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Příloha 1 - Anonymní dotazník 

Anonymní dotazník 

 

Vážení studenti, tento anonymní dotazník bude sloužit pro zpracování 

bakalářské práce Komparativní analýza úrovně znalostí v oblasti lidské sexuality 

mezi studenty středních škol a gymnázií. Prosím Vás o pravdivé vyplnění. Pokud 

není uvedeno jinak, zakroužkuje v dotazníku pouze jednu variantu. 

 

Děkuji Vám za vyplnění 

Petr Louda 

Pohlaví:  

Věk:  

Typ střední školy:  

 

1. Při jaké teplotě hyne virus HIV: (doplňte) 

a. ………. °C  b)   nevím 

2. Virus HIV po zaschnutí záhy hyne: 

a. ano   b)   ne 

3. Možnosti přenosu viru HIV (možnost více variant): 

a. souloží 

b. používáním společného WC 

c. používáním společné injekční jehly 

d. líbáním (slinami) 

e. bodavým hmyzem 

f. krevní transfuzí 

g. mateřským mlékem 

h. z matky na plod (během těhotenství nebo při porodu) 
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i. podáním ruky 

4. Riziko přenosu viru HIV z infikovaného muže na ženu/muže je výrazně 

vyšší než z infikované ženy na muže/ženu: 

a. ano   b)   ne 

5. Po jaké době se dá zjistit přítomnost protilátek viru HIV v krvi: 

(doplňte) 

.......... dní 

6. Riziko přenosu viru HIV se snižuje použitím (možnost více variant): 

a. kondomu  b)   hormonální antikoncepce  c)   lubrikačního gelu 

7. Obřízka u mužů výrazně snižuje možnost přenosu viru HIV: 

a. ano   b) ne 

8. Vysvětlete termíny: 

a. hymen - 

b. poluce - 

c. masturbace -  

d. felace - 

e. menarché - 

f. cunnilingus - 

9. Čím je osoba sexuálně aktivnější a čím dříve začíná se sexem, tím déle 

vydrží být aktivní ve starším věku: 

a. ano   b)   ne 

10. Většina mužů má v průběhu života při nejmenším jednu sexuální 

zkušenost s prostitutkou: 

a. ano   b)   ne 

11. Nejlepší zdraví mají lidé, kteří sexuálně abstinují: 

a. ano   b)   ne 

12. Poluce je ukazatelem sexuální poruchy: 

a. ano   b)   ne   c)   nevím, co je poluce 

13. Masturbace je zdraví škodlivá: 
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a. ano   b)   ne 

14. Výskyt masturbace u mužů a u žen v české populaci je přibližně 

(doplňte): 

   u mužů ………. % 

 u žen ………. % 

15. Aktivní sportovci zahajují pohlavní styk později, méně často masturbují, 

a když se s nějakou dívkou seznámí, trvá podstatně déle, než se s ní 

začnou pohlavně stýkat: 

a. ano   b)   ne 

16. I když je to velmi zřídkavé, lidé se mohou po čas sexuálního styku v křeči 

zaseknout (např. podobně jako psi): 

a. ano   b)   ne 

17. Když se žena vymočí po koitu, zredukuje se tím možnost jejího 

otěhotnění: 

a. ano   b)   ne 

18. Když se muž vymočí po koitu, zredukuje to jeho možnost na infikování 

sexuálně přenosnou nemocí: 

a. ano   b)   ne 

19. Pohlaví dítěte je determinováno mužem: 

a. ano    b)   ne 

20. Penis černocha je v průměru větší než penis bělocha: 

a. ano   b)   ne 

21. Velikost penisu je důležitá pro sexuální uspokojení ženy: 

a. ano   b)   ne 

22. Je nebezpečné mít koitus v období menstruace: 

a. ano   b)   ne 

23. S vyšším vzděláním se zvyšuje otevřenost k různým sexuálním 

praktikám: 

a. ano   b)   ne 
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24. Panenská blána funguje jako antikoncepční prostředek (po prvním 

pohlavním styku dívka nemůže otěhotnět): 

a. ano    b)   ne 

25. Jaký je rozdíl mezi transsexuálem a transvestitou? (doplňte): 

- transsexuál: 

 

- transvestita: 

 

 

26. Pedofilní sexuální preference je: 

a. vrozená   b)   věcí volby 

27. Pohlavní styk dospělého člověka s dítětem má negativní dopad na vývoj 

dítěte nezávisle na kultuře, ve které je dítě vychováváno: 

a. ano   b)   ne 

28. Homosexualita je nemoc, které se dá správnou výchovou a prevencí 

předcházet: 

a. ano   b)   ne 

29. Homosexualita často vzniká důsledkem poranění citů (špatnou 

zkušeností s příslušníky opačného pohlaví): 

a. ano   b)   ne 

30. Jaký je výskyt homosexuality v české populaci (doplňte): 

v mužské ………. % 

v ženské ………. % 

31. Absence sexuální výchovy je zodpovědná za větší sexuální angažovanost 

dospívajících nebo za dřívější zahajování sexuálního života: 

a. ano   b)   ne 
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32. Své součastné znalosti v oblasti sexuality bych ohodnotil(a) na škále od 1 

do 5  

(1- výborné, 5- velice špatné):  

 

1     2   3  4  5 

 

33. Uveďte svůj hlavní zdroj informací o sexualitě (možnost více variant): 

a. rodina 

b. škola 

c. internet 

d. ostatní média 

e. kamarádi 

f. žádný 

g. jiné (doplňte) 

34. Ve kterém věku jste měl(a) svůj prvního pohlavní styk: 

a. …..   b)   dosud nikdy 

35. Jaký antikoncepční prostředek jste použil(a) při svém prvním pohlavním 

styku 

(nevyplňujte, pokud jste pohlavní styk neměl(a)): 

a. žádný 

b. kondom 

c. hormonální antikoncepce 

d. přerušovaná soulož 

e. spermicidy 

f. jiné (uveďte) 

36. Kondom snižuje Vaše potěšení z pohlavního styku: 

(nevyplňujte, pokud jste pohlavní styk neměl(a)): 

a. ano   b)   ne 
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37. Jakou formu antikoncepce používáte se svým stálým partnerem 

nejčastěji: 

a. nemám stálého partnera 

b. žádnou 

c. kondom 

d. hormonální antikoncepce 

e. nitroděložní tělísko 

f. přerušovaná soulož 

g. spermicidy 

h. jiné (uveďte) 
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Příloha 2 - Tabulky s výsledky 

Tab. 2: Ot. 2. Virus HIV po zaschnutí záhy hyne

PR 0% 0% 0%

S – souloží, IJ – injekční jehlou, KT– krevní transfuzí, MP – z matky na plod,

MM – mateřský mlékem, L/S – líbáním/slinami, BH – bodavým hmyzem,

WC – používáním společného WC, PR – podáním ruky 

BH 22% 14% 18%

WC 8% 4% 6%

MM 28% 26% 27%

L/S 22% 14% 18%

KT 92% 92% 92%

MP 68% 94% 81%

S 100% 100% 100%

IJ 88% 98% 93%

Neodpovědělo 2% 0% 1%

Tab.3: Ot. 3. Možnosti přenosu viru HIV

Tab. 3 Střední školy Gymnázia Celkem

Ano 12% 28% 20%

Ne 86% 72% 79%

Špatně 96% 86% 91%

Tab. 2 Střední školy Gymnázia Celkem

Tab. 1: Ot. 1. Při jaké teplotě hyne virus HIV

Tab. 1 Střední školy Gymnázia Celkem

Správně 4% 14% 9%
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Tab. 8: Znalosti o viru HIV- průměr

Tab. 8 Střední školy Gymnázia Celkem

Průměr 9,68 11,06 10,37

Ano 4% 16% 10%

Ne 86% 84% 90%

Lubrikační gel 0% 6% 3%

Tab. 7.: Ot. 7. Obřízka u mužů výrazně snižuje možnost přenosu viru HIV

Tab. 7 Střední školy Gymnázia Celkem

Kondom 98% 100% 99%

Hor. Antikoncepce 2% 2% 2%

Špatně 88% 86% 87%

Tab. 6: Ot. 6. Riziko přenosu viru HIV se snižuje použitím (možnost více variant)

Tab. 6 Střední školy Gymnázia Celkem

Tab. 5: Ot. 5. Po jaké době se dá zjistit přítomnost protilátek viru HIV v krvi

Tab. 5 Střední školy Gymnázia Celkem

Správně 12% 14% 13%

Ne 80% 66% 73%

Neodpovědělo 2% 0% 1%

Tab.4: Ot. 4. Riziko přenosu viru HIV z infikovaného muže na ženu/muže je

výrazně vyšší než z infikované ženy na muže/ženu

Tab. 4 Střední školy Gymnázia Celkem

Ano 18% 34% 26%
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Ot. 28 4% 2% 3%

Ot. 9 - čím je osoba sexuálně aktivnější a čím dříve začíná se sexem, tím déle vydrží

být aktivní ve starším věku, Ot. 10 - většina mužů má v průběhu života při

nejmenším jednu sexuální zkušenost s prostitutkou, Ot. 11 - nejlepší zdraví mají

lidé, kteří sexuálně abstinují, Ot. 12 - poluce je ukazatelem sexuální poruchy-

Ot. 13 - masturbace je zdraví škodlivá, Ot. 15 - aktivní sportovci zahajují pohlavní

styk později, méně často masturbují, a když se s nějakou dívkou seznámí, trvá

podstatně déle, než se s ní začnou pohlavně stýkat, Ot. 16- i když je to velmi

zřídkavé, lidé se mohou po čas sexuálního styku v křeči zaseknout (např. podobně

jako psi), Ot. 17 - když se žena vymočí po koitu, zredukuje se tím možnost jejího

otěhotnění, Ot. 18 - když se muž vymočí po koitu, zredukuje to jeho možnost na

infikování sexuálně přenosnou nemocí, Ot. 19 - pohlaví dítěte je determinováno

mužem- Ot. 20 - penis černocha je v průměru větší než penis bělocha,

Ot. 21 -velikost penisu je důležitá pro sexuální uspokojení ženy, Ot. 22 - je

nebezpečné mít koitus v období menstruace, Ot. 23 - s vyšším vzděláním se zvyšuje

otevřenost k různým sexuálním praktikám, Ot. 24 - panenská blána funguje jako

antikoncepční prostředek (po prvním pohlavním styku dívka nemůže otěhotnět),

Ot. 28 - Homosexualita je nemoc, které se dá správnou výchovou a prevencí

předcházet

Ot. 23 70% 72% 71%

Ot. 24 4% 2% 3%

Ot. 21 36% 24% 30%

Ot. 22 24% 22% 23%

Ot. 19 50% 30% 40%

Ot. 20 82% 90% 86%

Ot. 17 4% 12% 8%

Ot. 18 8% 20% 14%

Ot. 15 44% 41% 43%

Ot. 16 58% 66% 62%

Ot. 12 70% 30% 50%

Ot. 13 4% 2% 3%

Ot. 10 42% 44% 43%

Ot. 11 6% 2% 4%

Tab. 9: Mýty v sexu- špatné odpovědi

Tab. 9 Střední školy Gymnázia Celkem

Ot. 9 78% 82% 80%
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Ot. 29 32% 16% 24%

Ot. 27 - Pohlavní styk dospělého s dítětem má negativní vliv na vývoj dítěte

nezávisle na kultuře, ve které je dítě vychováváno, Ot. 28 - Homosexualita je

nemoc, které se dá správnou výchovou a prevencí předcházet, Ot. 29 -

Homosexualita část vzniká důsledkem poranění citů (špatnou zkušeností s

příslušníky opačného pohlaví)

Ot. 27 94% 96% 95%

Ot. 28 4% 2% 3%

Neodpovědělo 2% 4% 3%

Tab. 13: Ot. 27. - 29.

Tab. 13 Střední školy Gymnázia Celkem

Vrozená 60% 78% 69%

Věcí volby 38% 18% 28%

U žen 66,12% 65,34% 65,73%

Tab. 12: Ot. 26 Pedofilní sexuální preference je

Tab. 12 Střední školy Gymnázia Celkem

Tab. 11: Ot. 14. Výskyt masturbace u mužů a u žen v české populaci je přibližně 

Tab. 11 Střední školy Gymnázia Celkem

U mužů 89,32% 79,25% 84,29%

Tab. 10: Mýty v sexu, průměr- správné odpovědi

Tab. 10 Střední školy Gymnázia Celkem

Průměr 7,38 8,04 7,71
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Ne 27,9% 41,9% 34,9%

Neodpovědělo 7,0% 2,3% 4,7%

Tab. 17: Ot. 36. Kondom snižuje Vaše potěšení z pohlavního styku

Tab. 17 Střední školy Gymnázia Celkem

Ano 69,8% 51,2% 60,5%

Průmět 2,52 2,73 2,63

Neodpovědělo 4% 0% 2%

Tab. 16: Ot. 32. Své součastné znalosti v oblasti sexuality bych ohodnotil(a) na 

škále od 1 do 5 

Tab. 16 Střední školy Gymnázia Celkem

Ano 40% 34% 37%

Ne 56% 66% 61%

U žen 6,94% 7,22% 7,08%

Tab. 15: Ot. 31. Absence sexuální výchovy je zodpovědná za větší sexuální angažovanost 

dospívajících nebo za dřívější zahajování sexuálního života

Tab. 15 Střední školy Gymnázia Celkem

Tab. 14: Ot. 30. Jaký je výskyt homosexuality v české populaci 

Tab. 14 Střední školy Gymnázia Celkem

U mužů 6,34% 6.,67% 6,51%
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Příloha 3 - Slovník základních pojmů 

 

Hymen – panenská blána 

Poluce – mimovolný výron ejakulátu, většinou během spánku 

Felace – dráždění mužského pohlavního údu ústy 

Menarché – první menstruace 

Cunnilingus – dráždění ženského pohlavního orgánu ústy 

Spermicidy – látky sloužící k zabíjení spermií 

 

 


