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Příloha č. 1 

DOTAZNÍK 

Vážená studentko, vážený studente,  

 předkládaný dotazník, který se Vám dostává do rukou, je součástí výzkumného šetření 

mé diplomové práce na Filozofické fakultě - katedře pedagogiky, Karlovy univerzity v Praze. 

Práce se zabývá současným pojetím výchovy mladé generace k manželství a rodičovství. 

Otázky v dotazníku jsou položeny tak, aby co nejvíce odpovídaly záměrům výzkumného 

šetření. Prosím odpovídejte na otázky bez velkého přemýšlení, tak jak to opravdu cítíte. 

Jedině tak vaše odpovědi poslouží k co nejvěrohodnějšímu výsledku celého výzkumného 

šetření. 

Vyberte si vždy tu odpověď, která nejlépe vystihuje Váš názor, a zakroužkujte ji. Děkuji Vám 

za ochotu a čas.  Bc. Michaela Rézová 

………………………………………………………………………………………………… 

 1.             ◙  Dívka                                                                       ◙  Chlapec 

 

2. Kolik máte sourozenců? 

 ◙ jsem jedináček                 ◙ jednoho                         ◙ dva                                  ◙ tři a více                 

 

3. Z jaké původní rodiny pocházíte? 

◙  z úplné (matka + otec)   ◙ z rozvedené   ◙  žiji jen s jedním rodičem   ◙ jsem adoptován/a 

 

4. Rodiče rozhodují o všem důležitém společně 

◙  ano                      ◙ nevyhraněný názor                              ◙  ne          

 

5. Hlavní slovo v mé  rodině má vždy:  

◙  matka                                       ◙  otec                                ◙  oba stejně          

 

6. Jste zastánci teorie: žena má být s dětmi doma a vzdát se své kariéry a muž se má 

postarat o zabezpečení rodiny (hlavně po finanční stránce) 

◙  ano                       ◙ nevyhraněný názor                              ◙  ne      



7. Moje původní rodina mi dala užitečné rady, informace a dobrý základ do života 

◙  ano                       ◙ nevyhraněný názor                                ◙  ne      

 

8. Manželství je vždy nutné udržet kvůli dětem 

◙  ano                        ◙ nevyhraněný názor                               ◙  ne      

 

9. Rozvod je pro všechny zúčastněné lepší než nefungující manželství a rodina 

◙  ano                        ◙ nevyhraněný názor                                ◙  ne      

 

10. Veřejné mínění nerozlišuje manželství od dlouhodobého partnerského vztahu 

◙  ano                         ◙ nevyhraněný názor                                 ◙  ne      

 

11. Kde jsi získal(a) nejvíce informací o sexuální výchově a též výchově k manželství a 

rodičovství? 

◙ od rodičů  ◙ od kamarádů  ◙ ve škole  ◙ z odborné literatury  ◙ z internetu ◙ z médií (TV) 

 

12. Je v dnešní době nutné používat antikoncepci, uvedˇsvůj názor 

◙  ano                         ◙ nevyhraněný názor                                  ◙  ne      

 

13. Měl(a)  by si zájem o výuku odborného předmětu, nebo zařazení přednášek a besed 

obsahujících témata: manželství, rodičovství a lidská sexualita i na střední škole? 

◙   ano                        ◙   nevyhraněný názor                                ◙  ne      

 

14. Sňatek a manželství je zbytečný závazek, mohu si pořídit děti i s partnerem 

◙  ano                         ◙ nevyhraněný názor                                  ◙  ne      

15. Životní podmínky na založení rodiny v ČR považuji celkově jako dobré 

◙  ano                         ◙ nevyhraněný názor                                  ◙  ne      

 



16. Má původní rozvedená rodina vliv na uzavírání manželství u svých dětí?  

◙  ano                         ◙ nevyhraněný názor                                  ◙  ne      

 

17. Péče matky je pro malé dítě rozhodně lepší než péče otce 

◙  ano                         ◙ nevyhraněný názor                                  ◙  ne      

 

18. Klasická manželská rodina (otec + matka) má ve společnosti nezastupitelné místo 

◙  ano                         ◙ nevyhraněný názor                                  ◙  ne      

 

 

19. V kolika letech považujete za nejvhodnější uzavřít manželství (přibližně) 

 ◙      ve 20 letech  

 ◙      v 25 letech 

 ◙      ve 30 letech  

 ◙      po 30 věku 

 

20. Kolik dětí plánujete v  budoucím manželství?  

◙   pouze jedno, z  finančních důvodů 

◙   určitě dvě, je lepší mít sourozence 

◙    tři i více dětí, chci velkou rodinu 

◙   žádné, chci cestovat a mít klidný život 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 2  

Náměty na přípravu metodických listů  

 

Doporučení: Výchovný poradce na střední škole 

 

Předložené náměty na tvorbu metodických listů vytvořených na základě dotazníkového 

šetření zpřehledňují jednotlivá témata rodinné a sexuální výchovy, která se nemusí vyučovat 

jako samostatný předmět, ale může se prolínat v rámci jednotlivých předmětů prostřednictvím 

mezipředmětových vztahů. Vhodným předmětem je určitě Výchova ke zdraví, Občanská 

výchova a Psychologie. Současní středoškoláci mají dostatek informací a znalostí z oblasti 

lidské sexuality, ale často mají pochybnost k danému tématu zaujmout postoj a teoretickou 

znalost přetvořit v dovednost. Při výuce se nám pedagogům otevírá nový prostor jak využít 

aktivizační metody a formou diskuse, nebo řešením problémových situací a zaujmout 

studenta. A touto prožitkovou formou působit psychologicky i sociálně na osobnost žáka a 

ovlivnit tak jeho hodnotový systém.  

 

Doporučená témata na tvorbu metodických listů: 

 

1. Sexuální vývoj a sexuální chování 

2. Pohlavní role a očekávání mužských a ženských statusů  v budoucích vztazích 

3. Komunikace v  partnerských a manželských vztazích 

4. Metody ochrany proti početí – antikoncepce 

5. Přerušení těhotenství  

6. Těhotenství a porod 

7. Sexuálně přenosné choroby 

8. Druhá tvář sexuality – projevy násilí, prostituce, pornografie 

9. Rodinné prostředí: hodnoty, ctnosti a normy  

10. Informovanost o vhodné literatuře vztahující se k tematice sexuální výchovy, užitečné 

kontakty: linky důvěry, krizová centra, poradny, help line 

 

 

 



 

 

1. Téma: Sexuální vývoj a sexuální chování 

 

Stejně jako v jiných oblastech života rozvíjíme i zde své možnosti a schopnosti 

prostřednictvím pokroků i ústupů. Až po zkušenosti prvního pohlavního styku se sbírají 

sexuální zkušenosti s rozvíjenou intenzitou. Tyto zkušenosti mohou mít mladí lidé s jedním 

nebo více partnery. Mladiství si musí nalézt, co je právě pro ně v životě důležité.  Sexualita 

má mnoho tváří. Rozvíjí se ve stálém procesu duševních i tělesných změn, potřeby a přání 

jednotlivce se mění a odpovídají individuálnímu vývoji, různým setkáním a zážitkům.  

V tomto tematickém celku se můžeme věnovat pohlavní zralosti, tělesným změnám a vztahy 

k vlastnímu tělu. 

Kompetence: sociální a komunikativní 

Výstupy: vysvětlí význam sexuální výchovy, objasní rozdíly mezi pohlavími z hlediska 

fyziologie, popíše změny dospívání ve fyzické a duševní sféře 

 

2. Téma: Pohlavní role a očekávání mužských a ženských rolí v budoucích vztazích  

 

V životě nám připadne mnoho rolí. Toto přidělení rolí zahrnuje celou rozmanitou řadu 

chování. Všeobecně se očekává, že každý se chová podle životní fáze, kterou právě prožívá. 

Právě v tomto věku vzniká určitá nejistota rolí, která na jedné straně ztěžuje nalézt sama sebe 

a na druhé straně brání pevnému stanovení určitého chování. Odedávna jsou člověku 

připisovány role podle pohlaví. Tak jsou chlapci i dívky připravovány odlišně na rodinný 

život. Chlapci spíše na ekonomické zajištění rodiny a dívky na vedení domácnosti a péči 

o děti. Samozřejmě v dnešním emancipovaném světě je tomu mnohdy naopak. Výchova 

k rodičovství na základě pohlavních rolí začíná od narození a pokračuje celý život. Pohlavní 

role je spjata s celým společenským životem a je zakotvena ve všech společenských 

oblastech. Dívky i chlapci mají v dnešní době šanci na uvědomělejší výchovu, která je obohatí 

především v partnerském chování.  V tomto tematickém celku se pedagog věnuje objasnění 

pohlavních rolí mužských a ženských. Se skupinou studentů si vyměňují názory a diskutují na 

toto téma. Chlapci mohou hledat zápory i přednosti toho, kdyby byli dívkami a naopak. 

Výsledkem je velmi zajímavá práce ve skupinách   

Kompetence:  řešení problémů        



Výstupy: popíší rozdílnost mezi povahami lidí, vysvětlí jedinečnost člověka a vliv rodinného 

prostředí a výchovy 

 

3. Téma: Komunikace v partnerských a manželských vztazích 

 

Jako lidští jedinci se vyvíjíme ve vztazích.  Ve všech vztazích existují problematická 

témata. Například téma: „Blízkost a odstup“. Zde se nabízí otázka: Kolik vlastního si partneři 

ve vztahu zachovávají a kolik společného ze vztahu vzniká?  Mladí lidé mají na počátku 

vztahu velkou snahu vše podnikat spolu na základě svých prvních zkušeností se 

zamilovaností. Existuje tak řada šťastných očekávání a mnoho nároků a přání. Setkáváme se, 

ale i s žárlivostí a rozchody. Tyto situace patří ve vztazích k bolestným zkušenostem. Období 

mladosti je také obdobím učení, zkoušení a volby. Než mladí lidé přijdou na to, co je pro ně 

v milostných vztazích důležité, musejí prožít většinou různé, příjemné i nepříjemné 

zkušenosti a mnohdy  rozličnými partnery a partnerkami. To jsou důležité zkušenosti, které by 

se měly stát jedním z témat v sexuální pedagogice na středních školách.  

Kompetence: sociální a personální 

Výstupy: zhodnotí své povahové vlastnosti a porovnávají je s ostatními spolužáky, posoudí 

celkové chování kolektivu, jehož jsou nedílnou součástí, provádí modelové situace na daná 

témata z oblasti vztahů, vysvětlí různé existující formy vztahů, porovnávají historii se 

současností.  

 

 

4. Téma: Metody ochrany proti početí - antikoncepce 

 

Chybějící nebo nesprávné informace o pohlavních orgánech vlastních i druhého 

pohlaví, o jejich funkci, o těhotenství i o ochranných prostředcích a metodách způsobují, že se 

mládež domnívá: „Už se nic nemůže stát“, nebo že „ Umím si dát pozor“ a následuje 

předčasné otěhotnění. Udržování mýtů, že například napoprvé se nemůže nic stát, nebo že 

dívka nemá ještě pravidelně menstruaci a tak nemůže otěhotnět, připravila už řadu chlapců a 

děvčat před velký problém. Informace jsou důležité, ale nestačí. Mnoha mladistvým je 

zatěžko se vyrovnat s ochrannými prostředky fyzicky i duševně. Mnohdy se chlapci 

o antikoncepci nepostarají s odůvodněním, že o antikoncepci se postará přítelkyně a ochrana 

je ryze dívčí záležitost. Stud tak začíná už při obstarávání ochranných prostředků v lékárně či 

drogerii. Další bariéru představují zdravotní, nebo etické názory na některé ochranné 



prostředky. Za obzvlášť kritické místo musíme považovat odmítání ochranných prostředků, 

jestliže se někdo dívá na dítě jako na možnou záchranu ohroženého vztahu. V tomto 

tematickém celku je nutné krom slovních informací o ochranných prostředcích, vidět tyto 

pomůcky v originále a naučit se s nimi manipulovat. Spolupracovat se sexuologem a sexuální 

poradnou v  místě školy.  

Kompetence: ochrana zdraví 

Výstupy: používat ochranné prostředky zabraňující početí. (chlapci dívky), znát spolehlivost, 

vedlejší účinky, přednosti, nevýhody a možnosti získání jednotlivých antikoncepčních metod. 

 

 

5. Téma: Přerušení těhotenství  

 

Přerušení těhotenství bylo v minulých stoletích považováno za prostředek kontroly 

porodnosti a v mnohých zemích světa je i nyní. Ve 20. století (u nás za první republiky) byla 

zaručena beztrestnost při přerušení těhotenství, ale jen tehdy, bylo-li přerušeno ze zdravotních 

důvodů. Umělé přerušení gravidity je povoleno, pokud ho provádí odborný ženský lékař.  

Zatím u nás platí interrupční zákon. Těhotenský konflikt zůstává tak neřešen, protože je velmi 

obtížný a komplikovaný. Musí být totiž rozhodnuto, buď na úkor života před narozením, nebo 

jako zatížení života matky. Vzhledem k tomu, že se od základů změní život ženy, či ještě 

dívky, je těhotenství terénem, kde svoji roli sehrávají konflikty identity. Dívky mohou být 

nejisté, zda jejich dosavadní identita se může spojit s mateřstvím a s jeho nároky. Proto je 

nutné chlapcům připomínat jejich spoluúčast na těhotenství partnerky.  

Kompetence: k učení 

Výstupy: je schopen řešit modelové situace, diskutuje o daném problému, sestaví žebříček 

mezilidských vztahů v návaznosti na tuto kapitolu, uvede vhodné metody přerušení 

těhotenství 

 

 

6. Téma: Těhotenství a porod 

 

Tyto dvě slova změní jak osobní život, tak i současné partnerství. To se týká nové 

organizace denního života, zaměstnání, volného času a zodpovědnosti v životě mladého 

člověka. Ve vztahu k těhotenství a porodu se mohou projevit i různé pochybnosti. Mládež by 

měla být dobře informována jaké kroky podniknout, když zjistí, že mladá dívka je těhotná. 



Záleží na pedagogovi, jakým způsobem bude interpretovat celý biologický pochod plození a 

určení těhotenství.  

 

 

Kompetence: komunikativní 

Výstupy: popíše jednotlivá stadia těhotenství, vysvětlí vývoj plodu a zdravý průběh 

těhotenství, zdůvodní platnost zákona o rodině z hlediska vývoje zdravé populace 

 

 

7. Téma: Sexuálně přenosné choroby 

 

Bezpečný sex neexistuje! Máme na mysli takový sex, při kterém dochází k tělesnému 

kontaktu dvou nebo více osob. A hlavním nebezpečím zde je sexuálně přenosná nemoc. 

Samozřejmě celkem bezpečný sex je sex osamělý: tak například při onanii nám příliš mnoho 

nemocí nehrozí.  Vzájemná výměna tělesných tekutin je nejvíce nebezpečnou výměnou a 

lehkomyslný kontakt může vážně ohrozit zdraví. K bezpečnějšímu sexuálnímu chování 

dospějeme kontrolou sociálních faktorů. Jako první je to monogamie, sex s jedním partnerem. 

Vyvarovat se styku s  rizikovými osobami.  V případě sebemenšího náznaku na nějakou 

chorobu ihned zahájit léčbu a neohrožovat ostatní. Vyhnutí se užívání drog a alkoholu. Ten 

zvyšuje pravděpodobnost zanedbávání všech uvedených pravidel. Podrobné seznámení 

s pohlavně přenosnými nemocemi jako je Syfilis, Chlamydie, Genitální opar, HIV/AIDS a 

infekce způsobené prvoky a parazity. 

Kompetence: dbát o bezpečnost zdraví 

Výstupy: objasní negativní jevy v lidské sexualitě, vysvětlí význam péče o zdraví z   hlediska 

plnohodnotného života 

 

 

8. Téma: Druhá tvář sexuality – projevy násilí, prostituce a pornografie 

 

Sexualita je ve svých projevech jak něžná, tak zlomyslná. Stejně příbuzné jsou i 

sexualita a agrese. Může to být vyjádřeno v různých aspektech sexuality, od vášnivé rozkoše 

až ke skrytému či otevřenému sexuálnímu násilí. Dříve k tomu patřilo vše, co nesloužilo 

manželskému pohlavnímu styku za účelem plození. V dnešní době se stává hlavní známkou 

druhé tváře sexuality spíše násilí, překročení mezí proti vůli druhého člověka. Lidé mají 



mnoho tváří a jejich sexualita také. Spektrum násilí vůči ženám a dívkám je velké. Může 

k němu docházet v rodině týráním a sexuálním zneužíváním, na pracovišti, ve škole, na ulici 

formou sexuálního obtěžování, nátlaku až znásilnění. Prevence pohlavního zneužití je 

sexuálně osvětovou pedagogickou úlohou. Vlastní sexuálně výchovná prevence se proto musí 

výrazněji zaměřit do základních i středních škol, ale i mimoškolních zařízení. Prostituce 

znamená provozování sexuální činnosti za úplatu. V minulých letech ukázaly četné výzkumy, 

že přibývá prostituce mezi mládeží, neboť jsou to snadno a rychle vydělané peníze. Další 

skupinu tvoří mladiství, kteří si touto cestou vydělávají na drogy. Prostituce je část sexuální 

reality naší společnosti. Pedagog by si měl opatřit adekvátní informace k tomuto tématu 

(právní postavení prostitutek). Posledním tématem je pornografie. Jako pornografie se 

označují texty, obrazová znázornění – fotografie, kresby, filmy. Šíření pornografie je mezi 

mladistvými podle zákona o šíření písemností ohrožujících mládež zakázáno. O to co je 

pornografie se vedou neustálé ostré boje. V souvislosti s tímto tématem musí pedagogové mít 

na pornografii vlastní názor a také si musejí být vědomi i toho, že s pornografií nesmějí přímo 

pracovat, jestliže jde o nezletilé. 

Kompetence: k řešení problémů 

Výstupy: rozliší sociálně patologické jevy jejich vliv na utváření osobnosti člověka 

 

 

9. Téma: Rodinné prostředí: hodnoty, ctnosti a normy 

 

Jako lidé nejsme od přírody předurčeni k určitému chování. Proto potřebujeme pro 

svou orientaci normy a hodnoty. Základní hodnoty jsou všeobecné orientační body, které se 

historicky osvědčily  a většina lidí je uznává. Také sexuálnímu sebeurčení se člověk musí učit 

a především sexuální výchova k tomu má přispět. Samostatně myslet a cítit, mít úctu k životu, 

sám k sobě, ke své partnerce, ke svému partnerovi, dále pak úctu k nově vznikajícímu životu. 

Nezplodit žádné nechtěné dítě, nechápat potrat jako ochranu před početím, nyní také chránit 

sama sebe a druhé před infekcí HIV. K uskutečnění těchto základních hodnot nám pomáhá 

naše zodpovědnost, úcta k životu a důvěrný vztah s naším partnerem. Orientace se vyvíjejí 

tím, že přejímáme, co již někdo prožil, a tak získáváme první zkušenosti a tak se učíme. 

Učíme se, co nás uspokojuje, ale jiným ubližuje, a tak si vytváříme vzorové obrazy, které 

dávají našemu životu směr. Jen tak je možné naučit se vzájemné toleranci a získat zkušenosti. 

Velký vliv na děti a mládež má rodina, která prochází obrovskými změnami. Pedagogové by 



měli vysvětlit role rodiny: osobnostní rozvoj rodičů, vztahy mezi rodiči. Vhodné je zařazení 

tématu funkční a nefunkční rodiny   

 

 

Kompetence: komunikativní 

Výstupy: zhodnotí osobní vhodné a nevhodné chování v modelových situacích, pochopí 

význam pojmu osobnost z psychologického a sociologického hlediska 

 

 

10. Téma: Informovanost o vhodné literatuře vztahující se k tematice sexuální výchovy, 

užitečné kontakty: linky důvěry, krizová centra, poradny, help line 

 

Úloha rodičů a pedagogů v procesu výchovy není snadná, proto je nutné přistupovat 

k těmto problémům se zodpovědností. Důležitým posláním každého pedagoga je doporučit 

vhodnou literaturu a užitečné kontakty.    

Linky důvěry, krizová centra, poradny:  

 Zde jsou na ukázku uvedeny některé z nejžádanějších kontaktů   

Linka bezpečí dětí a mládeže- Zelená linka, 800 155 555(zdarma z celé ČR) 

HIV/AIDS - Národní linka prevence (800 144 444) 

GAY LINKA POMOCI - pro homosexuální občany, jejich příbuzné a známé (222 514 040) 

Vybrané zdroje informací z internetu: 

www.intimlinka.cz 

www.antikoncepce.cz 

 

V každém okresním městě lze kontaktovat Pedagogicko-psychologickou poradnu, Poradnu 

pro manželství a mezilidské vztahy či Sexuologickou ambulanci.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.intimlinka.cz/
http://www.antikoncepce.cz/


 

 

 

 

Příloha č. 3 

 

Metodický list pro výchovného poradce na střední škole 

1. Téma: Sexuální vývoj a sexuální chování 

Anotace 

Zájem o vznik života a sexualitu se u člověka v základní podobě objevuje již v útlém 

dětství. Stejně jako v jiných oblastech života rozvíjíme i zde své možnosti a schopnosti. Až po 

zkušenosti prvního pohlavního styku se sbírají sexuální zkušenosti s rozvíjenou intenzitou. 

Tyto zkušenosti mohou mít mladí lidé s jedním nebo více partnery. Sexualita má mnoho tváří. 

Rozvíjí se ve stálém procesu duševních i tělesných změn, potřeby a přání jednotlivce se mění 

a odpovídají individuálnímu vývoji, různým setkáním a zážitkům každého člověka.  

V tomto tematickém celku se můžeme věnovat vývoji zájmu o sexualitu v jednotlivých 

obdobích: předškolní věk, školní věk, dospívání a psychický vývoj mladistvých celkově. 

Pohlavní zralosti, tělesným změnám  a vztahu k vlastnímu těl i  otázkám prosazování 

plánovaného rodičovství. 

Kompetence: Personální a sociální 

Věková skupina: 1. Ročník střední školy, věková kategorie (15-16 let) 

Pomůcky: Odborná literatura – Šilerová L. Sexuální výchova (Jak a proč mluvit s dětmi 

o sexualitě), Praha: Grada. 2003, s. 104 ISBN 80-247-0291-6 

Čas: Klasická vyučovací hodina (45 minut), nebo blok několika hodin, možnost doplnění 

přednáškou sexuologa 

Prostředí: Školní učebna 

Způsob práce: Odborný výklad pedagoga, skupinová práce, práce jednotlivce, hraní rolí 



Cíl: Informovat o těchto intimních tématech, vytvořit důvěryhodnou atmosféru ve třídě, 

zprostředkovat tak mladým lidem informace, aby byli schopni vytvořit si správný názor, 

úsudek a postoje v této oblasti 

 

Výstupy žáků: Vysvětlí význam sexuální výchovy, objasní psychický vývoj dětí a 

dospívajících, popíše změny dospívání ve fyzické a duševní sféře, orientuje se v množství 

informací o sexualitě  

1. Individuální úkol na zahájení hodiny: uvolnění, naladění atmosféry  

Každý žák napíše na papír svoji myšlenku: Co tě napadne ve spojení s tématem pohlavní 

zralost? Samostatná individuální práce žáků. Po skončení všichni společně vyhodnotí 

odpovědi. Vystřídá se celá skupina  

2. Výklad: 

Význam sexuální výchovy, sexualita a láska, cíle sexuální výchovy, sexuální vývoj 

v jednotlivých obdobích, pohlavní zralost, tělesné změny, vztahu k vlastnímu tělu, 

prosazování plánovaného rodičovství. 

3. Skupinová diskuse, učitel formuje otázky typu: 

Co pro vás znamená sexualita? 

Jak se díváte na sexualitu vašich vrstevníků?  

Jak působí tělesné změny na vědomí vlastního těla a na sexuální chování?  

Jak vnímáte sexualitu ve vlastní rodině? 

4. Ukázky z odborné literatury  

5. Shrnutí ukončení hodiny: společné zopakování nových poznatků a zadání domácí práce 

na téma: Co pro mne znamená sexualita?  

 

 

 



 

 

 

 

Příloha č. 4 

 

Souhlas k půjčování Diplomové práce:      

 

 

Souhlasím s tím, aby moje diplomová práce byla půjčována ke studijním účelům. 

Žádám, aby citace byly uváděny způsobem užívaným ve vědeckých pracích a aby se 

vypůjčovatelé řádně zapsali do přiloženého seznamu. 

 

V Praze dne………………                                                                  Podpis……………….                                                          

 

 

                                                  

Pořadové číslo Jméno čtenáře Č. ISIC karty Bydliště Datum 

     

     

     

     

     

     



     

 


