Přílohy
Příloha 1: podrobné znění otázek k výzkumu

1) rozdíl mezi mužem a ženou
Jaký je rozdíl mezi mužem a ženou?
Jaký je rozdíl mezi ženským a mužským tělem?
Co to jsou pohlavní orgány?
K čemu tyto orgány slouží?
2) partnerské vztahy
Co to je partnerský vztah?
Jaký je rozdíl mezi kamarádským a partnerským vztahem?
Co spolu lidé, kteří spolu chodí, dělají?
Proč jsou partnerské vztahy pro lidi tak důležité?
3) sexualita, sex, sexuální projevy
Co to znamená sexualita/sex?
Jaké jsou různé sexuální projevy?
Proč spolu lidé mají sex?
Co se děje při sexu v lidském těle?
Co to znamená vzrušení?/ Jak se projevuje vzrušení?
Co to znamená sexuální uspokojení/ orgasmus?
4) oplodnění, těhotenství, narození dítěte
Jak se dělají děti?
Pokud má žena s mužem sex, znamená to, že otěhotní?
Jak to probíhá, když žena čeká dítě? / Co se děje s dítětem, než se narodí?
Jak dlouho to trvá, než se dítě narodí?
Jak se dítě dostane na svět?

Co to znamená plodnost a neplodnost? / Může každá žena s každým mužem otěhotnět?
5) ochrana před otěhotněním, pohlavními nemocemi

Co to je antikoncepce?
Jak se dá chránit před otěhotněním?
Co to je pohlavní nemoc?
Znáte nějakou pohlavní nemoc?
Jak se může člověk ochránit před pohlavními nemocemi?

6) menstruace
Co to znamená menstruace/ měsíčky? Jak se menstruace projevuje?
Co se při menstruaci děje v ženském těle?
Co se pro ženu změní, když začne menstruovat?

7) masturbace
Co to je masturbace/ onanie/ sebeukájení?
Může člověk sám sebe sexuálně vzrušit, uspokojit?
Jak to dělají ženy/ muži?
Proč to lidi dělají?/ Jak se u toho člověk cítí?
8) sexuální zneužívání
Co to je sexuální zneužívání?
Jak se může sexuální zneužívání projevit?
Jak se můžeme chránit, aby se nám to nestalo?
Jak se dá zabránit tomu, aby nám někdo dělal něco, co se nám nelíbí?

9) homosexualita
Co to je homosexualita?/ Co to znamená, když je někdo homosexuál?
Můžou mít spolu partnerský vztah, sex dva lidi stejného pohlaví?

Jak se říká ženám, které spolu chodí?
10) zdroje informací
Kde jste se dozvěděl/a/ odkud víte informace o partnerských vztazích a sexualitě?
Bavil/a jste se/ bavíte se o tom někdy s rodiči/ sourozenci/ kamarády…?
Učil/a jste se o tom ve škole?
Četl/a jste si o tom v nějaké knížce/ časopisu?
Viděl/a jste o tom nějaký film/ pořad v TV?
Hledal/a jste si o tom něco na internetu?
Řešil/a jste tyto otázky někdy s asistentem, sociálním pracovníkem, případně psychologem či
doktorem?
Máte pocit, že víte o partnerských vztazích a sexualitě dostatek informací?
Chtěl/a byste se o těchto tématech dozvědět víc?
Kde byste mohl/a další informace najít?

Příloha 2 – inzerát pro potencionální účastníky výzkumu
Dobrý den,
jmenuji se Anna Charvátová a píši bakalářskou práci do školy o sexualitě a vztazích lidí s
mentálním postižením.
Chci se Vás zeptat, jestli bych s Vámi mohla udělat rozhovor, který bych pro svou práci
použila.
Rozhovor trvá maximálně 1 hodinu, je anonymní – nikde bych neuváděla Vaše jméno.
Ptala bych se Vás na otázky o sexualitě a vztazích obecně, ne na nic soukromého.
Nechci se ptát na Vaše osobní věci ani na zkušenosti.
Zajímá mě jen, co o sexualitě a vztazích víte.
Pokud souhlasíte, zavolám Vám a domluvíme si místo a čas rozhovoru.
Moje číslo je ……………..
Děkuji moc.

Příloha 3 – obrázek použitý při některých rozhovorech s účastníky výzkumu
(http://www.i-creative.cz/2011/10/18/lidske-telo-obrazky/)

