RESUMÉ
V celém světě stejně tak jako v naší společnosti se během posledních let znatelně
zvyšuje procento neplodných párů. Odborníci hovoří až o 15 %. Zatímco v minulosti
znamenala tato situace neřešitelný problém, v současné době existuje široká nabídka center
asistované reprodukce, která nabízejí léčbu neplodnosti formou umělého oplodnění. O tom,
kolik neplodných párů se rozhoduje pro umělé oplodnění, hovoří počet takto narozených dětí
(pohybuje se mezi 2 – 3 tisíci). Tyto údaje vypovídají o faktu, že umělé oplodnění je i v naší
společnosti vítáno. Nauka římskokatolické církve však nemluví ve prospěch tohoto
lékařského oboru a často vystupuje proti jejím praktikám.
Cílem mé práce bylo zjistit, jak se příslušníci katolické církve dívají na uvedenou
problematiku a jak mnoho o ní vědí. Účelem bylo rovněž zjistit, zda katolíci jsou v této
oblasti „vzděláváni“ církví a zároveň zda znají postoj církve v této problematice.
V neposlední řadě bylo zkoumáno, nakolik se s tímto názorem církve ztotožňují.
Ve zpracování je nejprve představena asistovaná reprodukce spolu s jejími technikami. Jsou
zmiňovány oblasti, do kterých tato medicína zasahuje, a jaká s sebou nese rizika a problémy.
V závěru první části je prezentováno hledisko katolické církve a blíže jsou vysvětleny
důvody, na jejichž základě se církev staví proti technikám reprodukční medicíny.
Výzkum byl zaměřen na katolíky v Praze, mimo Prahu a studenty škol s teologickým
zaměřením. Distribuce dotazníků proběhla s menšími obtížemi, zato návratnost dotazníků
splnila očekávání. Výsledky dotazníků byly rozpracovány podle jednotlivých otázek do grafů
a údaje prezentovány v procentech.
Bylo prokázáno, že znalosti katolíků ohledně názoru církve jsou nadprůměrné.
Vědomosti týkající se samotné problematiky asistované reprodukce však byly průměrné,
podle předpokladu. Nadále se potvrdil odhad, že znalosti lidí pocházejí převážně z jiných než
křesťanských zdrojů, což bylo o něco znatelnější v pražské skupině a velmi zjevné ve skupině
studentů. Paradoxně k tomuto faktu se stavěl výsledek znalosti důvodů církve. Lidé skutečně
prokázali znalost katolické morálky. Alarmujícím byl však výstup u studentů, kteří
prezentovali znalost velmi malou. I přesto se však ukázalo, že s postoji církve souhlasí
většina lidí a záleží jim na tom, aby církev svá stanoviska prezentovala. Z výzkumu dále
vyplynulo, že lidé stejně tak jako církev soucítí s páry postiženými neplodností a nenabízí jim
jednostranná řešení. Naopak projevili snahu ukázat těmto lidem cestu z této situace, a to i bez
pomoci „umění“- jak se asistovaná reprodukce v angličtině nazývá (ART).

