sexuální výchovu vyučuje, jaké 

pomůcky a učebnice k tomu využívá, jakou má odezvu u žáků a také podporu u vedení 

školy. Soubor respondentů mé práce je samozřejmě příliš malý na to, aby si mohl klást 

ambice na výzkum celého učitelstva. Může ale posloužit jako pilotní studie pro další práci 

s učiteli, kteří vyučují sexuální výchovu. Může také nastolit další cesty, po kterých se je 

možno vydat. Za tímto účelem jsem si zvolila několik zásadních cílů a několik vedlejších. 

Hypotéza 1. Jedním ze zásadních cílů práce je vůbec zjištění, co si učitelé pod 

pojmem sexuální výchova představují. Jak se posléze ukáže, představy mají totiž opravdu 

různé. Za jeden z hlavních bodů sexuální výchovy přitom považuji prevenci sociálně 

pato^gickýchjevů, jako je sexuální zneužívání, komerční zneužívání, pohlavní nemoci, 

apod. Myslí na ni i učitelé? Zařazují ji do výuky? To se také budu snažit zjistit. Moje 

" h y p o t é z a je, že učitelé nemají přesnou a jasnou představu, co všechno by mělo být součástí 

sexuální výchovy a málo nebo vůbec nezařazují téma prevence před sexuálním násilím. 

Hypotéza 2. Druhým hlavním cílem je zjistit, jak jsou učitelé na sexuální výchovu 

připraveni. A to z mnoha úhlů. Základem je už to, jak se přistupovalo k sexu v jejich dětství 

- ať už v rodině, nebo ve škole. To by mohlo ovlivnit jejich postoje a otevřenost k didaktice 

sexuality. Kromě toho by se také o tématu měli dozvědět během studií. Výuka sexuální 

výchovy totiž vyžaduje stejný, možná větší didaktický um, než ostatní předměty. Učitelé se 

také mohou leccos dozvědět v dobrovolných, nadstandardních kursech, které organizují 

například některé neziskové organizace. Setkali se učitelé se sexuální výchovou na vysoké 

škole? Dozvěděli se vše potřebné? Mají dostatečné teoretické základy? I to mě zajímalo, 

proto jsem otázky na toto téma zařadila do své práce. Podle mé hypotézy učitelé, kteří nejsou 

dobře připraveni na výuku sexuální výchovy z vysoké školy či ji neměli v dětství, nejsou 

schopni kvalitní výuky. 

Hypotéza 3. To vše by ale bylo těžko uchopitelné bez vědomí, jak učitelé k dětské 

sexualitě přistupují. To je třetí hlavní cíl mé práce. Chápou ji jako přirozenou součást 

vývoje? Nebo se spíše kloní k názoru, že děti sexualitu neprožívají? Také odpovědi na tyto 

otázky jsem zahrnula do své práce. Cíle teď shrnu Tabulce 3. Mou hypotézou je, že učitelé 
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chápou nutnost výuky sexuální výchovy v dětství a jsou si vědomi toho, že část této 

odpovědnosti padá také na školu, tedy je. 

Tabulka 3: Cíle výzkumu 

Jak často učitelé mluví s dětmi o sexualitě 

(Jednou za rok v rámci osnov nebo podle plánu učebnice či v průběhu celého roku, jak 

situace vyžaduje.) 

Důsledek: Jak často učitelé mluví s dětmi o sexualitě 

(Jednou za rok v rámci osnov nebo podle plánu učebnice či v průběhu celého roku, jak 

situace vyžaduje.) 

- jakým způsobem, 

jak často, 

jak kvalitně učitelé sexuální výchovu 

předávají 

a jak se při tom sami cítí. 

Jaké materiály pro výuku používají, z čeho vycházejí a co je obsahem sexuami vycnovy 

v jejich pojetí. 

- jakým způsobem, 

jak často, 

jak kvalitně učitelé sexuální výchovu 

předávají 

a jak se při tom sami cítí. 
Co si pod pojmem sexuální výchova představuji. 

(Její obsah, začátek a průběh, případně osoby, které ji dítěti předávají.) 

- jakým způsobem, 

jak často, 

jak kvalitně učitelé sexuální výchovu 

předávají 

a jak se při tom sami cítí. 

Jak oni sami přistupují k mluvení o sexualitě. 

(Vliv rodiny, dětství, vzdělání, situace ve společnosti). 

- jakým způsobem, 

jak často, 

jak kvalitně učitelé sexuální výchovu 

předávají 

a jak se při tom sami cítí. 
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VÝSLEDKY VÝZKUMU 

Kapitola IX. 

ROZSAH VÝUKY SEXUÁLNÍ VÝCHOVY NA ŠKOLÁCH 

- Sexuální výchovu vyučuje jednou za rok, tak jak je napsána v učebnici. Probírá ji asi tři nebo čtyři 

hodiny během půlených hodin. 

- V rámci rodinné výchovy pouze v osmé a deváté třídě jednou za rok, celkem asi osm vyučovacích 

hodin (dva měsíce). 

- Jedenkrát za rok měsíc, jinak příležitostně vyplyne ze situace. Například, když děvčata pokřikují 
<7. 

sprostajlova__ 

\Když situace vyžaduje (např. s chlapci na tělocviku mluvíohj[^ieněl • 

Učitelé prvního stupně odpovídali například takto: 

- V průběhu celého roku. Záleží na složení třídy. Některé děti jsou už vyspělé, některé ještě úplně 

dětské. 

- Nahodile. Výuku nepojímá systematicky. Nejčastěji se téma objevuje ve 4. - 5. třídě, když je situace 

přinese. Např. žák přinese do školy deník Metro, kde je nahá žena, cestou do školy vidí billboard 

s nahou ženou. O sexu se mluví také během přednášek o drogách, které škola občas organizuje 

(pohlavní choroby). 

- V rámci prvouky se sexuální výchova vyučuje jednu hodinu měsíčně, tedy deset hodin ročně. 

To jsou jen některé z odpovědí na otázku 1. Jsou to ty, které vyjadřují hlavní názory 

vzorku učitelů nebo ty, které jsou nějakým způsobem zajímavé. Několik takových odpovědí 

učitelů vypíšu na začátku každé kapitoly. 

Otázka 1 zněla V jakém rozsahu se ve vašich hodinách věnujete sexuální výchově? Jak 

vysvětluji v Příloze I, šlo mi zejména o to, zjistit, s jakou frekvencí učitelé se žáky o sexualitě 

mluví. Může to být jednou za rok, tak jak stanovují osnovy školy, nebo vzdělávací programy. 

Učitel může postupovat podle učebnice a téma sexuality načít až v okamžiku, kdy se o něm 

v učebnici píše (většinou to bývá v druhé polovině roku). Také ale může se žáky mluvit o 

sexu průběžně (jak řada učitelů také dělá). Většinou to situace přímo zapříčiní - například 

žáci se zeptají, nebo dojde k nějakému incidentu, který otázky žáků vyvolá.Učitelé uvádějí 
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příklady, kdy chlapec v hodině napíše na tabuli slovo sex, jindy na sebe žáci pokřikují 

sprostá slova. Prvňákv může zmást i spodní prádlo, které vykukuje z kalhot starších 

Co se týče frekvence zmiňování témat týkajících se lidské sexuality, učitelé, jak píšu 

výše, oscilovali povětšinou mezi dvěma póly. Buď se sexuální výchově věnovali jednou za 

rok, nebo v průběhu celého roku (viz příloha IV., Tabulka 1). 

Jednou za rok, tak jak stanovují osnovy, vyučuje sexuální výchovu osm z deseti 

učitelů na druhém stupni a tři z deseti učitelů na prvním stupni (1., 3. a 4. třída). Do toho 

zahrnuji i odpověď, že se sexuální výchova vyučuje jednou měsíčně, protože je to jen deset 

hodin ročně - a to je stejná časová dotace, kterou jiní učitelé použijí jednou za rok. Ostatní 

učitelé tvrdí, že se sexuální výchově věnují celoročně (viz příloha IV., tabulka 1). Tedy vždy, 

když se vyskytne problém nebo situace, která vyžaduje ošetření učitelem. Učitelé uvádějí 

různé příklady, kdy se tak děje. Například: 

- když děti na sebe vulgárně pokřikují 

hrají hry se sexuálními podtexty 

- narazí na dosud neznámé - erotické fotografie, pornografie, články v časopisech, 

nebo se například dočtou něco o tématu sexuality v knize, čítance, apod. 

Tedy dá se říci pokaždé, když třídu vytrhne téma sexuality z obvyklého běhu. Téma 

sexuality je tu jakýmsi vytržením. Možná i vzhledem k tomu, že téma lidské sexuality je pro 

žáky ožehavé, zajímá je a je pro ně plné tajemství. Podle výpovědí učitelů většinou ihned na 

dané téma obrátí pozornost. Například učitel na základní církevní škole, kde je sexualita 

tabuizovaná (viz kapitola XIV.l) se setkal se situací, kdy žák během hodiny „vyskočil 

z lavice a napsal na tabuli slovo sex" (Příloha III.). Podle učitele byla okamžitě celá struktura 

hodiny narušená, a proto bylo potřeba uklidnit dětskou zvědavost, aby se mohl vrátit 

k původně probírané látce. Popudem pro sexuální výchovu tu tedy byla snaha uklidnit 

nastalou situaci a pokračovat v původním výkladu. 

Na mé opakované dotazy mi žádný z učitelů neodpověděl, jak často se takové situace 

během vyučování a školního roku opakují. Mohu se domnívat, že někteří z nich si nemohou 

l.Frekvence výuky 
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vzpomenout z toho důvodu, že se takové situace neopakují příliš často. Vzhledem k tomu, 

že dětská sexualita je v naší společnosti stále tabuizovaná (viz kapitola II.), ani ve škole se její 

projevy mezi učiteli často nepřipouští. Proto může ojedinělý výkřik nebo dotaz vyvolat 

narušení přesně stanoveného harmonogramu školního dne, v němž není čas na změny 

plánu. 

Zajímavé je také zjištění, že mezi těmi z učitelů, kteří se sexuální výchově věnují 

průběžně výrazně převažují učitelé prvního stupně (viz příloha IV., tabulka 1). Je jich osm 

z deseti, to znamená celých čtyřicet sedm procent všech dotázaných učitelů. Učitelé druhého 

stupně zase častěji vyučují sexuální výchovu kombinovaně - to znamená v rámci osnov 

jednou za rok a zároveň vždy, když to situace vyžaduje (jak jsem specifikovala výše). Je to 

logické z toho důvodu, že učitelé prvního stupně nemají stanovený přesný plán, kdy a 

v jakém předmětu se mají sexuální výchově věnovat (viz kapitola VI.). Je tedy často jen na 

nich, kdy a jakým způsobem budou žákům předávat informace o sexualitě. Pokud říkají, že 

vyučují průběžně, znamená to, že nemají stanovený žádný přesný čas pro toto téma. To 

může mít buď pozitivní nebo negativní výsledek. Tím pozitivním je fakt, že žákům není 

odepřena odpověď nebo informace i mimo osnovy, když o ni požádají. Na druhou stranu ale 

učitelé nemají stanovený jasný plán, a proto se můžou sexuální výchově na prvním stupni 

jednoduše vyhýbat. O který z případů se jedná, to učitel samozřejmě nesdělí, protože se 

obává, aby za případnou liknavost nebyl kritizován. Ani sdělení některých učitelů, že 

sexuální výchovu zařazují podle vyspělosti svých žáků neobstojí. Jednak nemohou 

zprůměrovat zralost celé třídy, a pak informace, které mají děti ochránit, potřebují všechny. 

Tím spíš, pokud jsou ještě, podle učitele nezralé nebo méně informované, než ostatní. 

U učitelů druhého stupně je tomu téměř naopak. Pokud budeme do průměru těch, 

kdo vyučují sexuální výchovu, počítat i ty, kteří se vyjádřili v tom smyslu, že o sexu s dětmi 

mluví průběžně i v rámci osnov, dojdeme k číslu osm. To znamená, že čtyřicet sedm procent 

učitelů druhého stupně má přesně stanovený čas, kdy se sexuální výchově žáků bude 

věnovat. Když k tomu připočteme výsledek odpovědí na otázku 4, tedy že součástí 

frontálního vyučování sexuální výchovy je i diskuze, musím tento výsledek považovat za 

pozitivní. 
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2. Závěr 

Z výsledků studie vyplynulo, že většina učitelů na prvním stupni nemá přesně 

stanovenou dobu, kdy se bude sexuální výchově věnovat, u učitelů druhého stupně je to 

naopak. Domnívám se, že tento rozpor má základ v učebních programech, které na prvním 

stupni sexuální výchovu vůbec nevyžadují (viz kapitola VI.). Pak také ale není možno 

kontrolovat, zda učitelé skutečně věnují sexuální výchově dost času. Na druhou stranu není 

vhodné, aby se lidská sexualita probrala bez nároku žáků na diskuzi během frontálního 

vyučování. Tedy aniž by se reflektovala probuzená zvědavost dětí. 

Já osobně proto preferuji kombinovanou variantu. Ostatně, jak učitelé sami ve většině 

případů uvádějí, není dobré dítěti neodpovědět, když se na ožehavé téma zeptá. Pokud to 

tedy situace vyžaduje, navrhuji změnu celodenního a zavedeného pořádku, tak aby se děti 

dobraly informací okamžitě, jakmile je to potřeba. 

Ještě bych ráda zmínila zajímavou zvláštnost v odpovědích jednotlivých učitelů. 

Ředitel církevní školy jako jediný uvedl (možná se jen nebál kritiky), že se sexuální výchově 

ve škole vůbec soustavně nevěnují. O lidské sexualitě většinou mluví jen v případě, že se 

vyskytne nějaký problém. Jedním z nich je například, jak jsem uvedla výše, podle ředitele 

nevhodné chování žáka. To je v dnešní době naprosto nepřijatelné, jak uvádím v teoretické 

části své práce. Ostatní učitelé přistupovali k mým otázkám zcela samozřejmě. 

Kapitola X. 

MATERIÁLY PROVÝUKUSFXUÁLNÍ VÝCHOVY 

- Nemá příručky, pouze z hlavy. 

- Podle vlastní hlavy - škola jí neposkytuje žádné materiály. 

- Podle videokazety Abeceda lidské sexuality, knih (encyklopedií), časopisů. 

- Cyklus Encyklopedie pohlavního života pro sedmi až devítileté děti. 

- Podle plakátů pohlavních buněk a ústrojí. 

- Brožury, učebnice, letáky komerčních firem, CD-rom o sexuálním zneužívání Bílého kruhu bezpečí. 

Videokazeta Prahy 6 „Nechte mě bejt." 
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Další otázkou mého rozhovoru s učitelem bylo, jaké používá materiály pro výuku 

sexuální výchovy. Nezajímám se o to, kde on sám čerpá informace. Jde mi o to, jaké 

materiály předkládají dětem. Je to tedy spíše otázka didaktiky sexuální výchovy. Frontální 

vyučování formou tužka - papír děti většinou nezaujme. Stejně tak učebnice. Víc se proto 

dozvědí například z multimediálních moderních výukových metod jako je videokazeta nebo 

CD -Rom. Mým cílem bylo zjistit, zda učitel používá pouze učebnice daného předmětu, 

nebo má k dispozici i další materiály, jako jsou videokazety, apod., které se specializují na 

jednotlivé problémy sexuální výchovy - například antikoncepce, péče o dítě, prevence 

sociálně patologických jevů. Jaké odpovědi se u nich vyskytly? 

Pouze podle učebnice vyučuje sexuální výchovu pět učitelů na prvním stupni. Učitelé 

na druhém stupni kombinují učebnice s dalšími materiály. Ty jsou nejrůznějšího druhu. 

Učitelé uvádějí například několikadílné videokazety Láska je Láska nebo Péče o dítě, CD-

Romy Sexuální výchova, tištěné příručky a brožury, které školy dostávají od sponzorů nebo 

knihy a encyklopedie. Kromě toho se ve vzorku vyskytli dva učitelé, kteří sexuální výchovu 

vyučují jen takzvaně „z hlavy", tedy, aniž by si vzali na pomoc jakékoliv tištěné nebo jiné 

materiály. 

Jistě také do značné míry záleží na přístupu školy a iniciativě pedagoga. Jedna 

z učitelek prvního stupně pouští dětem videokazetu s pořadem Lidské tělo televize BBC, 

kterou sama nahrála z televize (Příloha III.). Jinde ale učitelka druhého stupně nepoužívá 

žádné materiály, protože jí vedení školy žádné materiály neposkytuje. 

Pouze jedna učitelka používá i materiály ošetřující prevenci sociálně patologických 

jevů. Možná ale byla jen jediná, kdo si na ně vzpomněl. Zajímavostí je také odpověď mladé 

učitelky prvního stupně, která je krátce po studiích. Ta pro výuku sexuální výchovy používá 

jen své zápisky z vysoké školy. Ty ale zřejmě dětem nepředkládá, takže ji spíš lze zařadit do 

skupiny učitelů, kteří pro výuku nepoužívají žádné materiály. 

Je tedy patrné, že učitelé využívají širokou škálu materiálů různé úrovně a kvality. 

Firmy, které chtějí nalákat zákazníky dnes už nedistribuují jen brožury, ale i videokazety a 

CD-Romy. Jejich kvalita pak může být sporná. Materiály nejsou ani rozmanité. Je dobře, že 

učitelka prvního stupně aktivně nahraje dokument z televize, ale to že podle něj vyučuje -

aniž by používala další materiály, vyvolává domněnku, že prostě kazetu dětem jednou pustí. 

*~i 
t 
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T o je samozřejmě zcela nedostačující - protože shlédnutí jedné videokazety za rok, i když za 

ní následuje diskuze, dětem rozhodně nemůže podat všechny potřebné informace. 

Pochyby vyvolává i tvrzení další z učitelek prvního stupně, že děti vyučuje sexuální 

výchovu podle plakátů pohlavních buněk a ústrojí. Rozvinutí plachty před dětmi, možná 

provázené pocitem čehosi tajemného, také není ideální způsob, jak dětem sexualitu 

_2dtahiiizovatJ<lade pak vysoké nároky na učitelku, která musí vše ostatní dětem říci bez 

pomoci jakýchkoliv materiálů. A je otázka, jak se toho zhostila. 

Kapitola XI. 

OBSAH SEXUÁLNÍ VÝCHOVY 

- Záleží na tom, kde dítě žije. Dítě, které žije na samotě, tak nepotřebuje vědět téměř nic, jiné je to ve 

velkoměstě. Tam by o sexu měly vědět základní informace o vlastním těle, změny v pubertě, proč se 

dějí (hormony, apod.) 

- Puberta a změny v dospívání, milování, početí. Od sedmé třídy učitelka staví na přírodopisu a 

vysvětluje také anatomii. 

- Stavba pohlavního ústrojí, těhotenství, početí, vztahy mezi chlapci a děvčaty, porod, antikoncepce, 

pohlavní choroby, sexuální úchylky, obrana před sexuálními devianty. Probírá se i životní styl. 

- U starších dětí mluví o tom, co to je menstruace, pohlavní buňky. U mladších vysvětluje pohlavní 

buňky na principu „včelka a kytička". Mluví o vztazích v rodině, vztahu rodičů. 

- Probírá nejen ochranu před zneužíváním, anatomii a fyziologii, ale také některé otázky partnerství a 

rodiny, např. kolik stojí dítě za rok, apod. V 6. ročníku probírá ochranu před sexuálním zneužíváním. 

S žáky probírá linky důvěry, kam se mohou obrátit. 

Co si učitelé vlastně pod pojmem sexuální výchova představují? O tom jsem se 

zmiňovala už v úvodu. Každý učitel si představuje něco jiného. Samo označení „sexuální 

výchova" je pro některé z pedagogů limitující, protože je to upomíná na tělesnou sexualitu. 

A jak už jsem se zmínila, ta je pro mnohé z nás u dětí dosud tabu. Otázku jsem formulovala 

takto: „Co je obsahem sexuální výchovy ve vašem pojetí?" Mnoho učitelů muselo lovit 

v paměti a přemýšlet, zvláště ti, kteří mají sexuální výchovu jednou za rok. 
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Během této otázky učitelé nejvíce litovali, že si nemohou otázky předem připravit, 

tedy, že výzkum probíhá formou rozhovoru a ne dotazníku. Já jsem ale byla neoblomná. 

Počítala jsem s tím, že během rozhovoru si učitelé vzpomenou na nejdůležitější body své 

práce s dětmi, kdežto v dotazníku by mohli zařadit i témata, která neprobírají. Koresponduje 

to s další otázkou, otázkou číslo 4. Učitelé, kteří neradi slyší kritiku na svou práci, by mohli 

v dotazníku obě odpovědi sladit tak, aby jejich způsob výuky sexuální výchovy vypadal co 

nejpropracovaněji. A jak někteří z nich odpovídali? 

1. Učitelé I. stupně 

U otázky číslo 3 se také vyskytl nejširší rozsah odpovědí. Jsou zaznamenány v příloze 

II. a výsledky jsou zpracovány v přehledné tabulce v příloze IV. Tabulka 3. Co nám tyto 

výsledky říkají? Nejprve proberu odpovědi učitelů prvního stupně. Ty jsou daleko méně 

rozmanitější než u jejich kolegů na druhém stupni. To dokazuje i fakt, že na jednoho učitele 

na prvním stupni připadají jen v průměru přibližně tři témata, tedy o jedno méně než u jejich 

kolegů. Nejčastěji mluví o porodu a mezilidských vztazích, ale není to příliš markantní. Na 

těchto tématech se shodli jen tři z deseti učitelů. Také nejčastěji probíraná témata jejich 

kolegů, anatomie pohlavního ústrojí a pohlavní nemoci, se u učitelů prvního stupně objevují 

jen okrajově. 

Proč tomu tak je? Odpověď můžeme najít v osnovách. V učebních programech na 

druhém stupni jsou totiž některá témata výslovně zmíněna. Programy pro první stupeň 

nechávají pedagogům víceméně volnou ruku. Částečnou odpověď může poskytnout i f 

analýza některých odpovědí učitelů. Zatímco druhostupňoví pedagogové často říkají dětem 

vše, o čem si myslí, že by měly vědět, na prvním stupni splnili to, co sami považují za nutné, 

jen dva pedagogové (Příloha IV., otázka 4). Například učitelka prvního stupně ve středním 

věku přitom tvrdí: Děti by mělv být informovány podle věku a vyspělosti. „Děti by se měly 

dozvědět o dospívání, menstruaci. Zejména chlapci by si měli uvědomit, že děvčata 

menstruace-bolí Jak se liší děvče a chlapec. Na druhém stupni by už děti měly o sexu vědět 

všechno. Prevence sociálně patologických jevů už dětí nutí, proto by se mělo přitvrdit. 

Například lékaři, sexuologové by měli dětem ukazovat fotografie mrtvých plodů po 
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interrupci, apod." (Příloha III., str. b). Jinde říká učitel prvního stupně: „Záleží na tom, kde 

dítě žije. Dítě, které žije na samotě, tak nepotřebuje vědět téměř nic, jiné je to ve velkoměstě. 

Tam by se o sexu mělo vědět základní informace o vlastním těle, změny v pubertě, proč se 

dějí (hormony, apod.). Početí, narození, antikoncepce (jen chlapci, protože se zajímají o 

kondomy)." (Příloha III., str. e). Někteří učitelé prvního stupně proto ještě v dítěti, které 

vyučují, nevidí konzumenta sexuality a cíl sexuální výchovy. Dítě je podle nich příliš malé, 

nevyspělé. Dostane jen základní informace o dospívání, aby nebylo zaskočené. S přechodem 

do šesté třídy je ale náhle podle učitelů dostatečně zralé na to, aby dostalo všechny dostupné 

informace, včetně těch z pohledu rodičů zajisté sporných (fotografie mrtvých plodů). 

Z tohoto pohledu je zajímavá odpověď na otázku 4. Učitelé prvního stupně tu totiž ve 

čtyřech případech, tedy čtyřiceti procentech případů, uvedli, že děti na prvním stupni by se 

o sexu měly dozvědět vše „přiměřeně jejich věku". Proč jim tedy tuto možnost neposkytují? 

Zřejmě tu jde přímo o formulaci „přiměřeně svému věku". Ta totiž může znamenat cokoliv. 

Třeba to, že děti do páté třídy základní školy mají vědět naprosté minimum. Tento radikální 

názor ale zastává pouze jeden z vybraného vzorku učitelů prvního stupně - je to ředitel na 

již zmíněné základní církevní škole. Podle něj dítě, které nežije ve velkoměstě, kde se může 

setkat s podněty, které podněcují jeho zvědavost, nepotřebuje vědět o sexualitě zhola nic. 

Když si uvědomíme, že dítě na prvním stupni dosáhne v páté třídě věku deseti či jedenácti 

let, tedy věku, kdy začíná minimálně fyziologicky puberta, je ale takový názor neudržitelný. 

Nehledě na prevenci před sexuálním zneužíváním, která, jak zjistili Weiss a Zvěřina, nijak 

nesouvisí s místem pobytu, počtem obyvatel či jakýmikoliv jinými sociokulturními vlivy 

(Weiss, Zvěřina, 2001). Někteří učitelé se ostatně s h o d u j v tom (je jich šest), že děti by se 

měly hlavně dozvědět o dospívání a menstruaci. Tedy problémech, které je právě v tomto 

věku čekají. Je potřeba, aby o nich děti byly informované a nezaskočily je. 

Někteří učitelé také přesunují odpovědnost ze školy jinam. Učitelka ve středním věku 

z pražské školy se například zmínila, že: „Záleží na rodině, co chce dítěti sdělit." (příloha III., 

str. f). Sama sice sexuální výchovu aktivně vyučuje, ale přesto u ní převládá názor, že by se o 

své děti měli v tomto směru postarat hlavně rodiče. Učitel církevní základní školy zase 

uvádí, že by se nejprve musel zeptat rodičů, než by mohl začít se sexuální výchovou ve škole 

(příloha III., str. d). Jak ale píšu v kapitole III.3., podle právních dokumentů, závazných pro 
t 
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Českou republiku je škola povinná zajistit dítěti sexuální výchovu, a to bez ohledu na právo 

rodičů. Ovšem v jakém rozsahu - o tom už právní řeč nemluví. 

2. Učitelé II. stupně 

Učitelé druhého stupně byli ve svých odpovědích daleko jednotnější. Jak už jsem 

psala, napadalo je víc témat, které je třeba v sexuální výchově probrat a v několika se alespoň 

polovina shodla. Byla to témata: 

pohlavní nemoci 

- anatomie pohlavního ústrojí 

antikoncepce 

láska a vztahy. 

To jsou tedy podle učitelů druhého stupně nejdůležitější témata pro sexuální výchovu ve 

škole. Co na to říkají osnovy? Většina škol, které jsem navštívila vyučuje podle programu 

Výchova ke zdravému životnímu stylu v Národní škole, jehož součástí je právě i sexuální 

výchova. V ní se probírají sexuální aktivity jako přirozená součást života, sexualita z 

hlediska plánovaného rodičovství, antikoncepční metody, zásady bezpečného sexu a 

rizikové faktory. Mezi ty podle tvůrců programu Národní škola patří pohlavní nemoci, 

AIDS, promiskuita, rizikové chování (není blíže vysvětleno) a sebeúcta. Je tedy zjevné, že 

učitelé postupují podle osnov - které, jak jsem uvedla v předchozí kapitole, dodržuje osm 

z deseti na druhém stupni. O lásce a vztazích se v programu Výchova ke zdravému 

životnímu stylu nemluví, učitelé ji přesto považují za důležitou - což je jistě pozitivní 

zjištění. Protože, jak píše například V. Taubner, autor jedné z didaktik sexuální výchovy, „V 

sexuální výchově je žák veden ke společensky žádoucímu a subjektivně kvalitnímu, 

zdravému a etickému životu v partnerství, manželství a rodičovství." (Taubner, 1996). Jedna 

z učitelek (příloha II., str. f) se také zmínila o pojmu sebeúcta, který je součástí osnov. Podle 

ní by děti měly pochopit, že promiskuita není hrdinství. 

V čem se obě skupiny učitelů dále liší? Na druhém stupni se dva z deseti učitelů věnují i 

problémům sexuality, které jejich prvostupňoví kolegové úplně vypouštějí. Jsou to sexuální 
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deviace a problematika_spxávného pojmosloví v sexualitě. Sexuální deviace jedna z učitelek 

spojila s ochranou dětí před devianty, druhý učitel o nich informoval v rámci všeobecného 

rozhledu. Z jeho vyjádření jsem měla pocit, že mu šlo hlavně o to, objasnit dětem cizí slova, 

která každodenně slyší nebo čtou v médiích (příloha II., str. c). 

Nalezení vhodného pojmosloví pro názvy pohlavních orgánů, pohlavní styk, apod. je 

také problém, s nímž se řada učitelů potýká. Dokonce tři z učitelů ji uvádějí jako součást 

svého pojetí sexuální výchovy. Většinou tak zahajují svou hodinu. V odborném prostředí je 

to poměrně častý způsob, jak začínat přednášku nebo seminář na téma lidské sexuality. Dvě 

učitelky se jí naučily také tak - jedna absolvovala školení u dr. Fifkové (příloha II.,str. a), 

druhá je zároveň výchovnou poradkyní a cvičení objevila právě na kursu. Souvisí to také 

s otázkou 7. Učitelé si v ní velice často stěžují, že děti používají vulgární výrazivo, které 

pochytily v médiích. Myslí si to celých 65% učitelů. Sprostá slova samozřejmě nepatří ke "Z 
i 

společenskému vychování, a tak není divu, že se jich učitelé snaží žáky zbavit. Důležité je, 

aby děti uměly správně pojmenovat své pohlavní orgány. 

Jeden učitel druhého stupně také zmínil těhotenství. Naproti tomu se na druhém stupni, 

podle svědectví samotných učitelů, vůbec nemluví o pohlavních buňkách, menstruaci či 

gentlemanství. Tabulka 3 také ukazuje, že žádný z pedagogů 2. stupně se nezmínil o tom, jak 

se liší chlapci a dívky. To je poměrně logické. Podstatu anatomických rozdílů muže a ženy a 

menstruaci už děti na druhém stupni obvykle dobře znají. Učitelé proto neviděli důvod je o 

tom dále informovat. Vedení chlapců ke gentlemanství je sice součástí programu „Obecná 

škola", ale na druhém stupni se neobjevuje. 

A co pohlavní buňky? Dovolím si říci, že tato odpověď je spíše z rodu těch 

kurióznějších. Vysvětlovat lidskou sexualitu pomocí indiferentních „pohlavních buněk" je 

podle mě snahou vypořádat se s ožehavým tématem tak, aby bylo co nejméně ožehavého 

sděleno, prostě aby se učitel nestyděl. Zvláště pak když, jak uvádí ona učitelka, vysvětluje 

„na principu včelka a kytička" (příloha III., str. h). Učitelka mladšího středního věku vyučuje 

třetí třídu, kde děti určitě vědí samy více - a popravdě řečeno, takový výklad by, alespoň 

podle mne, měl být málo i pro první třídu základní školy! 
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3. Závěr 

Při zjišťování toho, co si učitelé vlastně pod pojmem sexuální výchova přestavují, 

vyplynulo také, jakým způsobem někteří z nich sexuální výchovu vyučují. Dva učitelé, jeden 

na prvním a jeden na druhém stupni uvedli, že raději vyučují chlapce a dívky zvlášť, protože 

se děti navzájem stydí (Příloha IV, Tabulka 4). Chlapci v páté třídě by třeba nezajímala 

menstruace, myslí si jedna z učitelek. To je ale spíš ojedinělý názor, protože jinde zase jiná 

učitelka uvádí v odpovědi na otázku 4, že chlapci by se právě o menstruaci měli dozvědět, 

aby pochopili, že menstruace bolí. O tom je možné také diskutovat, vesměs se ale učitelé o 

nutnosti oddělené výuky nezmiňovali. Chlapci i dívky mají přitom dozajista právo dozvědět 

se stejné množství informací. 

Z výsledku výzkumů je patrné, že učitelé na prvním a druhém stupni se v tom, jak 

pojímají sexuální výchovu, liší. Učitelé prvního stupně mají omezený počet témat, vyhýbají 

se některým tématům, jako jsou sexuální deviace či správné názvosloví pohlavních orgánů. 

Myslím si, že obojí je ale pro děti důležité, a to v každé věkové skupině. Citlivá informace o 

sexuálních deviacích může dítě ochránit před sice málo pravděpodobným ale možným 

napadením násilníka. Obsahem sexuální výchovy by ale také měla být prevence sexuálního 

zneužívání, které se v České republice objevuje až u osmi . procent, dívek a pěti 

l e t ( W e i s s ' Zvěřina, 2001). Absenci těchto jevů považuji za velice 

škodlivou. 

Téma sexuálního zneužívání a násilí a jeho obrany před ním je vůbec na základních 

školách nedostatečné. V našem vzorku se o něm zmínili jen tři pedagogové. Dva na druhém 

stupni, jeden na prvním. To je pouze 15% všech dotázaných učitelů. Osvěta a informovanost 

je přitom jedním ze základních momentů prevence sexuálního zneužití či sexuálního násilí, 

jakož samozřejmě i dalších nežádoucích sociálně patologických jevů, jak dokazuji v kapitole 

V. To, že ho učitelé neuvádí, může samozřejmě znamenat pouze to, že si na něj během 

rozhovoru nevzpomněli. Podle mého názoru by ale mělo být natolik samozřejmou součástí 

sexuální výchovy jako třeba pohlavní choroby nebo antikoncepce, o nichž se zmínila téměř 

polovina pedagogů. 
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4. Srovnání odpovědí na otázku 3 a 4 

V otázce 4 měli učitelé vysvětlit, co by, podle jejich názoru, mělo být součástí sexuální 

výchovy tak, aby děti byly ve škole informovány o všem, co ve svém věku potřebují. Pokud 

by tedy byli spokojení se svou výukou, měly by se odpovědi na otázku 3 - tedy reálný stav 

situace - a otázku 4 (ideální stav) shodovat. Ale jen osm učitelů dospělo k tomu, že předávají 

dětem vše, co by měly vědět. To je jen 40% všech dotázaných učitelů. Na prvním stupni je 

situace horší, než na druhém. Tam se reálný stav blíží ideálnímu jen u dvou učitelů, na 

druhém stupni jich je šest (Příloha IV, Tabulka 4). 

Ve skutečnosti se ale témata, která učitelé považují za klíčová, příliš neliší. V otázce 4 

dostala většina z těch nejčastěji zmiňovaných v otázce 3 stejný počet bodů. Jen učitelé na 

prvním stupni se často skrývali za magickou formulkou „všechno přiměřeně věku", o které 

se zmiňuji výše. Takový přístup k sexuální výchově totiž preferují čtyři učitelé. Pokud 

k tomu připočteme i názor, že by se děti měly informace dozvídat podle vlastní vyspělosti 

(kterou určí učitel), dojdeme k číslu sedm - sedm z dvaceti učitelů se tedy domnívá, že děti 

by měly vědět jen to, co přísluší jejich věku. Že je takový přístup zrádný, to už jsem zmínila 

v kapitole IV.l. 
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Kapitola XII. 

KDO A KDY BY MĚL DÍTĚTI PŘEDAT SEXUÁLNÍ VÝCHOVU 

- V ideálním případě by sexuální výchovu měli dítěti předat rodiče. Ale pokud to nejde, musí 

nastoupit škola, aby se zabránilo sociálně patologickým jevům. 

- Malé děti by měly získat prvotní informace od rodičů, starší děti pak od učitele, protože se stydí 

zeptat rodičů. 

- Jednoznačně rodiče. 

- Těžko říci, ale už před vstupem do školy. 

- Nejdříve rodiče doma. Škola by pak měla reflektovat problémy, které přináší dospívání asi ve 4. a 5. 

třídě. 

- Učitelky ve školce, kde se děti začínají prohlížet. Lékař při preventivní prohlídce. 

Odpověď na tuto otázku jsem se snažila zjistit v otázkách 5 a 6 mého rozhovoru. 

V otázce 5 jsem se učitelů ptala, kdo by podle nich měl ideálně předat dítěti informace o 

sexualitě, v otázce 6 pak, kdy by se s ní mělo začít. Chtěla jsem tím zjistit, zda se učitelé cítí 

kompetentní k výuce sexuální výchovy. Cítí se povinni předat dítěti základní informace 

nebo by je raději vložili do úst rodičům? To ukazuje odpověď na otázku 5 (Příloha IV., 

Tabulka 5). 

Nadpoloviční polovina učitelů si myslí, že je pro dítě ideální, když může informace o 

sexualitě získat od rodičů i učitelů. Ti by tedy měli na vzdělávání dítěte v tomto směru 

spolupracovat. Osm učitelů by bylo nejraději, kdyby sexuální výchovu dítěti předávali jen 

rodiče a pouze jedna učitelka prvního stupně si myslí, že informace o sexualitě by měli dítěti 

říkat jen pedagogové. Učitelé prvního a druhého stupně se přitom téměř shodli. 

Jak píšu v kapitolách IV.3 a V., sexuální výchova by měla být součástí školy - už 

proto, že nelze zaručit, že rodiče ji dítěti předají v dostatečné míře. Proto by spolupráce 

rodiny a školy na tomto tématu měla být samozřejmostí. A to si myslí i nadpoloviční většina 

učitelů. 

V tom, kdy by se mělo u dítěte začít se sexuální výchovou, už náš vzorek pedagogů 

tak jednotný není (Příloha IV., Tabulka 6). I když i zde téměř poloviční skupina učitelů věří, 

že dítě by se základní informace o intimitě svého těla mělo dozvědět už před první třídou 
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základní školy. Když k tomu připočteme i tři učitele, kteří by se sexuální výchovou začali 

ještě dříve, je už pedagogů dvanáct - a to je 60 % vzorku. Dá se tedy říci, že většina učitelů se 

domnívá, že by děti měly být poučeny už před vstupem do školy. To koneckonců 

koresponduje i s výsledkem otázky 5, kde si o jednoho menší počet učitelů myslí, že by škola 

a rodina měla spolupracovat. 

Kapitola XIII. 

VZDĚLÁNÍ UČITELŮ 

- Na vysoké škole žádné nebylo. To ale stejně není rozhodující pro schopnost předat takové vědomosti -

učitel by měl být zkušený. 

- V rodině se o sexu nemluvilo vůbec, až v pubertě. Ve škole na druhém stupni. 

- Doma se o sexualitě dozvěděla něco až v pubertě, před tím ne. Ve škole vůbec. 

- Jednou se na VŠ dívali na výukovou kazetu o lidské sexualitě pro děti. 

- V rámci speciální pedagogiky (Hradec Králové) se o sexuální výchově mluvilo hodně - o novinkách, 

didaktice. Probíhaly semináře s odborníky, lékaři, apod. Studenti odcházeli dobře připravení. 

- Ve škole žádná sexuální výchova nebyla, v rodině pokroková. Ve vlastní rodině se (u dcery) také snaží 

o maximální otevřenost. 

-V rodině i ve škole jen minimálně. Spíš spolužačky. 

Jaké mají informace sami učitelé? Podstoupili v dětství sexuální výchovu? Mají nějaké 

formální vzdělání v oblasti sexuality? A jak to může ovlivnit jejich pozdější vlastní pojetí 

sexuální výchovy? Na to jsem hledala odpověď v otázkách osm a devět. 

Otázka osm směřovala na sexuální výchovu v dětství. Učitelé se shodli na třech 

zdrojích - rodina, škola a kamarádi či spolužáci. Podle výzkumu Weisse a Zvěřiny (Weiss, 

Zvěřina, 2001) jsou nejčastějším zdrojem informací právějvrstevníci. O tajích sexu se od nich 

dozvídala zhruba třetina dnes dospělých můžu a žen. Tak je to shodou okolností i v našem 

výzkumu. Třicet procent učitelů ze vzorku udává, že jim potřebné informace poskytli právě 

kamarádi. A to bez ohledu na dobu, v níž vyrůstali. Spolužáky jako zdroj informací totiž 
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zmiňuje jak učitelka v důchodovém věku (Příloha III, str. f), tak o dvě generace mladší učitel 

v mladším středním věku (Příloha II, str. b). Nerozhoduje tedy ani pohlaví. 

U dalších zdrojů se už ale můj výzkum s Weissovým a Zvěřinovým neshoduje. 40% 

učitelů v mém vzorku uvádí, že získali vědomosti ve škole, 35% pak vybavili do života 

rodiče. U Weisse a Zvěřiny je to přibližně 11a 8% (Weiss, Zvěřina, 2001). V tomto bodě však 

musím sebekriticky přiznat, že zde možná zapůsobila návodná otázka, zda učitelé 

absolvovali sexuální výchovu v rodině či škole, která byla součástí mého rozhovoru. 

Z příloh II. a III. vyplývá, že způsob předání sexuální výchovy není ovlivněn věkem 

učitele, proto jsem ho v přehledu a příloze IV. ani nezohledňovala. Zajímavé je ale zjištění, že 

čtvrtina učitelů získala vědomosti o intimních tématech z přednášky na základní škole, která 

byla v dřívějších dobách častá v sedmé a osmé třídě. Chlapci a dívky byli tehdy odděleni. 

Z osmi učitelů, kteří udávají jako zdroj informací o sexu školu, se jich takové přednášky 

účastnilo minimálně pět (ostatní také často uváděli, že si nepamatují). Taková přednáška 

trvala hodinu a byla v podstatě jedinou formou sexuální výchovy v socialistických 

základních školách. To je jistě nedostatečné. Celkově můžeme tedy prohlásit, že učitelé 

rozhodně v dětství nebyli o lidské sexualitě informováni dostatečně. 

Jak je to s formálním vzděláním učitelů? Jak uvádím v kapitole VII. učitelé by měli 

být v oblasti didaktiky sexuální výchovy vzděláni. V kapitole VII. jsem ale zjistila, že školy to 

moc nereflektují. Ptala jsem se proto takzvaně i na druhé straně barikády. Výsledky jsou 

uvedeny v Tabulce 9 přílohy IV. a potvrzují moje zjištění na pedagogických fakultách. 

Patnáct učitelů z dvaceti, tedy celé tři čtvrtiny, na vysoké škole žádnou didaktiku sexuální 

výchovy nemělo (Příloha IV. Tabulka 9). Podotýkám, že většina z nich jsou absolventi 

různých pedagogických fakult (viz Příloha III. a IV.). Jen celkem pět učitelů se o sexuální 

výchově na vysoké škole doslechlo, z toho jen jedna učitelka dostatečně - alespoň podle 

jejího názoru. Je také z celého vzorku nejmladší (Příloha III., str.i). Zdá se tedy, že se obsahy 

vysokoškolských osnov začínají pomalu měnit, alespoň první vlaštovka tomu napovídá. 

Pouze dvě učitelky ze vzorku se zúčastnily mimoškolních seminářů - jedna výcviku u dr. 

Fifkové a druhá měla sexuální výchovu v rámci kursu na výchovnou poradkyni (Příloha II.). 

Zajímavé také je, že tři učitelé uvedli, že formální vzdělání vůbec není pro výuku 

sexuální výchovy důležité. Vysvětlují to tím, že záleží hlavně na tom, jaké má učitel 

vědomosti a zkušenosti s výukou dětí (Přílohy II. a III.). O tom se přesvědčíme v závěru této 
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kapitoly. Pokusím se ověřit, zda vzdělání učitele v oblasti sexuální výchovy ovlivňuje jeho 

pozdější didaktické schopnosti. 

1. Tak ovlivňuje vzdělání didaktiku sexuální výchovy 

Výchozí informace jsou uvedeny v Příloze IV., Tabulce 10. Je zde zmíněn věk a 

pohlaví jednotlivých učitelů a jejich odpovědi na tři otázky mého rozhovoru. První z nich je 

otázka 8, tedy jakou formou a zda vůbec se učitelé během vlastního dětství dozvěděli něco o 

sexuální výchově. Jak je patrno z Tabulky 8, informací bylo málo a často také 

z nedůvěryhodných zdrojů. Jako další údaj sleduji formální vzdělání na vysoké škole nebo 

odborné vzdělání kdekoliv jinde. Odpověď na to mi poskytla otázka 9. I tu už jsem 

rozebírala, připomenu jen, že podstatná část učitelů přiznala, že žádné formální vzdělání 

v této oblasti nemá. 

Další sloupce Tabulky 10 byly složitější. Potřebovala jsem totiž nějak určit stupeň 

kvality výuky sexuální výchovy na základní škole. Rozhodla jsem se postupovat podle teze, 

že čím více témat učitelé proberou, tím jsou žáci na budoucí sexuální život připravenější. 

pouhých výpovědí učitelů nelze totiž zjišťovat, jak hodnotné informace předávají. Proto 

jsem rozdělila probíraná témata na šest skupin tak, jak se ve výpovědích učitelů nejčastěji 

vyskytují. Za nejkvalitnější výuku považuji tu označenou písmenem A, ostatní jsou 

rovnocenné, protože jsou všechny nedostatečné. Pokud učitel do svého pojetí sexuální 

výchovy zahrne i témata sdružená pod písmenem E, považuji jeho pojetí sexuální výchovy 

téměř za dostačující. 

Téměř proto, že většina učitelů opomíjí jednu důležitou součást sexuální výchovy - a 

to je prevence sexuálního násilí a zneužívání. Jak vyplývá z Tabulky 10, toto téma zmínila jen 

jedna učitelka na prvním stupni a tři učitelé na druhém stupni. To je ve skupině dvaceti lidí 

opravdu nedostatečné, je to totiž jen dvacet procent vzorku. Pokud k tomu přičtu ještě 

učitele ze Školy II. v Příloze II., který před žáky zmiňuje sexuální deviace, přičemž se 

předpokládám o obraně před sexuálním násilím zmiňuje, je těchto učitelů jen pět. O nutnosti 

takové prevence už jsem ve své práci několikrát mluvila. Je otázkou, zda učitelé skutečně 

nevědí o nutnosti toto téma zmínit, nebo si jen nevzpomněli. I to by ale vypovídalo o tom, že 
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tomuto tématu nepřikládají žádnou velkou důležitost. Ovlivňuje vzdělání také to, že se 

učitelé snaží o prevenci sexuálního násilí? To se pokusím ověřit v následující kvantitativní 

analýze. 

V Tabulce 10 se nejčastěji objevují písmena 

A - zahrnující témata anatomie, pohlavní styk, pohlavní choroby, antikoncepce, 

hygiena, dospívání, plánované rodičovství. 

B - značící téma dospívání 

D - Anatomie, základy hygieny 

a E - Početí, láska, vztahy. 

Vycházejme z předpokladu, že témata B a D jsou už zahrnuta pod písmenem A, takže 

ten učitel, který zohledňuje témata A, mluví s žáky i o dospívání, anatomii a základech 

hygieny. V tom případě, aby učitel pokryl většinu zásadních témat, musí zmínit nejen témata 

A, ale i E (o tématu prevence sexuálního násilí v kapitole XIII.3). Na lásku a vztahy mezi 

lidmi také učitelé při vymezování „sexuální výchovy" často zapomínají (viz kapitola XI.). Je 

to ale přirozenou součástí sexuální výchovy, takže by je učitel zmínit měl. Což ostatně 

ukazuje i Kapitola III.2, kde svá doporučení pro zohlednění všech podstatných témat 

předkládají odborníci. 

Téma E, ať už samostatně, nebo v kombinaci s jinými tématy zmiňuje sedm učitelů, 

témata B a D shodně učitelů pět. Nebudu se rozepisovat o jednotlivých kombinacích témat, 

protože už předem jsem určila, kteří učitelé vyučují kvalitně - jsou to ti, kdo spojují témata A 

a E nebo alespoň zmiňují všechna témata A. Těch je osm. Mezi nimi jsou dva pedagogové 

kteří měli ať už jakkoliv kvalitní sexuální výchovu na vysoké škole. Další čtyři nikdy 

didaktiku sexuální výchovy neprobírali. Pět z nich absolvovalo jakousi sexuální výchovu 

v dětství, minimálně v rodině (Tabulka 11). 

Pedagožky, které zmiňují obě daná témata, tedy A a E, jsou jen tři. Jedna z nich, 

učitelka ze Školy IX. na druhém stupni (Příloha II., str. k), v mladším středním věku, která 

absolvovala přednášky o sexuální výchově na vysoké škole. Další dvě jsou ženy ve středním 

věku (Příloha II., str. a) a předdůchodovém věku (Příloha II., str. d). Obě se shodují v tom, že 

na vysoké škole žádnou sexuální výchovu neměly, ale jsou jediné z celého vzorku, které 

absolvovaly ještě další formální vzdělání v oblasti sexuální výchovy. A shodou okolností 

také obě jako jedny z mála zmiňují prevenci před sexuálním násilím. Všechny tři zmíněné 
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učitelky tedy vyučují na druhém stupni a mají alespoň jakési formální vzdělání v oblasti 

sexuality. A všechny tři také v dětství netrpěly nedostatkem sexuální výchovy - ať už 

v rodině nebo ve škole (Tabulka 11). 

Taková zjištění by sice mluvila pro teorii, že vzdělání v oblasti může podpořit dobrou 

schopnost výuky sexuální výchovy, zjištění ale nejsou dostatečně průkazná. Tvoří totiž jen 

deset procent celého souboru učitelů. 

2. Prevence sexuálního násilí 

Průkazné nejsou ani výsledky, které by podpořily teorii, že formální vzdělání učitelů 

je nutné pro vhodné pro to, aby vyučovali i prevenci a ochranu před sexuálním násilí. 

Zpozorovaného souboru učitelů se o prevenci zmínily čtyři pedagožky. Dvě jsou výše 

zmíněné (kapitola VIII.2) učitelky, které absolvovaly formu doplňkového vzdělání v oblasti 

sexuální výchovy. Další dvě, které téma zmiňují, ale neabsolvovaly téměř žádnou sexuální 

výchovy ani formálního charakteru, ani v dětství (Tabulka 11). Připomínám, že, jak jsem 

uvedla v kapitole V. ministerstvo školství přitom přímo nařizuje, aby škola měla a vedla 

preventivní programy. 

Kapitola XIV 

POZOROVÁNÍ 

Součástí rozhovoru se souborem dvaceti učitelů bylo také pozorování. To je 

samozřejmě subjektivní a je ovlivněno také mou malou zkušeností s prováděným útvarem, 

tedy standardizovaným rozhovorem. 

Co jsem během rozhovoru sledovala? Zejména to, jakým způsobem se učiteli mluví o 

sexuální výchově a sexu obecně. Je samozřejmé, že ne každý je ochoten a schopen bez 

problémů a obtíží mluvit o sexu a intimních tématech. Ať už je to učitel nebo kdokoliv jiný. 

V takovém případě je ale pro učitele jistě složité hovořit o tabuizovaném tématu s dětmi a 

odpovídat na jejich zvídavé dotazy. Proto mě zajímalo, jak se učitel během takových 
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rozhovorů cítí - a to nejen s dětmi, ale i třeba se mnou. Byla to poslední, desátá otázka 

rozhovoru, která ho uzavírala. 

- Při rozhovoru se cítila uvolněně. 

- Dobře, s mluvením o sexu nemá problém. 

- Mluvit o sexu se nestydí. I když dnes děti často vědí hodně. 

- Ze začátku to bylo těžké, teď s odstupem nemá problém. 

Výsledky jsou popsány v Příloze IV., Tabulce 11. Tři čtvrtiny učitelů na přímou 

otázku uvedli, že s hovorem o tabuizovaných tématech nebo sexu nemají problém. O tom, 

zda je to skutečně tak i podle mého pozorování, uvedu dále. Pouze dva učitelé přiznávají, že 

jim mluvení o sexu dělá problémy. Je to učitelka mladšího středního věku na prvním stupni 

a učitelka v důchodovém věku na druhém stupni (Přílohy II. a III.). Obě pocházejí z rodin, 

která sexualitu silně tabuizovala, jak také samy vypovídají. Obě měly také podobné projevy 

během rozhovoru, které jsem uvedla v pozorování, tedy ostražitost, úsečné odpovědi, 

neosobní přístup (Přílohy II. a III.). Můžu se domnívat, že se tím snažily zakrýt vlastní 

nejistotu. To je ale jediná spojnice, která mezi nimi je., protože na ostatní otázky odpovídaly 

jinak. 

Tři učitelky uvádějí, že byly zpočátku při sexuální výchově stydlivé (Tabulka 11), 

později se takzvaně „otrkaly". Teprve po několika letech, jedna z nich uvádí deset let 

(Přílohy II. a III.), se dokázaly s dětmi bavit o sexu úplně otevřeně. Jejich výpověď mi přijde 

velmi autentická a rozhodně upřímnější, než suché konstatování jiných učitelů, že oni nemají 

s takovými tématy žádný problém. Jak se ostatně přesvědčíme z výsledků mého pozorování. 

V přílohách II. a III. popisuji u tří učitelů zřetelnou emocionální reakci během 

rozhovoru. Bylo to patrné zejména u učitelky ze Školv III. na prvním stupni (Příloha I., str. 

která měla celou škálu fyzických reakcí typických pro duševní pohnutí. Byl to třes rukou, 

červenání v obličeji, chvějící se hlas, apod. Další čtyři učitelé projevovali určité známky toho, 

že jim v daném tématu není úplně volně, jako je stručná a příkrá mluva, přerušený oční 

kontakt, apod. To znamená, že sedm učitelů sice tvrdí, že mluvit o sexu jim nevadí, ale 

přesto to zřejmě není tak úplně pravda. Musím ovšem vzít v úvahu, že něco jiného je mluvit 

° intimitě s cizí studentkou a jiné s dětmi - v této situaci jsem je neměla možnost pozorovat. 

54 



1 Kasuistika - ŤPditel církevní školy 

Pro ukázku toho, jak jednotlivé rozhovory probíraly, rozhodla jsem se zařadit do své 

práce také jednu kazuistiku. Pro ni jsem zvolila učitele IV. Rozhovor s n í m je uveden 

v Příloze III. na straně d. Tento rozhovor patřil k těm zajímavějším - jednak je respondentem 

muž, kterých je v souboru učitelů málo, a pak také patří do typu škol, které u nás nejsou 

zatím příliš běžné - tedy církevní. 

Vzhledem k tomu, že sama nejsem věřící, přicházela jsem do církevní školy s obavou, 

abych nebyla jata předsudky. Proto jsem se snažila celé pozorování (samozřejmě stejně, jako 

u ostatních učitelů) provést tak, aby mé osobní názory do něj nevstupovaly. 

Pozorovaný učitel je muž ve středním věku, ředitel základní církevní školy v Praze, 

která má jen první stupeň. Moje prosba, zda bych mohla mluvit s jedním nebo více učiteli 

jeho školy, ho velmi překvapila. Hovořil se mnou dlouho, vyptával se na detaily mé práce a 

případného rozhovoru, než souhlasil s rozhovorem. Nakonec nabídl, že rozhovor se mnou 

udělá sám. 

Několikrát měnil termín, ale potom jsme se dohodli na určitý čas, kdy jsem také 

Přišla. Ředitel mě velice dobře přijal, udělal si na mě dost času. Nejprve jsme zase velice 

dlouho hovořili o smyslu mé práce. Ředitel se mě zeptal, co je jejím cílem. Já jsem se však 

obávala, že by sdělení, že mě mimo jiné zajímáprevence sexuálního násilí, mohla ovlivnit 

jeho pozdější odpovědi, například na~otázky~3~a4. Proto jsem navrhla, že si o důvodech, pro 

které jsem toto téma zvolila, promluvíme později. To ředitel akceptoval. 

Během rozhovoru mluvil velice rozvážně, pomalu často odcházel k jiným tématům, 

jindy zase až ulpíval na jedné myšlence (pro účely práce jsem proto jeho rozhovor následně 

zkrátila na to podstatné). Oba jsme měli jinou představu o pojmu sexuální výchova (stejně 

jako další učitelé - což popisuji v kapitole XI.). Ředitel se cítil limitován takovým názvem, 

Protože sexualita u dětí pro něj není samozřejmým jevem, možná spíš nežádoucím jak se 

s ám vyjádřil. Proto jsem musela vysvětlit, že obsahem sexuální výchovy je i výchova 

k partnerství, apod. 

V závěru našeho rozhovoru jsme se dostali i k tématu prevence sexuálně 

patologických jevů. Na ty jsme sice několikrát během naší konverzace naráželi, ředitel je 
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^šak nedokázal přímo spojit s osvětou a prevencí v rámci sexuální výchovy. Nakonec ale 

ředitel uznal nutnost prevence a sám se rozhodl, že by sexuální výchova mohla stát součástí 

výuky i u dětí na církevní škole. Na konci rozhovoru pak přislíbil, že bude sám toto téma do 

lednotlivých hodin prosazovat. 

Zajímavé byly i ředitelovy odpovědi na některé otázky. Někdy se totiž vymykaly 

průměru ostatních učitelů. Bylo to například ředitelovo tvrzení, že u obsahu sexuální 

výchovy „záleží na tom, kde dítě žije. Dítě, které žije na samotě, tak nepotřebuje vědět téměř 

nic, jiné je to ve velkoměstě. Tam by o sexu měly vědět základní informace o vlastním těle, 

změny v pubertě, proč se dějí (hormony, apod.). Početí, narození, antikoncepce (jen chlapci, 

Protože se zajímají o kondomy). Spojit s lidskou přirozeností a potřebou." (Příloha III.) 

Přitom, jak už jsem uvedla výše, odborníci, kteří prováděli výzkum sexuálního chování 

v České republice nezjistily, že by byly mezi možností sexuálního násilí na venkově a ve 

ntéstě rozdíly (Weiss, Zvěřina, 2001). V pojetí ředitele církevní školy by ale venkovské děti 

byly ve vědomostech o sexualitě, které by jim mohly posloužit jako základ k tomu, aby se 

Proti násilí mohly obrátit, značně znevýhodněné. Ředitel navíc klade vysoké nároky na toho, 

kdo by měl sexuální výchovu ve školách učit. „Přirozeně jen rodiče. Je otázka, zda vůbec 

sexuální výchova patří do školy. Rozhodně by ji neměl vyučovat dvaadvacetiletý 

"Občankář"." Odpovídá na otázku pět, kdo by měl učit sexuální výchovu. Odpověď na to, 

jaké osobnostní charakteristiky by měl mít učitel sexuální výchovy, překračuje rámec této 

Práce. Osobně se ale domnívám, že pokud je učitel na sexuální výchovu dobře didakticky 

Připraven, jeho věk, pohlaví nebo pedagogická aprobace nehrají roli. 

To, že během rozhovoru ředitel stále odbíhal od tématu, ukazovalo na fakt, že se 

učitel tomuto tématu příliš často nevěnuje. Jeho rozvláčnost v řeči a odbíhání od tématu 

Přikládám studu a nepříjemným pocitům při mluvení o sexuální výchově. Tento učitel -

ředitel také jako jediný přiznal, že u nich na škole sexuální výchova vůbec neprobíhá. Zmínil 

i fekt, že by musel zařazení takového tématu konfrontovat s rodiči svých žáků. 

Celkově tedy byl tedy náš společný rozhovor přínosný pro obě strany. Ředitel si 

Uvědomil možnost a nutnost prevence před sexuálním násilím n sociálně patologickými jevy. 

Já jsem zase zjistila, že někteří učitelé mohou mít názory zcela odlišné od většiny ostatních 

Pedagogů - ať už je to dáno vírou nebo čímkoliv jiným, a přitom je potřeba, aby i oni dětem 

Předali kvalitní informace o sexualitě. Bylo by možné také diskutovat o tom, jak ošetřit nově 



které mají předat, a zda by se 

je ministerstvo školství. 



ZÁVĚR 

To jsou tedy praktické výsledky mé pilotní studie. Dvacet standardizovaných 

rozhovorů s učiteli není tak rozsáhlý vzorek, aby přinesl nějaké zásadní informace. Přesto 

může sloužit jako základ pro širší práci. Otevírá totiž téma, které není zatím příliš sledované. 

Většina z nás sice anes uz uznava nuuiusi sexuální výchovy ve školách, příliš se ale 

neohlížíme na ty, po nichž to požadujeme. 

Učitelé často nemají dostatek prostředků, vědomostí a prostoru na to, aby mohli 

dětem poskytnout skutečně kvalitní znalosti. Sami často žádnou sexuální výchovu 

neabsolvovali. V jejich dětství byla dětská sexualita vnáší společnosti tabuizovaná. Ve 

školním prostředí to bylo stejné, ne-li horší. O didaktice a obsahu sexuální výchovy se pak 

učitelé nedozvěděli nic ani na vysoké škole - patnáct učitelů v rozhovoru prohlásilo, že se na 

pedagogických fakultách, kde studovali, téma sexuální výchovy vůbec neprobíralo. To je 

skutečně alarmující číslo. Jistě by stálo za to, uskutečnit podrobnější studii na téma 

vysokoškolského studia a přednášek o sexuální výchově. Jak se na tuto problematiku dívají 

samotné fakulty? Mají prostředky a pedagogy kteří by mohli didaktiku sexuální výchovy 

Hypotéza 1. Na začátku praktické části, v kapitole VIII.3 jsem si vytyčila několik cílů 

a podle nich stanovených hypotéz. Popíši, k jakým výsledkům jsem došla. Nejprve k obsahu 

sexuální výchovy. Učitelé sami často tápou už jen v tom, co všechno by se od nich měly děti 

dozvědět. Jak popisuji v kapitole VI., učební osnovy jim to nijak neulehčují. Není stanoveno, 

co všechno musí pedagog učit - a to může některým nezkušeným nebo v tématu se hůře 

orientujícím učitelům později chybět. Zvláště na prvním stupni je obsah sexuální výchovy 

ponechán téměř úplně na pedagogovi (kapitola IV.). Učitelé pak nemají představu, jak 

širokou škálu témat musí pojmout. Pak se ovšem stává, že vynechají tak důležitá témata jako 

výsledky mé studie. Zajímavé bylo i zjistit, jak si učitelé představují ideální obsah sexuální 

výchovy. Většinou se ani zde nedostali k tématu sexuálního násilí na dětech. Moje hypotéza, 

že pojetí toho, co by mělo být obsahem sexuální výchovy a výuka prevence před sexuálním 

násilím je nedostatečná, se tedy potvrdila. 

vyučovat? 

sociálně patologických jevů a ochrana před sexuálním násilím, jak ukazují 
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V širší studii by pak bylo možno zjišťovat, kdo ovlivňuje výběr témat pro sexuální 

výchovu. Ředitelé škol nebo sami učitelé? Jak spolupracují s výchovnými poradci na 

školách? Kdo má být zodpovědný za vyučování sexuální výchovy? 

Výběr materiálů, podle kterých se učitelé můžou vzdělávat, není příliš pestrý. 

Existuje sice skutečně mnoho publikací, které se snaží učitelům, rodičům i dětem téma 

dětské sexuality přiblížit, jejich kvalita ale silně kolísá (jak popisuji v kapitole III.2). Kromě 

toho existuje velmi málo odborných publikací, které by mohly pomoci pedagogům 

s didaktikou tohoto předmětu. Porovnat všechny možnosti materiálů, které se učitelům 

nabízejí, včetně těch multimediálních, překračuje rámec této práce. Proto jsem zvolila jen 

výběr některých z nich. V širším měřítku by ale jistě bylo zajímavé zjistit, jaké všechny 

možnosti učitelé mají. 

Hypotéza 2. Kvalifikovaných učitelů, jak se ukázalo, je na školách málo. V našem 

případě pouze pět z dvaceti. Pomohlo by jim vzdělání k lepšímu vyučování? Moje hypotéza 

byla, že ano. Studie to ale nedokazuje. Neukázala zjevný vztah mezi vzděláním učitele a 

kvalitou výuky. 

Vzhledem k tomu, že soubor nebyl příliš velký, to ale neznamená, že to tak být 

nemůže. V širším měřítku by jistě by bylo možné udělat podrobnější výzkum toho, jak se 

učitelé cítí na hodiny sexuální výchovy připraveni, zda jim nechybí vysokoškolské vzdělání. 

Na větším vzorku učitelů by bylo také zajímavé zjistit, jestli vzdělání ovlivňuje provádění 

prevence proti sociálně patologickým jevům. 

Hypotéza 3. Dalším mým cílem bylo zjistit, jestli učitelé považují sami sebe a instituci 

školy vůbec vhodnou pro předávání intimních témat. Jak už jsem psala výše, vzhledem 

k tomu, že se nemůžeme spolehnout na rodiče a funkci rodiny, musíme počítat s tím, že se 

děti mnohé dozvědí i ve škole. Mou třetí hypotézou bylo, že učitelé s tímto tvrzením souhlas 

a považují svou účast na sexuální výchově dětí za důležitou. Výsledek mé studie ji potvrdil. I 

Přesto mají někteří z učitelů příliš vysoké nároky na osobu toho, kdo má informaa' 

předávat. Ředitel církevní školy (viz kapitola XIV.l.) limituje pedagoga věkem i pohlavím. 

Pak je samozřejmě těžké vybrat mezi všemi učiteli toho správného nebo tu správnou. Mé 

osobní zkušenosti přitom hovoří o tom, že děti často mají daleko méně předsudků, než 

dospělí okolo nich. Jiný učitel to vyjádřil slovy, že je jedno, kdo dítěti informace předá. 

Hlavně, když k němu bude mít dítě důvěru. 

59 



Z mé studie vyplynuly i další zajímavé výsledky, na kterých by bylo možné při širším 

výzkumu stavět. Jak si jedna z učitelek povzdychla, děti toho často vědí více než sami 

pedagogové, protože jsou ovlivněni explicitní sexualitou, která na ně každodenně útočí ze 

všech stran. Jak ukazují tabulky v Příloze IV. otázce 7, třináct učitelů z dvaceti se potýká 

s negativními vlivy médií a pornografie. Jakési pozitivní vlivy pak ve vlivu médií vidí jen pět 

učitelů. Zvláště pak si stěžují na seriál Vyvolení. Děti podle nich z médií často získají jen 

neutříděné poznatky, vulgární výrazivo, agresivní chování či ztrátu pocitu intimity. Pro 

učitele je pak jistě těžké vybalancovat správnou hranici, po které se vydat. Nestačí ale jen 

napsat na tabuli vulgární výrazy a doufat, že je děti nebudou používat. Ovšem, jak se 

vypořádat s takovými problémy, to učitelům také nikdo neříká. Dostávám se zpět 

k osnovám, ředitelům, didaktickým materiálům - protože nic z toho učitelům často odpověď 

nedává. 

Učitelé tedy nejsou v lehké roli. Mají dětem předat informace, které se sami dozvěděli 

často z velice nedůvěryhodných zdrojů, nemají pro to podmínky a často ani nevědí, co 

všechno by děti měly znát. Prevence sociálně patologických jevů je na školách téměř úplně 

opomíjena, a přitom je to jedna z důležitých součástí sexuální výchovy. Dříve se o ní tolik 

nemluvilo, proto není divu, že, jak uvádím v kapitole 1.3, starší koncepce sexuální výchovy ji 

příliš nereflektují. Ovšem dnes je potřeba tuto situaci změnit. Otázkou je, zda učitelé sami na 

takovou změnu stačí. Zda není potřeba koncepční změna osnov, názorů ředitelů škol a 

odborníků. Někteří ředitelé totiž udávají, že u nich sexuální výchovu učí odborníci -

sexuologové, lékaři, psychologové, neziskové organizace. Proti tomu jistě nelze nic namítat. 

Ovšem ve výpovědích učitelů se bohužel o podobných akcích neobjevilo ani slovo. 

Ministerstvo školství přitom prevenci sociálně patologických jevů přímo zmiňuje ve svém 

Metodickém pokynu (viz kapitola V.). Přesto se na většině škol komplexní prevence neděje. 

Kde hledat příčiny tohoto rozporu? To je otázka pro širší studii. 

Učitelé nejsou v jednoduché situaci také proto, že předávání sexuální výchovy je pro 

některé z nich nepříjemné, těžko se jim s žáky mluví o intimních tématech. Zatímco jiní 

odborníci z pomáhajících profesí mají v takových případech široké možnosti sebevzdělávání 

nebo supervize, učitelé jsou v tomto, alespoň podle mého názoru, opomíjeni. Jen dvě 

pedagožky ze vzorku měly další, postgraduální vzdělání. Učitelům by ale jistě v jejich práci 
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pomohlo. Jak koncepčně zařídit postgraduální vzdělávání učitelů? To je otázka pro širší 

studii. 

Doufám proto, že moje práce poslouží jako pilotní studie hlubšímu výzkumu 

sexuální výchovy na školách. Jde o postoje učitelů, o jejich vzdělání i o to, zda nedostali víc 

povinností, než mohou sami zvládnout. Kdo by jim měl při jejich úsilí pomoci? Jak zlepšit 

výuku sexuální výchovy na základních školách? Odpověď na to by byla výsledkem 

dlouhodobého zkoumání. Jeho výsledky by ale snad mohly učitelům pomoci v nelehkém 

úkolu - spolupracovat s rodiči, doplnit dítěti znalosti o oblasti sexuality a připravit ho na 

nelehké období dospívání i pozdější sexuální život se všemi jeho riziky. 

Diplomová práce pro mě osobně byla velice přínosná. Byla mou první větší 

samostatnou prací. Musela jsem se naučit sesbírat větší množství dat, a pak je zpracovat. 

Kromě toho jsem si uvědomila, že není možné klást všechnu zodpovědnost za, podle mého 

názoru, nedostatečnou, sexuální výchovu na učitele. Ti pracují ve velice stísněných 

podmínkách, mají málo času a ve třídách příliš mnoho žáků. Kromě toho jim někdy 

neposkytuje dostatečnou podporu ani samotná škola. A to jistě neplatí jen pro oblast 

sexuální výchovy. To je pro mě, možná jako budoucího školního psychologa, nebo 

psychologa v pedagogické poradně, velmi přínosné zjištění. K učitelům je tak třeba 

přistupovat s respektem k jejich práci. 

Nejdůležitější závěry studie 

1. 75% učitelů při výuce sexuální výchovy nedostatečně zmiňuje téma 

prevence sexuálního násilí a zneužívání. 

2. 75% učitelů neměli na vysoké škole didaktiku sexuální výchovy ani jiné 

vzdělání v oblasti sexuální výchovy. 

3. To však výrazně neovlivňuje jejich schopnost učit sexuální výchovu. 

1/-V» 
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PŘÍLOHA I 

Otázky rozhovoru 

1. V jakém rozsahu se ve vašich hodinách věnujete sexuální výchově? 

(Probíhá výuka sex. výchovy jednou či několikrát za rok podle osnov a probíraných 

témat, nebo s žáky diskutujete, když se vyskytne nějaký dotaz nebo nejasnost? 

Pokud probíhá jen několikrát za rok, kolik hodin či minut tématu věnujete? 

Pokud probíhá průběžně, popište nějakou situaci, během níž jste s žáky narazil/a na 

téma lidské sexuality, vztahů.) 

2. Podle čeho sexuální výchovu vyučujete? (Učebnice, materiály, multimediální programy, 

videokazety, zápisky, odborná literatura, filmy, časopisy, beletrie, apod.) 

3. Co je obsahem sexuální výchovy ve vašem pojetí? 

4. Co by podle vás mělo být obsahem sexuální výchovy? (Sleduji, zda učitel zmíní například 

prevenci sociálně-patologických jevů, antikoncepci, ale i vztahy a výchovu k 

partnerství.) 

Když učitel neumí odpovědět, kladu doplňující dotazy. Co všechno by mělo vědět 

dítě, které odchází z prvního (druhého) stupně? 

5. Kdo a kde by podle vás měl vyučovat sexuální výchovu? (Pouze rodina, pouze škola, či 

rodina a škola ve vzájemné spolupráci, vrstevníci, učitel určitého pohlaví, ředitel, 

výchovný poradce nebo odborník zvenku - sexuolog, psycholog, apod. 

6. Kdy by se mělo, podle vás, začít se sexuální výchovou u dítěte? (Věk.) 

7. Jak ovlivňuje současné dítě, sexuální výchovu, dobu jejího začátku a její průběh situace ve 

společnosti? 

(Děti jsou konfrontovány se sexualitou na všech frontách - v médiích tištěných i 

psaných, na internetu, mezi vrstevníky i staršími spolužáky, konečně i v rodině. 

Ptám se také na pornografii, jak ta ovlivňuje dítě? Kolik informací si z ní dítě už na 

hodiny sexuální výchovy přináší, a jak kvalitní? Může jim učitel konkurovat?) 

8. Jak probíhala sexuální výchova u vás? Absolvovali jste ji ve škole, v rodině? V kolika letech? 

Případně, aplikujete jí ve své rodině? 

9. Jaké máte formální vzdělání v oblasti sexuality? 

10. Jak jste se cítili při tomto rozhovoru? Jaké ve vás vyvolává emoce mluvení o sexu? 



PRÍLOHA IT 

Druhý stupeň 

Škola I. 

Fakultní Základní škola v centru Prahy, 400 žáků. 

Učitelka, žena, střední věk. Má aprobaci rodinná výchova a občanská výchova. Na 

druhém stupni ZŠ učí především rodinnou výchovu. 

L V jakém rozsahu se ve vašich hodinách venujete sexuálni výchove? 

Sexuálni výchovu vyučuje jednou za rok, tak jak je napsána v učebnici. Probírá ji 

asi tři nebo čtyři hodiny během půlených hodin. 

2. Podle čeho sexuální výchovu vyučujete? 

Vyučuje podle systému Fraus. Pro sexuální výchovu používá multimediální 

systém od nakladatelství Grada. Nechá každého žáka, aby si multimediální 

program prohlédl sám, pak zodpoví otázky. 

3. Co je obsahem sexuální výchovy ve vašem pojetí? 

Probírá nejen ochranu před zneužíváním, anatomii a fyziologii, ale také některé 

otázky partnerství a rodiny, např. kolik stojí dítě za rok, apod. 

Chlapci a dívky zvlášť - není dobré říkat například chlapcům v 6. třídě o 

menstruaci, nepochopili by to. 

V 6. ročníku probírá ochranu před sexuálním zneužíváním. S žáky probírá linky 

důvěry, kam se mohou obrátit. 

Také se píšou na tabuli sprostá slova, učitelka následně řekne, jak mají znít 

správně. 

4. Co by podle vás mělo být obsahem sexuální výchovy? 

Stavba a funkce pohlavních orgánů, výchova k rodičovství, plánované rodičovství 

a antikoncepce, prevence sexuálního zneužívání. 

5. Kdo a kde by podle vás měl vyučovat sexuální výchovu? 

V ideálním případě by sexuální výchovu měli dítěti předat rodiče. Ale pokud to 

nejde, musí nastoupit škola, aby se zabránilo sociálně patologickým jevům. 

6. Kdy by se mělo, podle vás, začít se sexuální výchovou u dítěte? (Věk.) 

Odmala, když se dítě začne ptát. 
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7. Jak ovlivňuje současné dítě, sexuální výchovu, dobu jejího začátku a její průběh situace 

ve společnosti? 

Děti jsou atmosférou ve společnosti silně ovlivněny a přinášejí to do školy. Většina 

z nich už má na druhém stupni zkušenosti se sledováním pornografie. Ve škole se 

to projevuje vulgaritou a agresivitou. 

8. Jak probíhala sexuální výchova u vás? Absolvovali jste ji ve škole, v rodině? V kolika 

letech ? 

Ve škole žádná, v rodině pokroková. 

Ve vlastní rodině se (u dcery) také snaží o maximální otevřenost 

9. Jaké máte formální vzdělání v oblasti sexuality? 

Studovala speciální pedagogiku na liberecké pedagogické fakultě. O sexuální 

výchově se tam nemluvilo. Všechny didaktické vědomosti tedy získala sama 

Později se zúčastnila školení pro učitele u PhDr. Fifkové. 

10. Jak jste se cítili při tomto rozhovoru? Jaké ve vás vyvolává emoce mluvení o sexu? 

Neměla problém při mluvení o sexu se cítí klidná, otevřená. 

Pozorování: 

Učitelka byla klidná a uvolněná, schopná hovořit o sexu bez zábran, aktivně se o 

téma rozhovoru zajímala. 

Škola II. 

Základní škola v centru Prahy se specializovanými třídami pro děti s poruchami 

chování. 

Učitel, muž, mladší střední věk. Má aprobaci rodinná výchova a občanská 

výchova. Na druhém stupni ZŠ učí především rodinnou výchovu. 

1. V jakém rozsahu se ve vašich hodinách věnujete sexuální výchově? 

V rámci rodinné výchovy pouze v osmé a deváté třídě jednou za rok, celkem asi 

osm vyučovacích hodin (dva měsíce). 

2. Podle čeho sexuální výchovu vyučujete? 
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Podle různých reklamních brožurek, různých učebnic rodinné výchovy, podle 

internetu a hlavně podle vlastní hlavy. S dětmi také občas prodiskutuje vystřižené 

novinové články, které samy přinesou (např. článek o případu znásilnění). 

3. Co je obsahem sexuální výchovy ve vašem pojetí? 

V rodinné výchově je čas mluvit, takže se probírají různé dotazy žáků. Učitel klade 

důraz na antikoncepci a rizika sexuálního života a odchylky od normy v populaci 

(sexuální deviace). 

4. Co by podle vás mělo být obsahem sexuální výchovy? 

Antikoncepce, rizika pohlavního života, pohlavní choroby, sexuální deviace. 

5. Kdo a kde by podle vás měl vyučovat sexuální výchovu ? 

Malé děti by měly získat prvotní informace od rodičů, starší děti pak od učitele, 

protože se stydí zeptat rodičů. 

6. Kdy by se mělo, podle vás, začít se sexuální výchovou u dítěte? (Věk ) 

Okolo nástupu školní docházky. V první a druhé třídě. 

7. Jak ovlivňuje současné dítě, sexuální výchovu, dobu jejího začátku a její průběh situace 

ve společnosti? 

V negativním slova smyslu. Děti získávají neutříděné poznatky a polopravdy. 

Dozvídají se hlavně o skandálech a násilí v sexu, málo už o antikoncepci, 

maximálně tak o kondomu. Používají pak hrubá slova. 

8. Jak probíhala sexuální výchova u vás? Absolvovali jste ji ve škole, v rodině? V kolika 

letech? 

V rodině probíhala otevřeně, ve škole vůbec. Většinu mu řekli kamarádi. 

9. Jaké máte formální vzdělání v oblasti sexuality? 

Na pražské pedagogické fakultě se sexualita vůbec neprobírala. Byla jiná doba. 

10. Jak jste se cítili při tomto rozhovoru ? Jaké ve vás vyvolává emoce mluvení o sexu ? 

Bez problémů. 

Škola III. 

Škola s rozšířenou výukou jazyků v Praze. 

Učitelka, žena, před důchodem. Aprobaci má rodinná výchova - přírodopis. 

Zároveň je na škole zdravotnicí. 
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1. V jakém rozsahu se ve vašich hodinách věnujete sexuální výchově? 

Podle osnov, tedy jednou za rok. V rámci statutu zdravotnice ale řeší dotazy dětí 

individuálně. Například přijde dívka, že začala menstruovat, apod. 

Nebo při situaci ve třídě, kdy se kluci začnou smát holkám, apod. 

2. Podle čeho sexuální výchovu vyučujete? 

Podle systému učebnic Fraus. Dále podle různých příruček, videokazety ... a 

videokazety „Péče o dítě". Dále jsou žákům individuálně k dispozici CD-romy. 

Občas (naposledy před dvěma roky) proběhne ve škole diskuse s odborníkem - dr. 

Radimem Uzlem. 

3. Co je obsahem sexuální výchovy ve vaše?n pojetí? 

Samotný název sexuální výchova je podle učitelky nesmyslný, zavádějící, děti se 

pak smějí. 

Probírá pubertu, změny v dospívání, stavbu a funkci pohlavního ústrojí, později 

antikoncepci. 

4. Co by podle vás mělo být obsahem sexuální výchovy? 

Puberta, změny v dospívání, stavba a funkce pohlavního ústrojí, antikoncepce, 

menstruace, početí, péče o dítě. 

5. Kdo a kde by podle vás měl vyučovat sexuální výchovu? 

Těžko říci, ale už před vstupem do školy. 

6. Kdy by se mělo, podle vás, začít se sexuální výchovou u dítěte? (Věk ) 

Nejdříve rodiče doma. Škola by pak měla reflektovat problémy, které přináší 

dospívání asi ve 4. a 5. třídě. 

7. Jak ovlivňuje současné dítě, sexuální výchovu, dobu jejího začátku a její průběh situace 

ve společnosti? 

Nesetkává se s tím, že by děti větší otevřenost ve společnosti oproti dřívějšku nějak 

poznamenala. Sex je už přirozenou součástí života. 

Spíše vadí časopisy pro dívky, kde se často i dvanáctileté dívky ptají na ztrátu 

panenství, apod. To je mravní ohrožování mládeže. 

8. Jak probíhala sexuální výchova u vás? Absolvovali jste ji ve škole, v rodině? V kolika 

letech ? 

Ne. O menstruaci jí řekly kamarádky. 

69 



9. Jaké máte formální vzdělání v oblasti sexuality? 

Na vysoké škole žádné nebylo. To ale stejně není rozhodující pro schopnost předat 

takové vědomosti - učitel by měl být zkušený. 

10. Jak jste se cítili při tomto rozhovoru? Jaké ve vás vyvolává emoce mluvení o sexu? 

Při rozhovoru se cítila uvolněně. 

Pozorování: 

Učitelka sice tvrdí, že se cítila uvolněně, neverbální komunikace tomu ale 

nenapovídala. Byla napnutá, nakloněná dopředu, pohrávala si rukou s předměty 

na stole. Zároveň očima stále sledovala poznámky, které jsem si zapisovala. 

Otázka je, nakolik tak na ni působilo téma hovoru, nebo třeba časový stres. 

Škola IV. 

Základní škola v Praze. 

Učitelka, předdůchodový věk, speciální pedagožka, vyučuje rodinnou výchovu a 

výtvarnou výchovu. 

1. V jakém rozsahu se ve vašich hodinách věnujete sexuální výchově? 

Jedenkrát za rok měsíc, jinak příležitostně vyplyne ze situace. Například, když 

děvčata pokřikují sprostá slova. 

2. Podle čeho sexuální výchovu vyučujete? 

Brožury, učebnice, letáky komerčních firem, CD-rom o sexuálním zneužívání 

Bílého kruhu bezpečí. Videokazeta Prahy 6 „Nechte mě bejt." 

3. Co je obsahem sexuální výchovy ve vašem pojetí? 

6. třída: Začíná se tím, že děti píší na papíry slova, která označují pohlavní orgány 

- slušné i sprosté, pak se o tom diskutuje. Učitelka vysvětluje, že sex a láska jsou 

vlastně krásné věci, které taková označení kazí. Dále se mluví o kamarádství, 

přátelství, lásce, vztazích mezi chlapci a děvčaty. Probírají se pohlavní změny 

v období puberty. 

7. - 8. třída: Učitelka už poznatky staví na tom, co se děti naučily v biologii. Dále 

vysvětluje krizové situace mezi mužem a ženou (rozvod, násilí, hádky, výchovné 

problémy dětí apod. a jak jim děti mohou zabránit či pomoci stabilizovat rodinu). 
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9. třída: O sexu se mluví už „natvrdo". Probírá se antikoncepce, pornografie a 

všechno, co chtějí děti vědět. Například děti chtějí často pouštět porno. 

Učitelka spojuje výuku sexuální výchovy i s výtvarnou výchovou, kde děti malují 

a kreslí například umění 20. století nebo na téma „Zrození života", apod.. 

Prevence před možností sexuálního zneužívání se probírá v 7. a 8. třídě. 

4. Co by podle vás mělo být obsahem sexuální výchovy ? 

Slušný slovník, pohlavní nemoci, antikoncepce, psychodrama - nácvik 

komunikace, řešení konfliktu v partnerství, počátek sexuálního života (ztráta 

panenství, výron semene), sebeúcta. 

5. Kdo a kde by podle vás měl vyučovat sexuální výchovu? 

Nejlépe rodiče. 

6. Kdy by se mělo, podle vás, začít se sexuální výchovou u dítěte? (Věk.) 

V mateřské školce. 

7. Jak ovlivňuje současné dítě, sexuální výchovu, dobu jejího začátku a její průběh situace 

ve společnosti? 

Silně, děti by se s tím neměly setkávat. Učitelce to vadí, negativně to děti ovlivňuje, 

hlavně tak, že už nepovažují sexualitu za něco intimního. 

8. Jak probíhala sexuální výchova u vás? Absolvovali jste ji ve škole, v rodině? V kolika 

letech ? 

Doma se o sexualitě dozvěděla něco až v pubertě, před tím ne. Ve škole vůbec 

9. Jaké máte formální vzdělání v oblasti sexuality? 

Na VŠ (speciální pedagogika) vůbec. Kurs sexuální výchovy absolvovala v rámci 

kursu na výchovnou poradkyni. 

10. Jak jste se cítili při tomto rozhovoru? Jaké ve vás vyvolává emoce mluvení o sexu? 

Dobře, s mluvením o sexu nemá problém. 

Pozorování: 

Mluvila tiše, téměř stydlivě, ale jistě a jasně. 

Škola IV. 

Základní škola v Praze. 
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Učitelka přírodopisu a chemie, před důchodem. 

1. V jakém rozsahu se ve vašich hodinách věnujete sexuální výchově? 

Podle osnov jednou za rok v přírodopisu, i kdykoliv to situace vyžaduje. 

Například v první až osmé třídě probírá lidskou sexualitu třeba i při 

rozmnožování rostlin a zvířat. 

2. Podle čeho sexuální výchovu vyučujete? 

Podle učebnic, internetu, dětských časopisů. 

3. Co je obsahem sexuální výchovy ve vašem pojetí? 

Anatomie, stavba a funkce pohlavních orgánů, prevence pohlavních chorob, 

intimní hygiena. 

Na začátku hodiny děti napíšou na anonymní papírky otázky, které pak učitelka 

zodpovídá. 

4. Co by podle vás mělo být obsahem sexuální výchovy? 

To, co popsala v předchozí otázce, ale záleží na učiteli. Měla by se také probrat 

otevřená komunikace s dětmi, aby v sexuálních otázkách neviděli tabu, úcta 

k partnerovi (promiskuita není hrdinství). 

5. Kdo a kde by podle vás měl vyučovat sexuální výchovu? 

V dětství rodiče, později škola a rodiče. 

6. Kdy by se mělo, podle vás, začít se sexuální výchovou u dítěte? (Věk.) 

Čím dříve, tím lépe. 

7. Jak ovlivňuje současné dítě, sexuálmjýi^^ jejího začátku a její průběh situace 

ve společnosti? \ l 

Nejhorší je seriál Vyvolení. Děti v n ě m j ^ o c h y t ^ kterými se pak 

častují. 

8. Jak probíhala sexuální výchova u vás? Absolvovali jste ji ve škole, v rodině? V kolika 

letech ? 

V rodině probíhala otevřeně, ve škole jen formou besedy v hodině přírodopisu. 

Učitelé se tehdy o takových věcech styděli mluvit. 

9. Jaké máte formální vzdělání v oblasti sexuality? 

Před 30 lety se o dětské sexualitě moc nemluvilo, takže ji učitelka probírala jen 

v rámci aprobace přírodopis. 
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10. Jak jste se cítili při tomto rozhovoru ? Jaké ve vás vyvolává emoce mluvení o sexu ? " 

Mluvit o sexu se nestydí. I když dnes děti často vědí hodně. 

Pozorování: 

Rázná a stručná mluva. Učitelka mi připadala otevřená a klidná. 

Škola V. 
Základní škola s rozšířenou výukou hudební výchovy v Praze 

Učitelka v důchodovém věku, aprobace český jazyk - dějepis. Momentálně 

vyučuje rodinnou výchovu. 

1. V jakém rozsahu se ve vašich hodinách věnujete sexuální výchově? 

V průběhu celého roku. 

2. Podle čeho sexuální výchovu vyučujete? 

Podle různých učebnic sexuální výchovy. 

3. Co je obsahem sexuální výchovy ve vašem pojetí? 

Puberta a změny v dospívání, milování, početí. Od sedmé třídy učitelka staví na 

přírodopisu a vysvětluje také anatomii. 

4. Co by podle vás mělo být obsahem sexuální výchovy? 

Je to diskutabilní, protože děti často vědí víc než učitelé. Mají zkušenosti. Proto by 

si měly odnést hlavně etiku, vztahy mezi mužem a ženou a správné výrazy (jako 

kondom, penis), které nahradí ty sprosté. 

5. Kdo a kde by podle vás měl vyučovat sexuální výchovu? 

Zpočátku rodina, později rodič nebo učitel - prostě osoba, ke které má dítě důvěru. 

6. Kdy by se mělo, podle vás, začít se sexuální výchovou u dítěte? (Věk.) 

Odmalička - v podstatě od narození. Nemělo by hledět klíčovou dírkou. 

7. Jak ovlivňuje současné dítě, sexuální výchovu, dobu jejího začátku a její průběh situace 

ve společnosti? 

Děti ztrácejí zábrany, sex je pro ně něco jako houska na krámě. Přitom to má být 

dar, vlastně takový svátek. 

8. Jak probíhala sexuální výchova u vás? Absolvovali jste ji ve škole, v rodině? V kolika 

letech ? 
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V dětství v rodině vůbec ne, sex byl tabu. Ve škole se děvčata dozvěděla něco málo 

o menstruaci. 

9. Jaké máte formální vzdělání v oblasti sexuality? 

Zádně, na vysoké škole se neprobíralo. 

10. Jak jste se cítili při tomto rozhovoru ? Jaké ve vás vyvolává emoce mluvení o sexu ? 

Není to jednoduché, protože učitelka vyrůstala v tabuizovaném prostředí. Musí se 

přemoci, protože sexuální výchova je nutná, ale není to pro ni jednoduché. 

Pozorování: 

Učitelka mluvila velmi neosobně z pozice „učitele za katedrou", sedla si tak, aby 

mi neviděla do očí. Mluvila rázně a hlasitě. Na rozdíl od učitelky ze školy IV. mi 

ale připadala uzavřenější, téma sexuality jí opravdu nesedí. 

Škola VI. 

Venkovská základní škola s asi 100 žáky. Jen druhý stupeň. 

Učitelka ve středním věku, zároveň ředitelka, aprobace přírodopis - chemie. 

Zároveň občas učí i rodinnou výchovu. 

1. V jakém rozsahu se ve vašich hodinách věnujete sexuální výchově? 

Podle osnov, jednou za rok v blocích, i podle potřeby. Například, když chlapci 

ubližují děvčatům, nebo se v 9. třídě objímají na chodbě. 

2. Podle čeho sexuální výchovu vyučujete? 

Podle videokazety Abeceda lidské sexuality, knih (encyklopedií), časopisů 

3. Co je obsahem sexuální výchovy ve vašem pojetí? 

Stavba pohlavního ústrojí, těhotenství, početí, vztahy mezi chlapci a děvčaty, 

porod, antikoncepce, pohlavní choroby, sexuální úchylky, obrana před sexuálními 

devianty. Probírá se i životní styl. 

4. Co by podle vás mělo být obsahem sexuální výchovy? 

Přiměřeně věku by děti měly vědět o sexualitě všechno. 

5. Kdo a kde by podle vás měl vyučovat sexuální výchovu? 

Ideální jsou rodiče, pokud nefungují, pak učitelé. 

6. Kdy by se mělo, podle vás, začít se sexuální výchovou u dítěte? (Věk.) 
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U předškoláků - ti by měli vědět, že nesmějí odejít s nikým cizím. Na prvním 

stupni by se pak dívky měly dozvědět o menstruaci. 

7. Jak ovlivňuje současné dítě, sexuální výchovu, dobu jejího začátku a její průběh situace 

ve společnosti? 

Velmi, a to negativně. Zejména seriál Vyvolení v nich vyvolává ztrátu zábran. 

Nevědí pak, jak se chovat v intimních situacích. 

8. Jak probíhala sexuální výchova u vás? Absolvovali jste ji ve škole, v rodině? V kolika 

letech ? 

V rodině ani ve škole se o sexu vůbec nemluvilo. Když už, tak se oplodnění 

vysvětlovalo takzvaně „na kytičkách". Celá generace 60. let tak byla na sex velmi 

nepřipravená. 

9. Jaké máte formální vzdělání v oblasti sexuality? 

Ne, na vysoké škole se o tom vůbec nemluvilo. 

10. Jak jste se cítili při tomto rozhovoru? Jaké ve vás vyvolává emoce mluvení o sexu? 

Ne každý učitel může sexuální výchovu učit, záleží na osobě. I učitelka se musela 

naučit najít vhodná slova a vážit je. Je to ale důležité téma, a proto si na to musela 

zvyknout. 

Pozorování: 

Učitelka nebyla úplně uvolněná, mluvila potichu, měla jsem dojem, že jsem při 

hovoru na intimní témata zahlédla na její tváři ruměnec. 

Škola VII. 

Velká základní škola v Praze, 500 žáků, zaměřená hodně na prevenci, reedukaci 

SPU. Učitelka, střední věk, aprobace dějepis - ruský jazyk. Teď vyučuje rodinnou 

výchovu. 

1. V jakém rozsahu se ve vašich hodinách věnujete sexuální výchově? 

V osmé a deváté třídě jsou to bloky jednou za rok. V šesté a sedmé třídě se sexuální 

výchova probírá průběžně. 

2. Podle čeho sexuální výchovu vyučujete? 

Podle vlastní hlavy - škola jí neposkytuje žádné materiály. 

3. Co je obsahem sexuální výchovy ve vašem pojetí? 
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Změny těla v pubertě, názvy pohlavních orgánů, pohlavní choroby, vztahy. 

4. Co by podle vás mělo být obsahem sexuální výchovy? 

To, co zmínila v otázce 2. 

5. Kdo a kde by podle vás měl vyučovat sexuální výchovu? 

Rodiče. 

6. Kdy by se mělo, podle vás, začít se sexuální výchovou u dítěte? (Věk.) 

Už na prvním stupni, když děti začínají být zvídavé. 

7. Jak ovlivňuje současné dítě, sexuální výchovu, dobu jejího začátku a její průběh situace 

ve společnosti? 

Mají dostatek znalostí o sexu a jsou schopné se o něm otevřeně bavit. 

8. Jak probíhala sexuální výchova u vás? Absolvovali jste ji ve škole, v rodině? V kolika 

letech ? 

Ve škole ne, v rodině ano. Mnoho se dozvěděla od kamarádek. 

9. Jaké máte formální vzdělání v oblasti sexuality? 

Studovala filosofickou fakultu, o sexuální výchově se tam vůbec nemluvilo. 

10. Jak jste se cítili při tomto rozhovoru? Jaké ve vás vyvolává emoce mluvení o sexu? 

Otevřeně, nemá problémy mluvit o sexu. 

Pozorování: 

Učitelka byla otevřená, klidná. Vyjadřovala se velice stručně. Možná to mohlo 

značit, že se v tématu necítí úplně volně. 

Škola VIII. 

Velká základní škola v Praze. 

Učitel, muž, důchodový věk, aprobace matematika - fyzika, tělocvik. Lyžařský 

instruktor. 

1. V jakém rozsahu se ve vašich hodinách věnujete sexuální výchově? 

Když situace vyžaduje (např. s chlapci na tělocviku mluví o hygieně). 

2. Podle čeho sexuální výchovu vyučujete? 

Nemá příručky, pouze z hlavy. 

3. Co je obsahem sexuální výchovy ve vašem pojetí? 

Hygiena, péče o tělo, anatomie. 
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4. Co by podle vás mělo být obsahem sexuální výchovy? 

Anatomie, funkce pohlavních orgánů, péče o tělo, hygiena. 

5. Kdo a kde by podle vás měl vyučovat sexuální výchovu? 

Rodiče, učitelé na prvním stupni, učitelé přírodopisu. 

6. Kdy by se mělo, podle vás, začít se sexuální výchovou u dítěte? (Věk.) 

Během nástupu do školy. 

7. Jak ovlivňuje současné dítě, sexuální výchovu, dobu jejího začátku a její průběh situace 

ve společnosti? 

Negativně. 

8. Jak probíhala sexuální výchova u vás? Absolvovali jste ji ve škole, v rodině? V kolika 

letech ? 

Ve škole ani v rodině ne. 

9. Jaké máte formální vzdělání v oblasti sexuality? 

Žádné. 

10. Jak jste se cítili při tomto rozhovoru? Jaké ve vás vyvolává emoce mluvení o sexu? 

Bez problémů. 

Pozorování: Učitel sice řekl, že smluvením o sexualitě problémy nemá. Jeho 

odpovědi ale byly stručné, mluvil ke mně spatra, snažil se mít rozhovor co 

nejdříve za sebou. Z toho je vidět, že se zřejmě v tomto tématu úplně volně necítí. 

Škola IX. 

Základní škola v Praze. 

Učitelka, žena, mladší střední věk. Aprobace český jazyk - rodinná a občanská 

výchova. 

1. V jakém rozsahu se ve vašich hodinách věnujete sexuální výchově? 

Jednou za rok, jak stanovují osnovy. 

2. Podle čeho sexuální výchovu vyučujete? 

Podle systému učebnic Fraus, videokazet, encyklopedií. 

3. Co je obsahem sexuální výchovy ve vašem pojetí? 

Anatomie, funkce pohlavních orgánů, partnerství, péče o dítě, antikoncepce, 

pohlavní choroby. 
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4. Co by podle vás mělo být obsahem sexuální výchovy ? 

To, co zmínila v předchozí otázce. 

5. Kdo a kde by podle vás měl vyučovat sexuální výchovu? 

Nejprve matka nebo otec, později třeba učitel. Je ale jedno kdo, hlavně aby k němu 

dítě mělo důvěru (může to být například babička, starší sourozenec, apod.) 

6. Kdy by se mělo, podle vás, začít se sexuální výchovou u dítěte? (Věk.) 

V předškolním věku, než jde dítě do školy. 

7. Jak ovlivňuje současné dítě, sexuální výchovu, dobu jejího začátku a její průběh situace 

ve společnosti? 

Spíše negativně, děti vidí něco, o čem často nevědí, co znamená. Ale pozitivní je to, 

že se o všem dozvědí brzy. 

8. Jak probíhala sexuální výchova u vás? Absolvovali jste ji ve škole, v rodině? V kolika 

letech? 

V rodině ano, otevřená rodina, ve škole v sedmé třídě ZŠ v rámci přírodopisu. 

9. Jaké máte formální vzdělání v oblasti sexuality? 

Na vysoké škole (Hradec Králové) proběhlo několik přednášek. 

10. Jak jste se cítili při tomto rozhovoru? Jaké ve vás vyvolává emoce mluvení o sexu? 

Klidně, nemá problém mluvit o sexu. 

Pozorování: 

Učitelka vypadala klidně, uvolněně. 
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PRÍLOHA TTT 

První stupeň 

Škola I. 

Základní škola v Praze, 400 žáků. 

Učitelka, mladší střední věk, vzděláním speciální pedagog (dálkově). 

1. V jakém rozsahu se ve vašich hodinách věnujete sexuální výchově? 

V průběhu celého roku. Záleží na složení třídy. Některé děti jsou už vyspělé, některé 

ještě úplně dětské. 

2. Podle čeho sexuální výchovu vyučujete? 

Podle učebnice - oddílu člověk. Děti se ptají a učitelka odpovídá, nebo nosí knížky. 

3. Co je obsahem sexuální výchovy ve vašem pojetí? 

Co je vůbec sex, pohlavní styk, pohlavní choroby, porod, antikoncepce. 

4. Co by podle vás mělo být obsahem sexuální výchovy? 

Přiměřeně věku všechno. 

5. Kdo a kde by podle vás měl vyučovat sexuální výchovu ? 

Rodiče. Někteří rodiče v tomto směru nefungují, pak je nejlepší učitelka. 

6. Kdy by se mělo, podle vás, začít se sexuální výchovou u dítěte? (Věk) 

Když se dítě začne ptát - není třeba mu sexualitu vnucovat. Knížky pro děti od tří let, 

v nichž se vysvětluje zrození, učitelka neuznává. 

7. Jak ovlivňuje současné dítě, sexuální výchovu, dobu jejího začátku a její průběh situace ve 

společnosti? 

Ovlivňuje spíše negativně. Děti znají určité výrazy, ale nevědí, jak je používat. 

8. Jak probíhala sexuální výchova u vás? Absolvovali jste ji ve škole, v rodině? V kolika letech? 

Vyrůstala s prarodiči, takže se o tom vůbec nemluvilo. Ve škole také ne 

9. Jaké máte formální vzdělání v oblasti sexuality? 

Na vysoké škole se o tom nemluvilo. 

10. Jak jste se cítili při tomto rozhovoru? Jaké ve vás vyvolává emoce mluvení o sexu? 

Mluvení o sexu nevadí. 
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Pozorovaní: 

Učitelka mluvila klidně, ale slova označující intimní výrazy nahrazovala ukazovacími 

zájmeny. 

Škola II. 

Základní škola v centru Prahy se specializovanými třídami pro děti s poruchami 

chování. 

Učitelka, žena, střední věk. 

1. V jakém rozsahu se ve vašich hodinách věnujete sexuální výchově? 

V rámci prvouky, později v přírodopise v oddílu tělo. V přírodovědě se ve čtvrté a páté 

třídě se tento oddíl probírá asi měsíc. Učitelka se s dětmi baví o tom, co je zajímá, i 

popisuje třeba stavbu pohlavních orgánů. Zároveň reaguje na každodenní problémy ve 

třídě, je to jakási improvizace. Děti se totiž učitele zeptat stydí méně, než rodičů. 

Nejlepší je ale probírat otázky dospívání s chlapci a děvčaty zvlášť. 

2. Podle čeho sexuální výchovu vyučujete? 

Podle učebnic. 

3. Co je obsahem sexuální výchovy ve vašem pojetí? 

Dospívání, menstruace. Jak se liší děvče a chlapec. Prevence zneužívání - cizí člověk 

může ublížit. I homosexuální chlapci - o tom se stále málo mluví. 

4. Co by podle vás mělo být obsahem sexuální výchovy? 

Podle věku a vyspělosti dítěte. Děti by se měly dozvědět o dospívání, menstruaci. 

Zejména chlapci by si měli uvědomit, že děvčata menstruace bolí. Jak se liší děvče a 

chlapec. Na druhém stupni by už děti měly o sexu vědět všechno. Prevence sociálně 

patologických jevů už dětí nudí, proto by se mělo přitvrdit. Například lékaři, 

sexuologové by měli dětem ukazovat fotografie mrtvých plodů po interrupci, apod 

5. Kdo a kde by podle vás měl vyučovat sexuální výchovu? 

Rodiče, později učitel. Cizí člověk by dítěti mohl i ublížit. 

6. Kdy by se mělo, podle vás, začít se sexuální výchovou u dítěte? (Věk.) 

Od útlého dětství. Rodiče by se neměli stydět. Na prvním stupni jsou děti různě vyspělé 

- někteří chlapci onanují před tabulí, jiní jsou ještě miminka. 
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7. Jak ovlivňuje současné dítě, sexuální výchovu, dobu jejího začátku a její průběh situace ve 

společnosti? 

Má negativní i pozitivní vlivy. Mezi ty negativní patří vulgarita, desinformace, mezi ty 

pozitivní, že se děti brzy o problémech sexuality dozvědí, a rodiče je potom musí 

pojmenovat. 

8. Jak probíhala sexuální výchova u vás? Absolvovali jste ji ve škole, v rodině? V kolika letech? 

V rodině se o sexu nemluvilo. Ve škole proběhla v sedmé a osmé třídě hodinová 

přednáška v rámci „Péče o dítě." Zbytek jí řekly kamarádky. 

9. Jaké máte formální vzdělání v oblasti sexuality? 

Učitelka studovala dálkově. Tam se se sexuální výchovou vůbec nepočítalo. Didaktika 

stejně nepomůže, když člověk nemá cit předat informace. Děti také informace o 

sexualitě od každého nepřijmou. Stydí se. 

10. Jak jste se cítili při tomto rozhovoru? Jaké ve vás vyvolává emoce mluvení o sexu? 

Klidně, bez problémů. 

Škola III. 

Učitelka, žena ve středním věku, 5. třída. 

1. V jakém rozsahu se ve vašich hodinách věnujete sexuální výchově? 

V průběhu celého roku, jakmile se ve třídě narazí na související téma. Například děti 

čtou v čítance úryvek z knihy Hanýžka a Martínek, kde se mluví o přátelství - a vysvětlí 

si pojmy přátelství, láska. 

Kromě toho se lidská sexualita probírá v hodinách přírodovědy, v rámci biologie 

člověka, tělovědy. 

2. Podle čeho sexuální výchovu vyučujete? 

Podle učebnice přírodovědy, podle videokazety Láska je Láska. Učitelka také používá 

vlastnoručně nahraný seriál britské televize BBC Lidské tělo. 

3. Co je obsahem sexuální výchovy ve vašem pojetí? 

Příprava na pubertu a první tělesné změny, které přináší. Lásku a vztahy, i přidružené 

problémy jako třeba anorexii. 

4. Co by podle vás mělo být obsahem sexuální výchovy? 

c 



Všechno, co to obnáší, tedy princip pohlavního styku, anatomii pohlavních orgánů, 

početí, těhotenství, ale i lásku. 

5. Kdo a kde by podle vás měl vyučovat sexuální výchovu? 

Nejlépe rodina. Na prvním stupni by pak měli být učitelé otevření všem otázkám, na 

druhém stupni podporovat organizovanou sexuální výchovu. 

6. Kdy by se mělo, podle vás, začít se sexuální výchovou u dítěte? (Věk.) 

Od předškolního věku. 

7. Jak ovlivňuje současné dítě, sexuální výchovu, dobu jejího začátku a její průběh situace ve 

společnosti? 

Výrazně dnešní děti a mládež ovlivňuje, hlavně chlapce. Ti sledují pornografii odkud si 

odnáší jen vulgaritu. Nezískají tam žádné vědomosti, smysl pro city, vztahy, 

zodpovědnost. 

8. Jak probíhala sexuální výchova u vás? Absolvovali jste ji ve škole, v rodině? V kolika letech? 

Pouze v rodině, ve škole jednou v sedmé třídě hodina. 

9. Jaké máte formální vzdělání v oblasti sexuality? 

Na vysoké škole se o sexuální výchově nemluvilo. 

10. Jak jste se cítili při tomto rozhovoru? Jaké ve vás vyvolává emoce mluvení o sexu? 

Dobře, klidně. 

Pozorování: 

Pozorovaná pedagožka měla zjevnou emocionální reakci při rozhovoru o sexuální 

výchově. Zčervenala, třásl se jí hlas, zakoktávala se. Při vyslovení ožehavějších slovních 

spojení, například „Pohlavní styk" ukrývá nenápadně obličej do ruky, nebo je opisuje 

ukazovacími zájmeny. 

Škola IV. 

Církevní základní škola v Praze, pouze první stupeň. 

Učitel (a zároveň ředitel), muž ve středním věku, 5. třída. 

1. V jakém rozsahu se ve vašich hodinách věnujete sexuální výchově? 

Nahodile. Výuku nepojímá systematicky. Nejčastěji se téma objevuje ve 4. - 5. třídě, 

když je situace přinese. Např. žák přinese do školy deník Metro, kde je nahá žena, 
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cestou do školy vidí billboard s nahou ženou. O sexu se mluví také během přednášek o 

drogách, které škola občas organizuje (pohlavní choroby). 

2. Podle čeho sexuální výchovu vyučujete? 

Nemají žádné tištěné materiály. Děti si mohou přečíst v knihovně encyklopedie. 

3. Co je obsahem sexuální výchovy ve vašem pojetí? 

Ve škole se systematicky nevyučuje. Kdyby ano, musel by se jako ředitel zeptat rodičů. 

4. Co by podle vás mělo být obsahem sexuální výchovy? 

Cítí se zaskočen. Záleží na tom, kde dítě žije. Dítě, které žije na samotě, tak nepotřebuje 

vědět téměř nic, jiné je to ve velkoměstě. Tam by o sexu měly vědět základní informace 

o vlastním těle, změny v pubertě, proč se dějí (hormony, apod.). Početí, narození, 

antikoncepce (jen chlapci, protože se zajímají o kondomy). Spojit s lidskou přirozeností a 

potřebou. 

5. Kdo a kde by podle vás měl vyučovat sexuální výchovu? 

Přirozeně jen rodiče. Je otázka, zda vůbec sexuální výchova patří do školy. Rozhodně by 

ji neměl vyučovat dvaadvacetiletý „občankář". 

6. Kdy by se mělo, podle vás, začít se sexuální výchovou u dítěte? (Věk.) 

Už tak od dvou do tří let ve městě. Na samotě stačí ve dvanácti. 

7. Jak ovlivňuje současné dítě, sexuální výchovu, dobu jejího začátku a její průběh situace ve 

společnosti? 

Děti se setkávají s tištěnou pornografií, i třeba v televizi. Odnáší si z toho vulgární 

názvosloví. Přirozená lidská věc se zošklivuje. 

8. Jak probíhala sexuální výchova u vás? Absolvovali jste ji ve škole, v rodině? V kolika letech? 

Ani v rodině, ani ve škole. 

9. Jaké máte formální vzdělání v oblasti sexuality? 

Žádné. Na vysoké škole se o tom nemluvilo. 

10. Jak jste se cítili při tomto rozhovoru? Jaké ve vás vyvolává emoce mluvení o sexu? 

Dobře, uvolněně. 

Pozorování: 

Ředitel byl celým tématem i mou prosbou o rozhovor překvapený. Sexuální výchovu 

vůbec nepovažoval na prvním stupni za důležitou. Škola se jí vůbec systematicky 

e 



na 

nevěnuje. Po mé prosbě, aby mi umožnil rozhovor s učitelem, nabídl, že rozhovor 

povede sám, ačkoliv neučí každodenně. 

Při rozhovoru byl velice rozvláčný, musela jsem ho zastavovat, zamlouval otázky, 

které jsem se ho ptala. Nahrazoval slova sexuální výchova ukazovacími zájmeny, často 

zavíral oči, odtahoval se nebo přibližoval ke mně přes stůl. 

Během rozhovoru změnil zásadně názor. Nejprve tvrdil, že dítě na prvním stupni by o 

sexualitě slyšet nemělo, později uvažoval o tom, že sexuální výchovu ve své škole 

zavede. 

Škola V. 

Velká základní škola v Praze, 500 žáků. 

Učitelka ve středním věku, první třída. 

1. V jakém rozsahu se ve vašich hodinách věnujete sexuální výchově? 

V průběhu celého roku. 

2. Podle čeho sexuální výchovu vyučujete? 

Znalost lidského těla, význam toho, mít někoho rád. 

3. Co je obsahem sexuální výchovy ve vašem pojetí? 

Podle učebnice Prvouky. 

4. Co by podle vás mělo být obsahem sexuální výchovy? 

Záleží na rodině, co chce dítěti sdělit. Děti by měly znát své tělo, základy hygieny. 

5. Kdo a kde by podle vás měl vyučovat sexuální výchovu? 

Rodina. 

6. Kdy by se mělo, podle vás, začít se sexuální výchovou u dítěte? (Věk.) 

Nejde říct - každé dítě je jiné. Mělo by to být nenásilné 

7. Jak ovlivňuje současné dítě, sexuální výchovu, dobu jejího začátku a její průběh situace ve 

společnosti? 

V první třídě není vliv patrný. 

8. Jak probíhala sexuální výchova u vás? Absolvovali jste ji ve škole, v rodině? V kolika letech? 

V rodině i ve škole. 

9. Jaké máte formální vzdělání v oblasti sexuality? 
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Žádné, na VŠ se o tom nemluvilo. 

10. Jak jste se cítili při tomto rozhovoru? Jaké ve vás vyvolává emoce mluvení o sexu? 

Ze začátku to bylo těžké, teď s odstupem nemá problém. 

Pozorování: 

Učitelka mluvila velice stručně, nerozváděla odpovědi. Připadalo mi, že o sexualitě 

mluví nerada. Na začátku rozhovoru také zmínila, že u dětí v první třídě se o sexualitě 

moc nemluví. 

Škola VI. 

Venkovská škola, pouze první stupeň, asi 100 dětí. 

Učitelka 1. třídy, ve středním věku, zároveň ředitelka. 

1. V jakém rozsahu se ve vašich hodinách věnujete sexuální výchově? 

V rámci prvouky se sexuální výchova vyučuje jednu hodinu měsíčně, tedy deset hodin 

ročně. 

2. Podle čeho sexuální výchovu vyučujete? 

Cyklus Encyklopedie pohlavního života pro sedmi až devítileté děti. 

3. Co je obsahem sexuální výchovy ve vašem pojetí? 

Zrození života, péče o miminka. 

4. Co by podle vás mělo být obsahem sexuální výchovy? 

Do třetí třídy by se s dětmi mělo mluvit jen o lásce, v páté třídě by už měly mít 

všeobecné povědomí. 

5. Kdo a kde by podle vás měl vyučovat sexuální výchovu? 

Hlavně rodiče, ale i učitelé. 

6. Kdy by se mělo, podle vás, začít se sexuální výchovou u dítěte? (Věk.) 

Od první třídy. 

7. Jak ovlivňuje současné dítě, sexuální výchovu, dobu jejího začátku a její průběh situace ve 

společnosti? 

Děti dříve dospívají, snižuje se věk pro pubertu. Na internetu a v knihovničce rodičů 

leccos vidí, ale nevědí, jak to pojmenovat. 

8. Jak probíhala sexuální výchova u vás? Absolvovali jste ji ve škole, v rodině? V kolika letech? 
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V rodině vůbec, z té odcházela nepřipravená, ve škole možná na druhém stupni, ale 

chlapci a dívky byli určitě oddělení. Děti se bavily spíš mezi sebou. 

9. Jaké máte formální vzdělání v oblasti sexuality? 

Ve 4. ročníku na VŠ měli sexuální výchovu - v rámci osnov (Výchova ke zdraví). 

10. Jak jste se cítili při tomto rozhovoru? Jaké ve vás vyvolává emoce mluvení o sexu? 

Teď už dobře, ale tak deset let po studiích měla při výkladu sexuální výchovy zábrany. 

Pozorování: 

Učitelka svým chováním potvrzovala odpověď na desátou otázku. Chovala se uvolněně 

a klidně. 

Škola VI. 

Venkovská škola, pouze první stupeň, asi 100 dětí. 

Učitelka, žena, mladší střední věk, 3. třída. 

1. V jakém rozsahu se ve vašich hodinách věnujete sexuální výchově? 

Podle situace, chování dětí (např. žák napodoboval sexuální pohyby). 

2. Podle čeho sexuální výchovu vyučujete? 

Podle plakátů pohlavních buněk a ústrojí. 

3. Co je obsahem sexuální výchovy ve vašem pojetí? 

U starších dětí mluví o tom, co to je menstruace, pohlavní buňky. U mladších vysvětluje 

pohlavní buňky na principu „včelka a kytička". Mluví o vztazích v rodině, vztahu 

rodičů. 

4. Co by podle vás mělo být obsahem sexuální výchovy? 

Přijatelnou formou všechno přiměřeně svému věku. 

5. Kdo a kde by podle vás měl vyučovat sexuální výchovu? 

Jednoznačně rodiče. 

6. Kdy by se mělo, podle vás, začít se sexuální výchovou u dítěte? (Věk.) 

V předškolním věku. 

7. Jak ovlivňuje současné dítě, sexuální výchovu, dobu jejího začátku a její průběh situace ve 

společnosti? 

Dítě kopíruje, co vidí - i u rodičů. Většinou ale stejně nechápe, co vidí (např. ženskou 

nahotu). 
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8. Jak probíhala sexuální výchova u vás? Absolvovali jste ji ve škole, v rodině? V kolika letech? 

V rodině vůbec ne, byla striktní, ve škole až na gymnáziu. 

9. Jaké máte formální vzdělání v oblasti sexuality? 

Jednou se na VŠ dívali na výukovou kazetu o lidské sexualitě pro děti. 

10. Jak jste se cítili při tomto rozhovoru? Jaké ve vás vyvolává emoce mluvení o sexuí 

Není jednoduché mluvit o sexu. Učitelka si musí nejdřív rozmyslet, co vlastně bude 

říkat. 

Pozorování: 

I přes svou odpověď na otázku deset zpočátku působila klidným, otevřeným dojmem. 

Později ale byla napjatá a odtažitá. 

Škola VIII. 

Škola v centru Prahy, s rozšířenou výukou hudební výchovy. Učitelka, původním 

vzděláním speciální pedagožka, těsně po studiích, učí 3. třídu 

1. V jakém rozsahu se ve vašich hodinách věnujete sexuální výchově? 

Třikrát za měsíc během tzv. „Dne bez aktovek" - děti se ptají na to, co je zajímá. 

Nejčastěji je to téma hygieny. 

2. Podle čeho sexuální výchovu vyučujete? 

Podle přednášek z vysoké školy, děti většinou stejně vědí až moc. 

3. Co je obsahem sexuální výchovy ve vašem pojetí? 

Poučení o nemocech (gynekologie, urologie - aby děti věděly, kam se obrátit, když 

budou mít problémy), mezilidské vztahy, slušné chování vůči ženě, gentlemanství 

(když mají chlapci podržet dívce dveře, červenají se). Informace o tom, jak přijdou na 

svět. Hygiena (například jak často si měnit spodní prádlo). 

4. Co by podle vás mělo být obsahem sexuální výchovy? 

Vše výše zmíněné. 

5. Kdo a kde by podle vás měl vyučovat sexuální výchovu? 

Učitelky ve školce, kde se děti začínají prohlížet. Lékař při preventivní prohlídce. 

6. Kdy by se mělo, podle vás, začít se sexuální výchovou u dítěte? (Věk.) 

Rodiče by měli dítě informovat o rozdílech mezi chlapci a děvčaty před vstupem do 

školky. 
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7. Jak ovlivňuje současné dítě, sexuální výchovu, dobu jejího začátku a její průběh situace ve 

společnosti? 

Všechno, co vidí je ovlivňuje - mohou třeba slyšet přes zeď soulož rodičů, nebo vidí 

starší spolužačky, kterým koukají tanga z kalhot. Děti většinou na internetu a v televizi 

pochytí sprostá slova. 

8. Jak probíhala sexuální výchova u vás? Absolvovali jste ji ve škole, v rodině? V kolika letech? 

Mluvilo se odmalička v rodině, ve škole moc ne. 
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9. Jaké máte formální vzdělání v oblasti sexuality? 

V rámci speciální pedagogiky (Hradec Králové) se o sexuální výchově mluvilo hodně -

o novinkách, didaktice. Probíhaly semináře s odborníky, lékaři, apod. Studenti 

odcházeli dobře připravení. 

10. Jak jste se cítili při tomto rozhovoru? Jaké ve vás vyvolává emoce mluvení o sexu? 

Mluví se jí dobře, hůře jen s některými dětmi, které mají problém s otevřeností. 

Pozorování: 

Učitelka je velmi mladá, pouze s dvouletou praxí, takže je z ní cítit nadšení začátečníka, 

hrne se do tématu. Je klidná, otevřená. Nemá s mluvením o sexualitě žádný problém. 

Škola IX. 

Velká škola v centru Prahy, zaměřená hodně na prevenci, reedukaci SPU. 500 žáků. 

Učitelka ve středním věku, 5. třída. 

1. V jakém rozsahu se ve vašich hodinách věnujete sexuální výchově? 

V průběhu celého roku. 

2. Podle čeho sexuální výchovu vyučujete? 

Podle učebnic Přírodovědy, v rámci tématu „Tělo". 

3. Co je obsahem sexuální výchovy ve vašem pojetí? 

To, co děti chtějí vědět. Žáci páté třídy už často chtějí jen ujasnit detaily početí a porodu. 

4. Co by podle vás mělo být obsahem sexuální výchovy? 

Děti v páté třídě by už měly o sexu vědět úplně všechno. Hlavně by neměly sexualitu 

brát jako jakési tabu. 

5. Kdo a kde by podle vás měl vyučovat sexuální výchovu? 

Rodiče a učitelé - ale v zásadě je jedno kdo, dítě k němu musí mít důvěru. 

6. Kdy by se mělo, podle vás, začít se sexuální výchovou u dítěte? (Věk.) 

Když se poprvé zeptá. 

7. Jak ovlivňuje současné dítě, sexuální výchovu, dobu jejího začátku a její průběh situace ve 

společnosti? 

Velký šok byl hlavně po revoluci. Teď se situace stabilizuje.Jen děti ztratily pocit 

intimity jako něčeho soukromého. 

8. Jak probíhala sexuální výchova u vás? Absolvovali jste ji ve škole, v rodině? V kolika letech? 
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V rodině se o sexu nemluvilo vůbec, až v pubertě. Ve škole na druhém stupni. 

9. Jaké máte formální vzdělání v oblasti sexuality? 

Speciální pedagožka - logopédka studovala v Praze, tam se o sexu nemluvilo vůbec, ale 

nemá pocit, že by jí to chybělo. Záleží hlavně na učiteli. 

10. Jak jste se cítili při tomto rozhovoru? Jaké ve vás vyvolává emoce mluvení o sexu? 

Svobodně. 

Pozorování: 

Učitelka vypadala skutečně velmi uvolněně. 

Škola X. 

Základní škola na Praze 6, s prvním stupněm odděleným v jiné budově. 

Učitelka v důchodovém věku. Druhá třída. 

1. V jakém rozsahu se ve vašich hodinách věnujete sexuální výchově? 

Průběžně celý rok, podle příležitosti (například i na škole v přírodě). 

2. Podle čeho sexuální výchovu vyučujete? 

Podle učebnic, z vlastní hlavy. 

3. Co je obsahem sexuální výchovy ve vašem pojetí? 

Základní povědomí o vlastním těle, hygiena. 

4. Co by podle vás mělo být obsahem sexuální výchovy? 

Na prvním stupni vědomí o vlastním těle, hygiena, anatomie a funkce pohlavního 

ústrojí. Antikoncepce, pohlavní nemoci. 

5. Kdo a kde by podle vás měl vyučovat sexuální výchovu ? 

Nejprve rodiče, pak se má připojit i škola - třídní učitel na 1. stupni. 

6. Kdy by se mělo, podle vás, začít se sexuální výchovou u dítěte? (Věk.) 

Asi od tří let. 

7. Jak ovlivňuje současné dítě, sexuální výchovu, dobu jejího začátku a její průběh situace ve 

společnosti? 

Negativně. Děti ztrácejí zábrany, jsou vulgárnější. Přinášejí do sexuality násilí. 

8. Jak probíhala sexuální výchova u vás? Absolvovali jste ji ve škole, v rodině? V kolika letech? 

V rodině i ve škole jen minimálně. Spíš spolužačky. 

9. Jaké máte formální vzdělání v oblasti sexuality? 

Žádné. 
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10. Jak jste se cítili při tomto rozhovoru? Jaké ve vás vyvolává emoce mluvení o sexu? 

Bez problémů. 

Pozorování: 

Učitelka hovořila volně, klidně, je vidět, že mluvit o sexualitě jí nevadí. 
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Příloha IV 
TABULKY 

Otázka 1 

Otázka na frekvenci výuky sexuální výchovy. Na prvním stupni vyučuje osm 

učitelů sexuální výchovu průběžně, jeden pouze jednou za rok, jak je to 

v osnovách a jeden oběma způsoby. Na druhém stupni vyučují průběžně pouze 

dva učitelé, čtyři pak jednou za rok. Celkově odpovědělo 50% dotázaných 

učitelů, že vyučují sexuální výchovu průběžně, 25% jednou za rok v rámci 

osnov a zbylá čtvrtina oběma způsoby. 

Co se týče pohlaví, žádný z mužů nevyučuje sexuální výchovu v kombinaci 

obou frekvencí a u žen výrazně převažuje průběžné vyučování. Tento způsob 

výuky zvolilo čtyřicet sedm procent dotázaných žen. Co se týče věku, vzorek je 

přibližně rovnoměrně rozdělen mezi všechny způsoby výuky. Jen ženy ve 

středním věku na prvním stupni inklinují ve čtyřech případech z deseti 

k průběžnému vyučování. 

Tabulka 1 
jednou za rok Průběžně kombinace obou 

učitelé 1. stupně 1 8 1 
učitelé 2. stupně 4 2 4 
učitelé 1. stupně 

Do pěti let po 
ukončení studia 

1 

Mladší střední věk 
(do 40 let) 

2 

Střední věk 1 4 1 
Předdúchodový věk 
(nad 55 let) 
Důchodce 1 

muž 1 

žena 1 7 1 

učitelé 2. stupně 

Do pěti let po 
ukončení studia 
Mladší střední věk 1 

Střední věk 2 2 

Předdúchodový věk 1 2 

Důchodce 2 

muž 1 1 

žena 3 1 4 
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Otázka 2 

Otázka druhá směřovala na to, jakých materiálů učitelé využívají při výuce 

sexuální výchovy. Na prvním stupni výrazně převažuje počet učitelů, kteří 

využívají hlavně učebnice. Je jich pět, tedy přesně polovina. Učitelé využívají 

jiné materiály, než učebnice, jedna z učitelek kombinuje obojí. Jeden z učitelů, 

muž, nepoužívá k výuce sexuální výchovy žádné materiály. Věk ani pohlaví 

v tomto případě nerozhoduje. Na druhém stupni učitelé spíše kombinují 

učebnice s jiným materiály, tak odpověděla polovina z nich. Ani zde se 

neobjevují rozdíly způsobené věkem nebo pohlavím učitele. 

Tabulka 2 
Výhrad 
ně 
podle 
učebnic 
e 

Podle 
učebnic a 
jiných 
materiálů 

Podle jiných materiálů Nepou: 
á žád 
materie 

Výhrad 
ně 
podle 
učebnic 
e 

Podle 
učebnic a 
jiných 
materiálů c 

e 
1 
k 
e 
rr 

Příručky, 
knihy 
encykloped 
ie 

videokaze 
ty, CD-
romy 

učitelé 1. stupně 5 1 3 1 1 

učitelé 2. stupně 
učitelé 1. stupně 

Do pěti let po 
ukončení studia 

Mladší střední 
věk (do 40 let) 

1 

Střední věk 3 1 1 1 
Předdúchodový 
věk (nad 55 let) 

Důchodce 1 

muž 1 

žena 4 2 3 2 

učitelé 2. stupně 1 5 1 1 2 

Do pěti let po 
ukončení studia 
Mladší střední 

věk 

1 1 

Střední věk 1 X 1 
Předdúchodový 
věk 

3 

Důchodce 1 1 

Muž 1 1 

Žena 1 5 1 1 
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Otázka 3 

Otázka tři směřovala na obsah sexuální výchovy, kterou učitelé žákům 

předávají. Z jejich odpovědí vyplývá, že nejčastěji se učitelé zmiňují o anatomii 

pohlavního ústrojí a lásce a vztahům mezi partnery (v obou případech 40% 

dotázaných). Následují informace o pohlavních nemocech (35% dotázaných) a 

otázkách dospívání a antikoncepce (30%). Jen jeden učitel z dvaceti se věnoval 

vysvětlování toho, co je to vůbec sex, pohlavní buňky, těhotenství, pornografie, 

vysvětloval rozdíly mezi chlapci a děvčaty nebo přidružené problémy (v tomto 

případě anorexii, příloha III.). 

Učitelé na druhém stupni kladou největší důraz na anatomii pohlavních 

orgánů, antikoncepci a lásku a vztahy. Učitelé prvního stupně se ve třech 

případech shodli na porodu a lásce a vztazích. Na jednoho učitele prvního 

stupně připadá průměrně 2,9 odpovědi, na učitele druhého stupně 4,6 tématu. 

tabulka 3 
Učitelé 1. stupně Učitelé 2. stupně Celkem 

co je sex 1 1 
pohlavní styk 1 1 2 
pohlavní nemoci 2 5 7 
hygiena 2 2 4 
anatomie 2 6 8 
pohlavní buňky 1 1 
dospívání 2 4 6 
menstruace 2 2 

početí 2 2 4 

těhotenství 1 1 

porod 3 1 4 

péče o dítě 1 2 3 

antikoncepce 1 5 6 

prevence zneužívání 
a násilí 

1 2 3 

jak se liší dívky a 
chlapci 

1 1 

láska a vztahy 3 5 8 

vztahy v rodině 1 2 3 

gentlemanství 1 1 

vulgární x správné 
výrazy 

3 3 

sexuální deviace 2 2 

co chtějí děti vědět 1 2 3 

pornografie 1 1 

přidružené 
problémy 

1 1 

Chlapci a dívky 
zvlášť 

1 1 2 
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Otázka 4 

Otázka 4 měla zjistit, jak si učitelé ideálně představují sexuální výchovu. I tady 

se učitelé nejčastěji zmiňovali o anatomii (45%), hygieně, pohlavních nemocech a 

lásce a vztazích (35%). 

Na otázku 3 a 4 shodně odpověděli dva učitelé prvního stupně a šest učitelů 

druhého stupně. V odpovědích na obě otázky se ve více než 50% (to znamená, 

více než polovina témat byla jiných) lišili dva učitelé, oba z prvního stupně. 

Tabulka 4 
Učitelé 1. stupně Učitelé 2. stupně Celkem 

co je sex 

pohlavní styk 1 1 
pohlavní nemoci 2 5 7 
hygiena 3 2 7 
anatomie 4 5 9 
pohlavní buňky 

dospívání 2 2 4 
menstruace 1 1 2 
početí 3 1 4 
těhotenství 1 1 
porod 1 1 
péče o dítě 2 2 

antikoncepce 2 5 7 
prevence 
zneužívání 

1 1 

jak se liší dívky a 
chlapci 

1 1 

láska a vztahy 3 4 7 
vztahy v rodině 2 2 
gentlemanství 1 1 
vulgární x správné 
výrazy 

3 3 

sexuální deviace 1 1 

co chtějí děti vědět 1 1 
počátek sex. života 1 1 

všechno přiměřeně 
věku 

4 1 5 

podle vyspělosti 2 2 

Chlapci a dívky 
zvlášť 

1 1 

Otázky 5 a 6 

Otázky na to, kdo a kdy by měl sexuální výchovy vyučovat a informace dítěti 

předat. Většina učitelů, jak ukazuje Tabulka 5, navrhuje spolupráci rodiny a 

školy, 40% z nich se ale také domnívá, že by sexuální výchovu měli předávat jen 

rodiče. 
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Nejlepším věkem pro začátek výchovy je podle 45% procent učitelů 

předškolní věk, tedy mezi třetím a šestým rokem. Dvanáct učitelů, tedy šedesát 

procent vzorku, doporučuje začít se sexuální výchovou už před nástupem 

povinné školní docházky. 

Tabulka 5 

Učitel 1. stupně Učitel 2. stupně Celkem 
rodiče 4 4 8 
učitelé, ve školce 1 1 
ve spolupráci 5 6 11 

Tabulka 6 

Učitel 1. stupně Učitel 2. stupně Celkem 
od narození, od 1 2 3 
útlého dětství 
předškolák (3-6 let) 5 4 9 
nástup školní 1 2 3 
docházky 
později 1 1 2 
když se začne ptát 2 1 3 
podle situace 1 1 

Otázka 7 

Otázka 7 směřovala k situaci ve společnosti. Učitelé měli odpovídat, jak, 

podle jejich názoru, ovlivňuje dostupná sexualita děti ve škole. V tabulce 7a je 

popsáno, zda učitelé vidí spíš pozitivní nebo negativní vliv. Vítězí u nich druhá 

varianta, myslí si to 65% učitelů. Pozitivní vliv vidí jen jeden učitel, míšení obou 

čtyři, tedy 20% učitelů. 

Tabulka 7b ukazuje, kde se děti nejčastěji s otevřenou sexualitou setkají. Je to 

internet, a překvapivě i seriál Vyvolení. V tabulce 7c se sedm učitelů 

z dvacetičlenného vzorku shodlo, že děti především pochytí vulgaritu ve 

slovníku, pěti učitelům vadí, že děti ztrácejí pocit sexuality jako něčeho 

intimního. Pozitivní vliv nejčastěji vidí v tom, že se děti dozvědí o sexualitě 

velmi brzy. 

Tabulka 7a 
Učitelé 1. stupně Učitelé 2. stupně Celkem 

Pozitivní vliv 1 1 

Negativní vliv 7 6 13 

Obojí 1 3 4 

Nepozoruje 1 1 2 
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Tabulka 7b 

Učitelé celkem 

Pornografie 3 
Televize 2 
Knihy 1 
Internet 2 
seriál Vyvolení 4 
partnerství rodičů 2 

Tabulka 7c 

učitelé celkem 
negativní vlivy 20 
vulgarita 7 
agresivita 3 
neutříděné poznatky 3 
intimita 5 
nesprávné výrazivo 2 
pozitivní vlivy 6 
sexualita není tabu 1 
ptají se rodičů 1 
dozvědí se dříve 3 
dříve dospívají 1 

Otázka 8 

V otázce 8 jsem zjišťovala, kde se samotným učitelům v dětství dostalo 

sexuální výchovy. Učitelé se zmiňovali výhradně o rodině a škole. To jsou také 

řádky Tabulky 10. V druhém řádku tabulky jsou uvedeni učitelé, kteří se o sexu 

doma, v rodině, dozvěděli jen omezené množství informací. Učitelé se často 

zmiňovali i o dříve téměř povinné přednášce o lidské sexualitě v sedmé třídě ZŠ, 

která je uvedena ve třetím řádku. Ve čtvrtém řádku jsou uvedeni ti učitelé, kteří 

sexuální výchovu měli ve škole a o sexu se mluvilo i v rodině. A konečně 

v posledním řádku jsou počty těch, kteří v dětství žádným školením neprošli. 

Těch je šest, tedy 30% vzorku, 35% procent učitelů mělo sexuální výchovu 

v rodině, čtvrtina učitelů absolvovala přednášku o sexualitě v sedmé třídě. Ve 

škole se celkem dozvědělo 8 učitelů, to je 40% vzorku. 6 učitelů, tedy 30% 

informovali také kamarádi. 
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Tabulka 8 
Učitelé 1. stupně Učitelé 2. stupně Celkem 

rodina 2 5 7 

omezeně 1 1 
škola 1 1 2 

přednáška v 7. třídě 3 2 5 
obojí 1 1 
žádná 3 3 6 
kamarádi 3 3 6 

Otázka 9 

V otázce 9 jsem se ptala na formální vzdělání v oblasti sexuality. To znamená, 

zda se učitelé dozvěděli něco o didaktice a obsahu sexuální výchovy. 15 učitelů 

nemělo na vysoké škole sexuální výchovu vůbec - to je 75% z nich. 4 se o ní 

dozvěděli málo, jedna učitelka hodně. Dvě učitelky absolvovaly ještě jiné kurzy 

v rámci celoživotního vzdělávání. Poslední řádek, nazvaný „Není potřeba", 

vyjadřuje počet učitelů, kteří si myslí, že nepotřebují mít žádné formální 

vzdělání pro to, aby mohli učit sexuální výchovu. 

Tabulka 9 
Učitelé 1. stupně Učitelé 2. stupně Celkem 

Na vysoké škole 
vůbec 

7 8 15 

Na vysoké škole 
málo 

2 2 4 

Na vysoké škole 
hodně 

1 1 

Jiné přednášky a 
kurzy 

2 2 

Není potřeba 2 1 3 

Srovnání otázek 3. 8 a 9 

Abych zjistila, jak ovlivňuje vzdělání pozdější schopnost výuky sexuální 

výchovy, srovnala jsem odpovědi na otázky 3, 8 a 9 v Tabulce 10. V prvním 

sloupci tabulky jsou uvedeni postupně všichni učitelé z vybraného vzorku, tak 

jak jdou po sobě v Přílohách II. a III. V druhém sloupci je uvedeno jejich 

pohlaví a věk, ve třetím až pátém sloupci kde a zda vůbec jednotliví učitelé 

absolvovali sexuální výchovu v dětství a v dalších třech sloupcích jejich 

formální vzdělání. V devátém sloupci je popsán obsah jejich pojetí sexuální 

výchovy podle následujícího klíče: A. Anatomie, pohlavní styk, pohlavní 
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choroby, antikoncepce, hygiena, B. dospívání, plánované rodičovství, 

Dospívání, C. Nevyučuje, D. Anatomie, základy hygieny, E. Početí, láska, 

vztahy, F. Co chtějí děti vědět. V posledním sloupci je pak uvedeno, zda se před 

žáky zmiňují také o riziku sexuálního zneužití a násilí. 

Tabulka 10 

Otázka 8 Otázka 9 9. 
O 
bs 
a 
h 
se 
x 
u 
ál 
ní 
v 
ýc 
h 
0 
v 

y 

10. 
Prev 
ence 
sexu 
ální 
ho 
zne 
uživ 
ání 

1. 2. Pohlaví, 
Věk 

3. 
R 
0 
d 
1 
n 
a 

4. 
Š 
k 
0 
1 
a 

5. 
Ž 
á 
d 
n 
é 

6. 
N 
a 
v 

y 
s 
0 
k 
é 
š 
k 
0 
1 
e 

7. 
N 
i 
k 
d 
e 

8. 
Jiné 
pře 
dná 
šky 

9. 
O 
bs 
a 
h 
se 
x 
u 
ál 
ní 
v 
ýc 
h 
0 
v 

y 

10. 
Prev 
ence 
sexu 
ální 
ho 
zne 
uživ 
ání 

První 
stupe 
ň I. 

Ž,mladší 
střední 

I I A 

11. Ž,střední I I B I 
III. Ž,střední I I B, 

E 
IV. M,střední I I C 
V. Ž, střední I I I D, 

E 
VI. Ž,střední I I E 
VII. Ž,mladší 

střední 
I I B, 

E 
VIII. Ž, mladá I I D, 

E 
IX. Ž, střední I I E, 

F 
X. Ž,důchodce I I D 
Druhý 
stupe 
ň l . 

Ž, střední I I A, 
E 

I 

II. M, mladší 
střední 

I 1 A, 
F 

III. Ž,před 
důchodem 

I I A 

IV. Ž, před 
důchodem 

I I A, 
E 

I 

IV. Ž, před 
důchodem 

I I A 

V. Ž,důchodce I I B, 
D 

VI. Ž,střed ní I I A I 

VII. Ž,střední I I B, 
E 

VIII. M,důchodce I I D 

IX. Ž, mladší 
střední 

I 1 I A, 
E 
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Otázka 10 

V otázce 10 jsem zjišťovala, jak se učitelům mluví o sexu a intimních 

tématech. Tři čtvrtiny učitelů uvádějí, že hovorem o sexu nejsou nijak stresovaní 

a mluví se jim o něm klidně a bez problémů. 

Tabulka 11 

Učitel 1. stupně Učitel 2. stupně Celkem 
Bez problémů. 7 8 15 
Stydlivý. 1 1 2 
Zpočátku stydlivý. 2 1 3 
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Obsah diplomové práce 

Obsahem diplomové práce je pilotní studie sexuální výchovy na základních 
školách. Zaměřuje se zejména na připravenost učitelů na toto téma a na reálný stav 
výuky sexuální výchovy na základních školách. Diplomová práce obsahuje teoretické 
informace o výuce sexuální výchovy, učebních osnovách a vzdělání učitelů. Pokračuje 
pilotní studií na deseti základních školách. Ta je prováděna formou kvalitativního 
výzkumu. Na závěr pak jsou uvedeny možnosti, jak dál pokračovat ve studii na toto 
téma. 

Mezi nejdůležitější závěry studie patří zjištění, že tři čtvrtiny učitelů při výuce 
sexuální výchovy nedostatečně zmiňují téma prevence sexuálního násilí a zneužívání. 
Stejný počet učitelů vzorku neměl na vysoké škole didaktiku sexuální výchovy ani 
jiné vzdělání v oblasti sexuální výchovy. To však výrazně neovlivňuje jejich schopnost 
učit sexuální výchovu. 

Klíčová slova: sexuální výchova, sexuální zneužívání, vzdělávací program 

The Abstract of The Master Thesis 

The Master Thesis contains pilot study about lessons of sex education in 
primary schools in Czech Republic. I t 's focusing on preparedness of teachers and 
the real estate of the sex education in schools. The Master Thesis includes theory of 
sex education, curriculum and erudition of teachers. It advances in pilot study in ten 
primary schools. The survey is qualitative research. In the end of the pilot study, 
there are some potentials in prosecuting of studying sex education in schools. 

Three most important conclusions of the study: three quarters of teachers of 
sex education in the study are not sufficient in teaching about sexual violation and 
sexual abuse. The same number of teachers were not well-educated about this 
subject during their university studies, nor in other way. Anyhow, that doesn't 
influence their ability of teaching sex education. 

Key words: sex education, sexual abuse, curriculum 


