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Charakter umělé potratovosti v České republice, Francii, Itálii a Švédsku 
 

Abstrakt 

Cílem diplomové práce je analyzovat trendy umělé potratovosti a postoje obyvatel k problematice 

interrupcí ve čtyřech evropských zemích na konci 20. a počátku 21. století. Nejprve jsou zmíněny 

definice, vymezeny studované okruhy a legislativa. Dále je uvedena použitá metodologie a zdůrazněna 

také obtížnost mezinárodního srovnávání umělé potratovosti. Specificky jsou představeny vybrané 

aspekty interrupcí, včetně souvislosti s užívanou antikoncepcí. Následuje analýza umělé potratovosti, kde 

je krátce zmíněn dlouhodobý vývoj v České republice, Francii, Itálii a Švédsku a poté již trendy umělé 

potratovosti dle věku, které jsou analyzovány pomocí měr a indexů. V závěru této části je také zkoumán 

průměrný věk ženy při umělém přerušení těhotenství. Na základě dat z mezinárodního šetření European 

Values Study, byly ve stejných čtyřech státech analyzovány postoje respondentů k otázkám souvisejícími 

s indukovanými potraty. V úvodu této druhé části jsou vysvětleny užité proměnné a stanoveny základní 

hypotézy. Postoje respondentů byly analyzovány jednoduchými deskriptory a hlouběji užitím binární 

logistické regrese a metody GLM. V poslední, závěrečné kapitole, jsou pak shrnuty nejdůležitější 

poznatky zjištěné v této diplomové práci. 
 

Klíčová slova: umělé přerušení těhotenství, antikoncepce, postoje k interrupcím 

 
Induced abortion patterns in the Czech Republic, France, Italy and Sweden 
 

Abstract 
Goal of this diploma thesis is to present trends of induced abortions attitudes towards abortion in four 

European countries at the end of 20th century and beginning of 21st century. At first, study mentions 

definitions and legislations related to induced abortions. Furthemore there is mentioned methodology 

which is used in this study. In this part issue of international comparison of induced abortion is 

emphasized. Introduction into matter of induced abortion is provided by next part and it includes 

continuity with anticonception. Afterthat analysis of induced abortions follows. There is briefly 

mentioned long-range development in the Czech Republic, France, Italy and Sweden and then scope is 

dedicated to induced abortion patterns by age of women. These trends are represented by rates and ratios. 

At the end of this part is mentioned average age of woman at induced abortion. On the basis  

of international survey European Values Study, was examined public attitude in chosen European 

countries towards induced abortions. Next to last part is devoted to this topic. At the beginning of this part 

are used variables  and basic hypothesis. Respondent´s attitudes are analysed not only by descriptive 

statistics but also by binary logistic regression and GLM. In conclusion are summarized the main findings 

of this diploma thesis. 
 

Keywords: induced abortion, contraception, attitudes towards abortion 
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Kapitola 1 

Úvod 

Téma umělých přerušení těhotenství bylo, je a s největší pravděpodobností bude i nadále 

celosvětově diskutovanou problematikou. Dokladem zmiňované skutečnosti je i to, jaké 

množství vysokoškolských prací (bakalářských, diplomových i doktorských) i odborných 

publikací bylo na dané téma napsáno a objevuje se také v masmédiích. Téma umělého přerušení 

těhotenství se týká celého spektra vědních oborů. Počínaje pedagogickým obory, přes 

sociologické a demografické až po lékařství a každý z nich přinesl alespoň nepatrně odlišný 

pohled než předchozí. Ale proč je téma interrupcí i ve 21. století tak kontroverzní? Je to 

způsobeno religiozitou, zdravotními riziky či jednoduše lidským přesvědčením? Pravděpodobně 

každý z těchto důvodů má větší či menší vliv na věčně diskutovanou otázku indukovaných 

potratů. 

Liberalizovaná možnost umělého přerušení těhotenství je technologií umožňující plánovat 

nejen konečný počet dětí, ale také jejich načasování (Rychtaříková, 2010, s. 47) a je tak spolu se 

sexuální abstinencí a antikoncepcí součástí plánovaného rodičovství.  V časech s nedostupnými 

antikoncepčními prostředky intenzita interrupcí rostla. V současnosti jsou však ve světě 

a zejména ve vyspělých zemích, prostředky moderní antikoncepce hojně rozšířeny a umělá 

přerušení těhotenství postupně přestávají být tak významnou metodou plánovaného rodičovství 

jako v minulém století. 

Objektem studia této diplomové práce se staly čtyři evropské státy, které byly vybrány  

dle klasifikace evropských makroregionů, kterou vypracovala Organizace Spojených národů1 

(2013). V práci je tedy sledován vývoj jednoho severoevropského státu jako zástupce tohoto 

                                                      
1 Východní Evropa (Bělorusko, Bulharsko, Česká republika, Maďarsko, Moldavsko, Polsko, Rumunsko,      
   Ruská federace, Slovensko, Ukrajina) 
   Severní Evropa (Ålandy, Dánsko, Estonsko, Faerské ostrovy, Finsko, Guernsey, Irsko, Island, Jersey,     
   Litva, Lotyšsko, Man, Normanské ostrovy, Norsko, Sark, Spojené království Velké Británie  
   a Severního Irska, Špicberky a ostrovy Jan Mayen, Švédsko) 
   Jižní Evropa (Albánie, Andorra, Bosna a Hercegovina, Bývalá Jugoslávská Republika Makedonie,  
   Černá Hora, Gibraltar, Chorvatsko, Itálie, Malta, Portugalsko, Řecko, San Marino, Slovinsko, Srbsko,  
   Španělsko, Vatikán) 
   Západní Evropa (Belgie, Francie, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Monako, Německo, Nizozemsko,  
   Rakousko, Švýcarsko) 
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makroregionu, a to Švédska, které je známo svým liberálním přístupem k UPT. Švédsko je také 

zemí, jež předznamenala proces později označený jako druhý demografický přechod, kdy začalo 

docházet k transformaci rodinného chování směrem ke křehčím partnerským vztahům, 

odkládání založení rodiny do vyššího věku a výraznému snížení plodnosti vyššího pořadí 

(Šťastná, 2010). Dalším státem je západoevropská Francie, která se stala kolébkou chemické 

interrupce. Jako reprezentant jihoevropského makroregionu byla pro tuto práci vybrána Itálie, 

kde je výrazné zastoupení věřících osob v populaci a bude zajímavé sledovat trendy související 

s umělou potratovostí. Posledním regionem, který prozatím nebyl zmíněn, je východní Evropa, 

kde byly v průběhu 20. století interrupce opětovně legalizovány a zakazovány. Díky těmto 

změnám docházelo v některých státech k extrémním výkyvům ve vývoji umělé potratovosti 

(např. Rumunsko). Další nesnází, se kterou se lze ve východoevropském makroregionu setkat, 

je neúplná nekvalitní statistika týkající se umělé potratovosti. Nejen z tohoto důvodu byla 

představitelem zmiňovaného regionu zvolena Česká republika, která se v minulosti vyznačovala 

svým provýchodním přístupem, a tak i interrupčními restrikcemi a legalizacemi, které přispěly 

k vysoké úrovni umělé potratovosti ve 20. století. Nicméně statistika potratovosti České 

republiky patří mezi nejkvalitnější, a to nejen ve východoevropském měřítku, nýbrž  

i ve světovém. 

Tato diplomová práce má dva cíle. Jedním z nich je analýza umělé potratovosti ve čtyřech 

evropských státech především v letech 1987 – 2011. Rok 1987, jako počátek sledovaného 

období, byl vybrán z důvodu poslední významné legislativní úpravy, která byla uskutečněna 

v České republice. Data za určité roky v některých případech chybí, proto se může tento časový 

horizont v jednotlivých zemích nepatrně odlišovat. Druhým cílem této práce je zjistit postoj 

populace jednotlivých států k otázkám umělého přerušení těhotenství. Tento cíl je naplněn 

pomocí dat z mezinárodního šetření European Values Study. Díky několika uskutečněným 

vlnám tohoto výzkumu lze sledovat i vývoj postojů k dané tématice v čase.  

Předkládaná práce je rozdělena do sedmi kapitol, kdy po úvodní kapitole následuje část 

zaměřená na definici, vymezení a především legislativu vybraných států. Třetí kapitola je 

věnována použité metodologii, statistice týkající se interrupcí a také obtížnosti mezinárodního 

srovnávání. Dále je navázáno kapitolou, která se snaží přiblížit problematiku umělých přerušení 

těhotenství. Počínaje faktory, které ovlivňují umělou potratovost, přes různé přístupy k umělým 

potratům, po ilegální potraty či potratovou turistiku. Kapitola 5 již realizuje naplnění prvního 

cíle této diplomové práce, kdy je nastíněn vývoj umělé potratovosti ve vybraných státech. 

V úvodu této části je krátce zmíněn dlouhodobý vývoj umělé potratovosti v kontextu plodnosti. 

Avšak dále je již pozornost věnována trendům umělé potratovosti dle věku žen na základě měr  

a indexů umělé potratovosti. Vzhledem ke skutečnosti, že v práci je umělá potratovost 

orientována mezinárodně, nelze ji z důvodu neúplných dat kvalitně porovnávat dle diferenčních 

ukazatelů. Na závěr je prostor poskytnut vývoji průměrného věku ženy při umělém přerušení 

těhotenství. Druhou stěžejní částí této práce je Kapitola 6, kde jsou zkoumány postoje 

respondentů v jednotlivých zemích na otázku umělých přerušení těhotenství z dat 

mezinárodního šetření European Values Study. V úvodu kapitoly je zmíněn popis proměnných, 

které vstupují do analýzy. Následně jsou nastíněny základní hypotézy, které budou na závěr 

potvrzeny či vyvráceny. Zjišťování postojů je započato grafickým znázorněním procentuálního 
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rozložení odpovědí v jednotlivých státech a letech. Dále následuje analýza postojů k interrupcím 

pomocí logistické regrese a metodou GLM. Na závěr jsou v poslední kapitole shrnuty 

nejdůležitější poznatky předkládané práce. 
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Kapitola 2 

Definice potratů, druhy potratů a legislativa 

2.1 Definice potratu 

V současné době je aktuální vyhláška Ministerstva zdravotnictví o povinném hlášení 

ukončení těhotenství, úmrtí dítěte a úmrtí matky z roku 1988, kde je uvedeno, že je povinnost 

lékaře hlásit všechny druhy potratů a potratem se tak rozumí: 
 

1) ukončení těhotenství ženy, při němž: 

a) plod neprojevuje ani jednu ze známek života a jeho porodní hmotnost je nižší než 

               1000 g, a pokud ji nelze zjistit, jestliže je těhotenství kratší než 28 týdnů, 
 

b) plod projevuje alespoň jednu ze známek života a má porodní hmotnost nižší než 

                500 g, ale nepřežije 24 hodin po porodu, 
 

c) z dělohy ženy bylo vyňato plodové vejce bez plodu, anebo těhotenská sliznice. 
 

2) ukončení mimoděložního těhotenství anebo umělé přerušení těhotenství provedené 

    podle zvláštních předpisů (Zákon ČNR č.66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství.    

    Vyhláška MZ ČSR č. 75/1986 Sb., kterou se provádí zákon ČNR č. 66/1986 Sb., o umělém  

    přerušení těhotenství). 
 

       Zdravotnická statistika Potraty 2011 (2012), ÚZIS, s. 8 

2.2 Druhy potratů 

Dělení potratů podle druhu prošlo v minulosti několika změnami. V polovině 80. let se potraty 

dělily pouze na 3 typy (potraty na žádost, samovolné a ostatní potraty). Avšak v roce 1987 došlo 

ke změně a dnes je vymezení dle Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky 

podrobnější a pomáhá tak k lepší statistice potratovosti v České republice.  
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V současnosti se tedy potraty na tomto území klasifikují na: 
 

1) Samovolný potrat 

 - jedná se o spontánní vypuzení plodu z dělohy před ukončením 28. týdne těhotenství 
 

 

2) Miniinterrupce  

- umělé ukončení těhotenství prováděné vakuovou aspirací 

- tato metoda je pro ženu šetrnější a lze ji provést v raném stádiu těhotenství,  

               tj. do sedmého týdne u prvorodičky a do osmého týdne u druhorodičky 
 

3) Jiné legální UPT  

- jedná se o legální ukončení těhotenství jinou metodou než miniinterrupcí do 12. týdne  

              těhotenství, u zdravotních důvodů do 24. týdne těhotenství 

- po uplynutí 12 týdnů těhotenství lze uměle přerušit těhotenství, jen je-li ohrožen život  

               ženy nebo je prokázáno těžké poškození plodu, nebo že plod je neschopen života 

           - ukončení mimoděložního těhotenství do této kategorie však nepatří 
 

4) Ostatní potraty  

- převážně tzv. kriminální potraty: např. potrat, který si žena přivodila sama či potrat  

              provedený eventuálně iniciovaný nedovoleně jinou osobou  
 

5) Mimoděložní těhotenství  

- umělé ukončení mimoděložního těhotenství, které vzniká při uhnízdění oplodněného  

               vajíčka mimo dělohu, většinou ve vejcovodu, popř. též ve vaječníku či dutině břišní 
 

Zdravotnická statistika Potraty 2011 (2012), ÚZIS, s. 8 

2.3 Metody provádění umělého přerušení těhotenství 

Metody provádění indukovaných potratů se v jednotlivých státech více či méně liší. Jakým 

postupem bude zákrok proveden, záleží na několika faktorech. Především na zdravotním stavu 

matky, délce těhotenství či legislativě daného státu. Primárně se metody provádění interrupcí 

dají rozdělit na chemické a chirurgické metody. 

2.3.1 Chemická interrupce 

Chemická interrupce je běžnou metodou do devátého týdne těhotenství. Těhotné ženě je podán 

nejčastěji Mifepriston (RU-486), což je steroid, jenž blokuje účinek hormonu progesteronu, 

který je nutný pro udržení těhotenství (Wikipedie, 2012). Po této „potratové pilulce“ je po dvou 

dnech nutné užít ještě Misoprostol (prostaglandin). Výhodou RU-486 je skutečnost, že tato 

pilulka je méně invazivní způsob umělého přerušení těhotenství než ostatní interrupční metody 

a i opakovaně je pro ženu a její plodnost šetrnější. Další výhodou RU-486 je menší psychická 

bariéra těhotných žen, neboť nemusí podstupovat chirurgický zákrok, ale pouze užít tabletu. 

Jednou z nevýhod, kterou tato pilulka má je, že je účinná přibližně jen z 95 % a ve zbylých pěti 

procentech případů těhotenství přetrvává a je nutné provést i interrupci chirurgickou  

(Fiala, Gemzell-Danielsson, 2006, s. 69). Mezi další nevýhody lze zařadit vedlejší účinky, jako 
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jsou například nevolnost, zvracení či bolest hlavy, které se vyskytují poměrně často. Mifepriston 

byl vyvinut francouzskou farmaceutickou společností Roussel-Uclaf (z tohoto důvodu název 

RU) v roce 1980 (Wikipedie, 2013). Svůj původní název (RU-38486) získala tato pilulka podle 

zkratky firmy (RU) a číslo 38 486 symbolizovalo pořadí, ve kterém byla tato látka v uvedené 

firmě vyrobena (en.wikipedia.org). Pro jednoduchost byl název později zkrácen pouze na  

RU-486. Použití RU-486 je dnes rozšířené po celém světě. První zemí, která pilulku schválila, 

byla dle očekávání Francie (1988). Podle jejího vzoru následovaly další západoevropské státy  

a také Švédsko (1992). Přestože Česká republika má taktéž liberální interrupční legislativu, je 

zde určitým paradoxem právě ilegalita RU-486. Ani v jihoevropské Itálii není potratová pilulka 

legalizována. Avšak po vstupu do Evropské Unie lze za určitých okolností využít zdravotnictví 

v ostatních členských státech EU (Wikipedie, 2013). 

2.3.2 Chirurgická interrupce 

V současnosti je známo několik metod chirurgické interrupce, avšak metody umělého přerušení 

těhotenství nejsou primárním předmětem této diplomové práce, z toho důvodu bude tato část 

popsána jen krátce. První chirurgickou metodou, jež je pro ženu nejšetrnější, je vakuová 

aspirace, která je do 8. týdne těhotenství používána pro miniinterrupci (zmíněno výše).   

Ve skutečnosti se jedná o „potrat vysáním“, kdy je do dělohy vsunuta trubice, která plod vysaje. 

V některých případech je nutné provést ještě kyretáž. 

Další metodou je klasická interrupce (kyretáž) prováděná mezi 8. - 12. týdnem těhotenství. 

Provádí se tzv. evakuací děložní dutiny kyretou po roztažení děložního hrdla nebo 

vakuumexhauscí (odsátí děložního obsahu) (Černý, Schelleová, 2003, s. 11). Metodou, jenž je 

používána do 16. týdne těhotenství, je dilatace a vyprázdnění, jež opět spočívá 

v evakuaci děložní dutiny a použití tzv. potratových kleští. V této době je plod již příliš velký  

a nelze ho vytáhnout děložním hrdlem. Z tohoto důvodu jsou do dělohy vsunuty kleště a plod se 

po kouscích vytahuje ven (Černý, Schelleová, 2003, s. 11). 

Při umělém oplodnění je vyšší šance vícečetného početí/porodu a proto se v některých 

případech kolem 16. týdne těhotenství používá redukce počtu plodů. Přes břicho matky je do 

plodového vaku zavedena dlouhá jehla a do srdce vybraného plodu je vstříknut koncentrovaný 

roztok chloridu draselného a dojde k zástavě srdce plodu (Černý, Schelleová, 2003, s. 11). Tato 

metoda je velice riskantní, neboť se může stát, že dojde ke spontánnímu potratu zbylých plodů. 

Po 16. týdnu těhotenství se již přistupuje spíše k vyvolání předčasného porodu prostaglandiny či 

jinými léky, které vyvolávají stahy dělohy. Tyto kontrakce jsou mnohem silnější než přirozené 

porodní stahy a plod je při nich zpravidla usmrcen (Černý, Schelleová, 2003, s. 12). Pokud plod 

těmito stahy usmrcen není, používá se roztok chloridu draselného, stejně jako u předchozí 

metody. Poslední zmiňovanou metodou je hysterotomie, což je malý císařský řez, který je 

prováděn v pokročilejším stádiu těhotenství. Na operačním sále je ženě v anestezii otevřena 

děloha a plod je vyjmut (Centrum pro rodinný život, 1991, s. 10). 
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2.4 Legislativní změny umělého přerušení těhotenství 

Jak bude v této práci později zmíněno, na úroveň indukované potratovosti mají zásadní vliv 

legislativní ustanovení. Do poloviny 20. století byla umělá přerušení těhotenství téměř po celém 

světě součástí trestních zákoníků a povoleno tak maximálně UPT pouze z důvodu záchrany 

života těhotné ženy. Neboť byly interrupce zakázány a zoufalé ženy potřebovaly najít cestu 

z jejich složité situace, podstupovaly nelegální interrupce. Tyto interrupce byly většinou 

prováděny ve špatných hygienických podmínkách, často také lidmi, kteří neměli potřebné 

znalosti a docházelo tak k ohrožení zdraví či života ženy nehledě na to, že ženě, která interrupci 

podstoupila i člověku, který ho vykonal, hrozil poměrně vysoký trest. Tento trend nelegálních 

interrupcí nebyl v minulosti pouze v rozvojových zemích jako je tomu dnes, ale bylo možné 

tento jev sledovat i na evropském území. Do roku 1920 byly ilegální interrupce velice rozšířené 

v Sovětském Svazu. Ve zmiňovaném roce zde byla umělá přerušení těhotenství legalizována, 

čímž došlo k vyřešení problému s nezákonnými interrupcemi a UPT se tak stala významným 

legálním prostředkem kontroly plodnosti. Avšak o 16 let později byly kvůli zvýšení úrovně 

plodnosti interrupce Stalinem opět zakázány.  

2.4.1 Česká republika 

Československé zákonodárství bylo v této době pod silným vlivem sovětské právní úpravy. 

V návaznosti na tuto skutečnost došlo ke schválení trestního zákona č. 86/1950. Konkrétně se 

jednalo o 4. odstavec § 218: Usmrcení lidského plodu2 (Československá republika, 1950), který 

povolil UPT pouze ze zdravotních důvodů. O několik let později, opět po vzoru Sovětského 

svazu začalo docházet ke zmírňování interrupčního zákona ve východním bloku.  

Česká republika (do 1. ledna 1993 součást Československa) vydala zákon č. 68/1957 Sb3. 

Původním záměrem tohoto zákona bylo řešení krajních situací především mladých  

a neprovdaných dívek, avšak UPT se postupně stalo běžně aplikovaným způsobem „plánování 

rodičovství“ především manželských párů (Kocourková, 2006, s. 39). V zákoně z roku 1957 je 

uvedeno, že žena může podstoupit interrupci nejen ze zdravotních důvodů, ale také z „důvodů 

zvláštního zřetele hodných“ (Československá republika, 1957). V roce 1962 vstoupilo v platnost 

vládní nařízení č. 126/1962, kterým byly zřízeny interrupční komise, které měly za úkol 

rozhodovat, zda má žena nárok UPT podstoupit či nikoliv. Existence interrupčních komisí  

se později začala jevit v první řadě jako zbytečná, protože tyto komise vyřizovaly více než  

95 % žádostí kladně (Černý, Schelleová, 2003, s. 17) a ve druhé řadě problematická, neboť 

bránila rozšíření nových metod provádění umělého přerušení těhotenství – tzv. miniinterrupcí, 

které vyžadují, aby časový interval od početí k provedení interrupce byl co nejkratší  

(Černý, Schelleová, 2003, s. 17).  

                                                      
2 „Usmrcení lidského plodu lékařem ve zdravotním ústavu se souhlasem těhotné ženy  není trestné,  je-li 
jiným  lékařem, a to úředním, zajištěno, že by donošení plodu nebo porod vážně ohrozily život  těhotné  
ženy  nebo  že  by  jí  způsobily těžkou a trvalou poruchu  zdraví anebo  že některý  z rodičů  trpí těžkou  
dědičnou nemocí; souhlas těhotné ženy může  být nahrazen souhlasem  jejího zákonného  zástupce jen  
tehdy, je-li  těhotná žena  zcela zbavena svéprávnosti nebo není-li schopna se vyjádřit.“ 
3 Znění zákona je uvedeno v příloze (Příloha č. 1) 
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70. léta 20. století přinesla dva odlišné přístupy k umělým přerušením těhotenství. Zatímco 

v severní a západní Evropě probíhalo uvolňování interrupční legislativy, v České republice byly 

z důvody pronatalitních opatření schváleny další restrikce interrupčního zákona. Naopak 

krokem směrem k uvolňování legislativy umělých přerušení těhotenství byla vyhláška  

č. 80/1980, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 71/1973, kterou se provádí zákon  

č. 68/1957 Sb., o umělém přerušení těhotenství (Československá socialistická republika, 1980). 

Podle této vyhlášky byl ženám, které již porodily 3 děti, zkrácen povolený interval mezi dvěma 

UPT na 6 měsíců. Avšak zásadním mezníkem pro indukovanou potratovost v České republice 

se stal zákon č. 66 České národní rady ze dne 20. října 1986 o umělém přerušení těhotenství  

(66/1986 Sb.)4. Tímto zákonem byly zrušeny interrupční komise a umělé přerušení těhotenství 

se tak začalo provádět pouze na žádost ženy a to nejvýše do 12. týdne těhotenství, pokud tomu 

nebránily zdravotní důvody (Černý, Schelleová, 2003). Touto liberalizací potratové legislativy 

došlo k obrovskému vzrůstu počtu umělých přerušení těhotenství. Ženě je také možné ze 

zdravotních důvodů provést umělé přerušení těhotenství po 12. týdnu těhotenství, pokud je 

ohroženo její zdraví či život. Příplatek za zákrok byl tímto zákonem požadován pouze 

v některých případech. Opakovanou interrupce může jakákoliv žena znovu podstoupit až po 

šesti měsících, s výjimkou 3 případů (kdy je žena starší 35 let, v minulosti absolvovala 2 porody 

či pokud je důvodné podezření, že žena otěhotněla v důsledku znásilnění) (UN, 2002). Pokud si 

zákrok přeje podstoupit těhotná žena mladší šestnácti let, musí získat souhlas zákonného 

zástupce. V případě, kdy je těhotná žena starší šestnácti let, avšak mladší než osmnáct let, musí 

být její zákonný zástupce alespoň informován zdravotnickým zařízením.  

V roce 1993 bylo umělé přerušení těhotenství vyňato ze seznamu pojišťovnou hrazených 

lékařských zákroků a s výjimkou případů, kdy jde o provedení interrupce ze zdravotních 

důvodů, těhotná žena musí zákrok zaplatit. Důsledkem tohoto nařízení byl obrovský nárůst UPT 

ze zdravotních důvodů (Kocourková, 2002, s. 45). Avšak pozitivní stránkou tohoto přepisu se 

stala struktura prováděných UPT neboť poplatek za provedení umělého přerušení těhotenství do 

8. týdne těhotenství (miniinterrupce) byl nižší než poplatek za interrupci provedenou později. 

Kocourková přisuzuje částečný podíl na zvýšení počtu miniinterrupcí a naopak poklesu  

UPT prováděných po 8. týdnu těhotenství, právě zmiňovanému poplatku.  

Přestože Česká republika není tak silně ovlivňována náboženstvím jako například Itálie,  

o které bude ještě řeč, v průběhu let byly v České republice patrné snahy konzervativních 

poslanců o zpřísnění interrupčního zákona. První pokus konzervativců o zpřísnění proběhl 

v roce 2001, kdy byl schválen zákon o pohřebních službách, ve kterém byla část věnována 

pohřbívání plodů po interrupci (Dudová, 2012, s. 89). Podle tohoto zákona musel být každý 

plod po interrupci úředně pohřben, neboť se jednalo o lidské ostatky. Krátce po schválení se 

tímto tématem začala zabývat média a postupem času došlo k novelizaci tohoto zákona,  

ze kterého byla část o pohřbívání plodů po interrupci vyňata. Další snahou, nicméně 

neúspěšnou, byl návrh zákona z roku 2003. Tento zákon byl navržen třemi konzervativními 

poslanci (Jiří Karas, Jan Kasal a Petr Pleva) a v podstatě navrhoval kriminalizování umělých 

přerušení těhotenství. Podle jejich návrhu by osoba, která interrupci vykonala, mohla být 

potrestána až pěti lety odnětí svobody, zatímco žena, která interrupci podstoupila, by potrestána 
                                                      
4 Znění zákona je uvedeno v příloze (Příloha č. 2) 
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nebyla (Dudová, 2012, s. 97). Přestože byl zákon již v prvním čtení zamítnut (v roce 2004), 

rozvířila se v médiích na toto téma rozsáhlá debata. Zatím poslední snahou upravit interrupční 

zákon České republice, proběhl v roce 2008, kdy ministr zdravotnictví, Tomáš Julínek, provedl 

zdravotnickou reformu. Samotná reforma byla zaměřena na vytváření zisků ve zdravotnictví  

a byla doprovázena velkým množstvím protestů. Součástí reformy byl úsek věnovaný 

„specifickým zdravotnickým službám“, kam náležejí i interrupce. Tento nový zákon byl z větší 

části přebrán z předchozího zákona, z roku 1986. Přesto se v tomto novém zákoně našly určité 

inovace, které znamenaly rozšíření přístupu k interrupcím. Podle tohoto zákona by již rodiče 

žadatelky o indukovaný potrat ve věku mezi 16. a 18. rokem nemuseli být informováni  

o provedení zákroku a interrupce by byly také nově přístupné pro cizinky (Dudová, 2012,  

s. 107). Debaty na toto téma živě probíhaly až do roku 2009, kdy byly ukončeny pádem vlády. 

Od této doby již žádné další návrhy týkající se interrupcí v České republice nebyly předneseny. 

Avšak s výhledem do budoucnosti se dá očekávat opětovné otevření tématu umělých přerušení 

těhotenství. 

2.4.2 Francie 

V 19. Století ve Francii, lékaři, vědci a teologové rozhodli, že plod je lidská bytost již od početí. 

Z tohoto důvodu byly interrupce obsaženy v trestním zákoníku z roku 1810 a trestány odnětím 

svobody či nucenými pracemi (Morel, 2012). Na počátku 20. století byly interrupce stále 

stíhány. Odhadovat, kolik bylo ročně prováděno ilegálních umělých přerušení těhotenství, je 

velice obtížné. Některé odhady mají rozpětí až 900 000 nelegálních interrupcí za rok  

(Waelti-Walters, Hause, 1994, s. 252). Snahu změnit přístup k interrupcím měly jen největší 

feministické zastánkyně, jako například Paule Minck či Madeleine Pelettier. V pořadí druhá 

zmiňovaná žena byla jedna z prvních lékařů ženského pohlaví a podílela se na provádění 

nelegálních interrupcí ve Francii (Waelti-Walters, Hause, 1994, s. 252). Trest za vykonávání 

těchto interrupcí ji postihl až v 65 letech, kdy byla již částečně paralyzována a hospitalizována 

v psychiatrické léčebně, kde o 3 roky později zemřela. 

Na počátku 20. let 20. století byly po dlouhých diskusích schváleny dva restriktivní zákony, 

které nejen, že zakazovaly interrupce, ale také šíření informací o antikoncepci a samotné 

antikoncepci (Morel, 2012). Později, během nacistické okupace, bylo UPT považováno za 

zločin a člověku, který byl usvědčen z provedené interrupce, hrozil trest smrti (Morel, 2012). 

Ten byl naposledy vykonán v roce 1942, neboť za trvání druhé světové války byl trest smrti 

nahrazen speciálními soudy, které posuzovaly případy interrupcí (Wikipedia, 2013).  

Na konci 60. let vyústili snahy žen o svobodné rozhodování o svém reprodukčním životě 

v zákoně přijatým v prosinci roku 1967. Tzv. Neuwirthův zákon (La loi Neuwirth) liberalizoval 

užívání antikoncepce, a to především antikoncepční pilulky (Francie, 1967). S příchodem 70. let 

došlo ve většině Evropy k uvolňování interrupční legislativy a výjimkou nebyla ani Francie. 

Největší uvolnění přinesl v 70. letech tzv. Veilův zákon (La loi Veil), který povolil umělá 

přerušení těhotenství na žádost.  Tento zákon č. 75-17 schválený 18. ledna 1975 byl uveden na 

pětileté zkušební období (UN, 2002). Ženě mohl být na žádost zákrok proveden do 10. týdne 

těhotenství lékařem ve schválené nemocnici. Lékař měl povinnost ženu informovat o dalších 

možných východiscích z této situace (např. o adopci) a pokud by i nadále žena trvala na 
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ukončení těhotenství, měl povinnost ji upozornit na případná rizika spojená se zákrokem. Dále 

by žena měla podstoupit konzultaci se sociálním pracovníkem či rodinným poradcem. Pakliže 

žena dále trvá na interrupci, musí svou žádost o UPT obnovit nejdříve za týden (UN, 2002). 

V prosinci roku 1979 byl tento zákon s určitými dodatky schválen francouzským parlamentem 

jako regulérní potratový zákon (č. 79-1204). Změna se týkala například trestu za provedení 

ilegální interrupce. Člověku, který UPT vykonal, hrozí trest odnětí svobody od pěti do deseti let 

a je povinen zaplatit pokutu. Žena, která si UPT způsobí sama, může jít do vězení od šesti 

měsíců do dvou let a taktéž zaplatit pokutu. 

Jak již bylo zmíněno dříve, v roce 1980 byla vynalezena tzv. potratová pilulka. Kolébkou 

této pilulky RU-486 je Francie. Francie byla také prvním státem, který RU-486 v roce 1988 

legalizoval. V průběhu let docházelo k šíření RU-486 jak ve veřejných nemocnicích, tak 

v soukromých zdravotnických zařízeních. O rozšiřování této chemické interrupční metody 

svědčí i následující graf (obr. 1). 

Zdroj: DREES (SAE), 2012 
 

V roce 2001 dosahoval podíl prováděných chemických interrupcí třetiny z celkového podílu 

provedených interrupcí ve veřejných nemocnicích. Do roku 2008 ovšem došlo k nárůstu na  

46 % a v roce 2010 byla chemická interrupce prováděna přibližně v polovině případů. Naopak 

užívání chirurgické interrupce ve Francii klesá, z původních 67 % z roku 2001 na 51 % v roce 

2010. Pokud jde o provádění indukovaných potratů v soukromých zdravotnických zařízeních, 

rostoucí trend chemických interrupcí a klesající trend chirurgických zákroků zůstává stejný, 

nicméně lze pozorovat rozdíly v procentuálním zastoupení. V datech z roku 2001 se chemická 

interrupce na celkovém počtu umělých potratů účastnila z 26 % a za 9 let ve sledovaném období 

vzrostla na 42 %. Na druhou stranu, podíl chirurgicky prováděné interrupce v roce 2008 činil  
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Obr. 1 - Podíl interrupčních metod podle místa výkonu ve Francii v letech 2001, 2005, 2008 a 2010 
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58 %. I v následujících letech lze očekávat pokračující nárůst chemické interrupce na úkor 

interrupce chirurgické. Několika důvody pro čím dál větší užívání potratové pilulky mohou být 

například ne tak invazivní zásah do ženského těla či menší psychická zátěž pro gravidní ženy, 

které se rozhodnou pro ukončení svého těhotenství. Podíl interrupcí prováděných ve veřejných 

nemocnicích neustále roste. Zatímco v roce 2001 podíl nedosahoval ani 67 %, v roce 2010 byl 

již podíl UPT konaných ve veřejném sektoru téměř 79 %.  

Poslední úprava francouzského interrupčního zákona, která byla ve Francii schválena,  

je z července 2001, kdy byl přijat Aubry Act, jenž usnadňuje přístup k antikoncepci  

a interrupcím dívkám mladším 18 let (Bajos et al., 2012). Od této doby se již nezletilé dívky 

mohou poradit pouze s lékařem a není třeba souhlasu rodičů. Tento zákon také legalizoval 

sterilizace jako jeden z prostředků antikoncepce. 

2.4.3 Itálie 

V Itálii byla ve 30. letech 20. století na popud fašistických vůdců problematika umělého potratu 

součástí trestního zákoníku (Italian Penal Code). Tento zákoník zakazoval šíření antikoncepce  

a povoloval interrupce pouze v případě, kdy byl ohrožen život ženy (UN, 2002). Po skončení  

2. světové války vzrůstal v Itálii odpor proti fašistické legislativě a čím dál více se projevovala 

v liberálních kruzích snaha o změnu interrupčního zákona. O několik let později byla založena 

Italian Association for Demographic Education (AIED) s cílem pomoci ženám svobodně  

a svědomitě rozhodovat o počtu jejich dětí a bojovat proti současné legislativě  

(Wanrooij, 2004). AIED získala podporu ze širokého politického spektra, avšak na opačné 

straně stála katolická církev, které se podařilo zachovat stávající legislativu (Wanrooij, 2004).  

První úspěšný krok k liberálnější interrupční politice byl proveden v roce 1975, kdy ústavní 

soud povolil provádění umělých přerušení těhotenství v případě, že je vážně ohroženo zdraví 

ženy (Wanrooij, 2004). K liberalizaci interrupčního zákona se schýlilo o tři roky později, v roce 

1978 a Itálie se tak stala jedním z prvních jihoevropských států, kde proběhlo uvolnění 

legislativy týkající se umělých přerušení těhotenství. Itálie je známá vysokým podílem věřících 

osob v populaci. Podle The World Factbook (2012) zveřejněným CIA, je 80 % obyvatel Itálie 

věřících, proto by se mohlo zdát překvapující, že zde byl v květnu 1978 schválen zákon č. 194, 

který liberalizoval interrupce. Tento zákon povoluje provést umělé přerušení těhotenství do  

90. dne těhotenství. Žena musí podstoupit konzultaci s lékařem, který jí vydá certifikát  

(UN, 2002). Dále dle publikace Abortion Policies, kterou vydala Organizace Spojených národů 

v roce 2002, má žena týdenní lhůtu na rozmyšlenou, a pokud bude i nadále chtít zákrok 

podstoupit, dostaví se do autorizovaného zdravotnického zařízení (veřejné nemocnice či 

schváleného soukromého zařízení), kde ji bude interrupce zdarma vykonána. V akutních 

případech není tato lhůta na rozmyšlenou vyžadována. Po prvním trimestru je zákrok povolen 

pouze v případě, kdy by pokračující těhotenství ohrožovalo život či zdraví matky.  

V roce 1981 proběhlo v Itálii národní referendum týkající se omezení přístupu k umělým 

přerušením těhotenství (Wikipedia, 2012), avšak 68 % populace nesouhlasilo s omezením  

a proto snahy, především ze strany katolické církve, zůstaly nenaplněny. Dodnes katolická 

církev spolu s pro-life organizacemi usiluje minimálně o zpřísnění přístupu k interrupcím, ale 

naplněním jejich představ by bylo úplné zakázání. Zákon č. 194 také obsahuje speciální 
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doložku, která říká, že lékař, který si nepřeje UPT provádět, je od těchto úkonů osvobozen. 

Podle italského Ministerstva zdravotnictví se téměř 70 % lékařů odmítá účastnit provádění 

umělých potratů a trend je stále vzrůstající (Baklinski, 2008). Postoj v přístupu k interrupci je 

velmi odlišný dle regionů. V regionech s větším podílem věřících osob a s podílem osob, které 

uznávají tradiční hodnoty, je obtížnější podstoupit UPT. Tyto regiony se vyskytují především na 

jihu Itálie, kde je vyšší podíl lékařů, kteří se odmítají účastnit umělých přerušení těhotenství. 

Podle Baklinskiho článku v LifeSiteNews.com byl například v Kampánii podíl odmítajícího 

lékařského personálu 83 % a na Sicílii dokonce více než 84 %.  

Dodnes proti sobě v Itálii stále stojí pro-life organizace v čele s katolickou církví a pro-

choice organizace. V Encyklice Jana Pavla II., Evangelium Vitae, roku 1995 je poměrně 

mnohokrát zmiňován kontroverzní problém nejen interrupcí, ale také například umělých 

oplodnění a antikoncepce. Indukovaným potratům je věnován především článek 58, kde papež 

zdůrazňuje, že mezi všemi zločiny, které může člověk páchat proti životu, má právě úmyslný 

potrat zvláštní znaky, které z něho činí přestoupení zvláště závažné a opovrženíhodné. Druhý 

vatikánský koncil nazývá umělý potrat zároveň s vraždou dítěte „hanebným zločinem“  

(Jan Pavel II., 1995, s. 42). Na druhé straně se pro-choice organizace snaží ještě více 

liberalizovat existující italský interrupční zákon, avšak s katolickou církví za zády se jim jejich 

požadavky nedaří naplňovat. Jednou ze snah o liberalizaci, je legalizace pilulky RU-486, která 

je zde však dodnes, podobně jako v Česku, stále ilegální. 

2.4.4 Švédsko 

Na počátku 20. století byla umělá přerušení těhotenství ve Švédsku považována za zločin  

a výjimku tvořily pouze interrupce pro záchranu života těhotné ženy a pro ochranu před 

vážnými zdravotními následky (UN, 2002). V roce 1938 došlo díky novému interrupčnímu 

zákonu (s platností od 1. ledna 1939) k povolení UPT ve Švédsku. Tento zákon byl 

pravděpodobně brán jako sociální opatření pro relativně rychlé odstranění hospodářských  

a sociálních problémů ve Švédsku (Statens Offentliga Utredningar, 2005, s. 40). Již nebyly 

povoleny interrupce pouze při indikaci zdravotních potíží, ale také v případech, kdy žena 

otěhotněla násilně (zneužívání mladistvých, znásilnění). Dále bylo také možné UPT provádět do 

20. týdne těhotenství (Statens Offentliga Utredningar, 2005, s. 40). V roce 1946 byl tento zákon 

doplněn a rozšířen novými okolnostmi, za kterých je možné UPT podstoupit (Socialstyrelsen, 

1999, s. 6). Jednalo se například o zohlednění životních podmínek a také se prodloužila doba, 

kdy mohl být zákrok legálně proveden (do 24. týdne těhotenství). Ženy, které si přály 

podstoupit umělé přerušení těhotenství, musely svou situaci konzultovat se sociálními 

pracovníky. Tito pracovníci měly být případně schopni nabídnout sociální a ekonomickou 

podporu, kdyby se žena rozhodla přehodnotit její situaci či by její žádost o interrupci byla 

zamítnuta (UN, 2002). Zákon z roku 1938 byl prakticky platný až do roku 1975, avšak 

s určitými změnami. Jednou z drobných změn v průběhu těchto téměř čtyřiceti let bylo doplnění 

o možnost umělého přerušení těhotenství z roku 1963, pokud je plod v děloze poškozen a lze 

očekávat, že by po narození trpěl těžkou nemocí (Statens Offentliga Utredningar, 2005, s. 44). 

O dva roky později, v roce 1965, byl vládní výbor pověřen prostudovat provádění 

interrupčního zákona z roku 1938 a zvážit alternativy pro budoucí legislativu (UN, 2002). 
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Výbor navrhl, že žena by měla mít bezvýhradné právo, bez ohledu na časové omezení, 

rozhodnout zda ukončí její těhotenství. Zpráva také obsahovala spoustu návrhů týkajících se 

plánovaného rodičovství (UN, 2002). 14. června 1974 švédský parlament schválil finální verzi 

doporučení ke švédskému interrupčnímu zákonu, který vešel v platnost 1. ledna 1975  

(Statens Offentliga Utredningar, 2005, s. 47). Tento zákon je považován za jeden 

z nejtolerantnějších interrupčních zákonů a opravňuje ženu podstoupit interrupci bez 

jakýchkoliv omezení do 18. týdne těhotenství (Socialstyrelsen, 2009, s. 8). Pokud se žena 

rozhodne podstoupit UPT mezi 12. a 18. týdnem těhotenství, je vyžadována konzultace se 

sociálním pracovníkem (v roce 1995 zrušeno). Interrupce vykonaná po této době je legální 

pouze v případě, kdy ji National Board of Health and Welfare (Socialstyrelsen) na základě 

speciálních důvodů schválí (UN, 2002). Podle stejného zdroje je UPT prováděno zdarma do  

18. týdne těhotenství všem švédským občankám či ženám s dlouhodobým pobytem ve Švédsku. 

Na počátku 90. let (1992) Švédsko schválilo užívání tzv. potratové pilulky RU-486.  

Obr. 2 graficky znázorňuje rozšíření této metody v letech 1998 – 2011. 

Obr. 2 – Podíl interrupčních metod ve Švédsku v období 1998 - 2011 

 Zdroj: Socialstyrelsen, 1998 – 2011 a vlastní výpočty 
 

V roce 1998 ještě nebyla chemická interrupce příliš využívána a v roce 1998 byla použita  

v 31 % případů. Postupem času ale její rozšíření vzrůstalo a tato metoda se čím dál více stávala 

běžnější. V roce 2003 již dosáhla téměř poloviny ze všech provedených umělých přerušení 

těhotenství. Mezi roky 2005 a 2009 bylo její rozvinutí velice výrazné, kdy z hodnoty  

57 % v roce 2005 vzrostla na více než 85 % v roce 2009. Dnes (data z roku 2011) dosahuje 

užívání potratové pilulky téměř 90 % a chirurgická interrupce se na podílu ze všech interrupcí 

podílí pouze z 10 %.  

Do roku 2008 neměli cizinky pobývající ve Švédsku právo podstoupit umělé přerušení 

těhotenství, avšak úprava zákona z roku 2007 povolila interrupce i pro jiné ženy než Švédky.  
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Na statistiku indukované potratovosti tato změna ale neměla příliš velký vliv, neboť počet 

interrupcí, které podstoupí ženy jiné národnosti, má zanedbatelný podíl na celkovém počtu 

interrupcí. 
 

V dnešní době jsou umělá přerušení těhotenství povolena téměř v celém moderním světě. 

Evropskou výjimkou jsou Malta a Vatikán, kde nejsou interrupce povoleny za žádných 

okolností. Důvodem je především skutečnost, že oba státy jsou silně nábožensky zaměřené. 

V případě Vatikánu je situace umocněná skutečností, že ve Vatikánu sídlí Svatý stolec. 

Evropské státy, kde jsou UPT povoleny jen pro záchranu života ženy, jsou Irsko, Andorra, 

Monako a San Marino. Více liberální než zmiňované státy, je Švýcarsko, kdy lze podstoupit 

interrupci kvůli záchraně života ženy a také kvůli ochraně fyzického či duševního zdraví ženy. 

V ostatních evropských státech je situace mírnější a zpravidla lze umělé přerušení těhotenství 

podstoupit téměř za všech okolností či na žádost ženy. 
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Kapitola 3 

Metodologie a data 

Tato kapitola je rozdělena do dvou rámcově stejných částí. Zatímco ve své první části je 

zaměřena na metodiku a data související s analýzou umělé potratovosti, ve druhé části je prostor 

věnován metodologii a datům užitých v rámci analýzy postojů k umělému přerušení těhotenství 

z dat mezinárodního šetření. 

3.1 Analýza umělé potratovosti 

Analýza umělé potratovosti je první stěžejní částí předkládané diplomové práce. Z toho důvodu 

se tato podkapitola nejprve pokusí nastínit původ dat použitých v této části a také úskalí 

související s mezinárodním srovnáváním. V závěru podkapitoly jsou přiblíženy ukazatele, jež 

posloužily k analýze umělé potratovosti. 

3.1.1 Zdroje dat 

Zdrojů, ze kterých lze čerpat statistická data týkající se interrupcí, je několik. Vzhledem  

ke skutečnosti, že je práce orientována mezinárodně, nelze vystačit pouze s jedním zdrojem dat 

především z důvodu jejich neúplnosti. Relativně spolehlivým zdrojem v mezinárodním měřítku 

je Eurostat, který shromažďuje data za evropské země. Nicméně data z Eurostatu byla v této 

práci použita jen okrajově a mají tak spíše doplňkový charakter. Jediným případem, kdy byla 

data Eurostatu klíčová, je při grafickém znázornění indexu umělé potratovosti v evropských 

zemích formou kartogramu (příloha č. 6, 7, 8). Přesto data za jednotlivé země Evropy nejsou 

kompletní, jak lze ze zmiňovaného kartogramu vypozorovat. Dalším zdrojem dat byla 

Populační divize Organizace spojených národů, odkud pochází střední stavy žen všech států 

s výjimkou České republiky. I přes určitou neaktuálnost, byla data Populační divize aplikována 

také v části týkající se užívání antikoncepce. Hlavním důvodem pro jejich použití bylo stejné 

třídění kategorií v jednotlivých státech. Převážná většina ostatních dat pochází z národních 

institucí vybraných zemí. Pro analýzu umělé potratovosti v České republice byla užita data 

z Českého statistického úřadu (ČSÚ). Hlavním zdrojem francouzských dat se stal pařížský 

Institut National d´Etudes Démographiques (INED). Pro analýzu umělé potratovosti v Itálii byla 

data použita především z Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Posledním významným 
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zdrojem dat v této práci části byl National Board of Health and Welfare (Socialstyrelsen), který 

poskytuje data pro Švédsko. 

3.1.2 Statistické zjišťování dat o UPT 

Česká statistika se ve světě řadí na přední místo z hlediska úplnosti registrace potratů,  

neboť z českých legislativních norem plyne povinnost hlásit všechny druhy potratů 

(Kocourková, 2007, s. 39). Zjišťování informací o potratech je zahájeno vyplněním formuláře 

„Žádost o umělé přerušení těhotenství (UPT), hlášení potratu a mimoděložního těhotenství“5, 

který žena obdrží od svého ženského lékaře. Tato hlášení jsou povinná pro všechny ženy, což 

v praxi znamená, že mu podléhají jak české státní příslušnice s trvalým bydlištěm na území 

České republiky, tak cizinky bez ohledu na formu a délku pobytu (Potraty 2011, 2012, s. 7). 

Sběr těchto hlášení a zpracování dat obstarává v rámci Národního zdravotnického informačního 

systému (NZIS), Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS). Následně jsou tato data 

jednou měsíčně posílána Českému statistickému úřadu, který je také zpracuje. Zpracovaná data 

o potratech jsou poté v ročním intervalu zveřejňována v rámci publikace „Demografická 

ročenka České republiky6“. Avšak Český statistický úřad není jediný, kdo vydává dokumenty 

v souvislosti s potraty. ÚZIS každoročně v edici Zdravotnická statistika vydává publikaci 

Potraty. V minulosti se informace poskytované ve zmiňovaných institucích lišily, neboť ÚZIS 

zveřejňoval data o potratech pouze českých státních příslušnic. Od roku 2005 však došlo ke 

sjednocení a dnes jsou publikována data, jak za české občanky, tak cizinky s trvalým  

či dlouhodobým pobytem (Potraty 2011, 2012, s. 7).  

Pokud jde o sběr a zpracování dat o interrupcích ve Francii, je za ně odpovědno oddělení 

Ministerstva zdravotnictví, konkrétně Direction de la Recherche, des Etudes, de l´Evaluation  

et des Statistique (DREES). Data se sbírají již od roku 1975 a do roku 2002 obsahovala 

poměrně detailní informace o zákroku a sociodemografické informace o ženách, které 

podstoupily UPT. V této době statistiky o UPT shromažďovaly a publikovaly například datum 

zákroku, departement (územní jednotka ve Francii) a typ zdravotnického zařízení (veřejné či 

soukromé), kde byla procedura provedena, délku těhotenství, datum poslední menstruace, 

z jakého důvodu byla interrupce provedena (na žádost či ze zdravotních důvodů), typ interrupce 

či délka hospitalizace (Rossier et al., 2009, s. 445). Jak již bylo zmíněno, statistiky také 

obsahovaly některé sociodemografické charakteristiky, mezi něž lze zařadit rok a místo 

narození ženy, místo bydliště, národnost, rodinný stav, pozice v zaměstnání obou partnerů 

(pokud je partner znám) či počet předchozích těhotenství. Avšak po roce 2002  

došlo k vynechání některých údajů a v roce 2004 bylo zjednodušeno i hlášení o UPT7  

(Rossier et al., 2006, s. 1). Dnes se tedy již nezjišťuje například rodinný stav ženy či její 

národnost. Rossier podotýká, že po těchto změnách se zkomplikovalo provádění analýz, neboť 

některé údaje se již dále nezjišťovaly a u jiných došlo ke změně v klasifikačních kritériích. Data 

o UPT publikuje INED ve spolupráci s INSERM, ale v ročním intervalu je také vydávána 

publikace z dat zdravotnických zařízení (SAE). Časové řady byly publikovány již od roku 1976 

                                                      
5 Vzor žádosti je uveden v příloze (příloha č. 3). 
6 Do roku 2004 (včetně) s názvem Pohyb obyvatelstva v ČR. 
7 Vzor hlášení je uveden v příloze (příloha č. 4). 
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do roku 1997. Následně byla na 8 let tato posloupnost přerušena, pouze s výjimkou v roce 2002 

a k pokračování došlo opět od roku 2005 (Rossier et al., 2009, s. 446). Nicméně kvalita  

(více nepřesností a chybějících dat) a následná vypovídací hodnota poskytovaných dat byla  

po roce 2002 mnohem nižší než na konci 90. let 20. století (Rossier et al., 2009, s. 446). 

Přestože data ve zmiňovaných letech nebyla publikována, byly hodnoty za některé roky 

dopočítány. Pro rok 2000 však informace doplněny nebyly a z tohoto důvodu data pro rok 2000 

ve Francii chybí. Chybějící údaje pro tento rok nejsou jediným problémem, neboť dle Blayo 

(Rossier et al., 2006) jsou data ve Francii podhodnocena, zejména vinnou soukromých 

zdravotnických zařízení, kdy nejsou hlášení o UPT příliš pečlivě vyplňována. 

Od roku 1980 zajišťuje v Itálii systém sběru dat o legálních umělých přerušení těhotenství 

Istituto Superiore di Sanità (Spinelli, Grandolfo, 2001). Tento systém je založen na čtvrtletních 

hlášeních, která poskytují regionální zdravotnická zařízení. Ve formuláři jsou obsaženy hlavní 

sociodemografické charakteristiky týkající se ženy, která indukovaný potrat podstupuje a také 

údaje o zákroku (Spinelli, Grandolfo, 2001). Mezi zmiňované sociodemografické 

charakteristiky patří věk ženy, bydliště, rodinný stav či počet předchozích porodů/umělých 

potratů. Do informací o samotném zákroku je zahrnuta zejména délka trvání těhotenství, zda je 

zákrok proveden ze zdravotních důvodů či nikoliv, místo vydání certifikátu, typ zákroku a další. 

ISS pak tyto informace zpracovává, zjišťuje jejich kvalitu a následně provádí analýzy trendů, 

které jsou každoročně publikovány. Podle Spinelli a Grandolfa (2001) je italský systém 

zjišťování informací o interrupcích jedním z nejpřesnějších na světě. 

V roce 1975, kdy ve Švédsku vešel v platnost nový zákon týkající se umělých přerušení 

těhotenství, došlo ke změně ve statistice jejich zjišťování. Od tohoto roku jsou hlášení za 

všechna UPT (provedena jak v nemocnicích, tak ambulantně) měsíčně posílána do National 

Board of Health and Welfare8 (Socialstyrelsen, 2012, s. 15). Švédské statistiky zaznamenávají 

rok a měsíc narození ženy, místo narození a pobytu, gestační věk a také počet předchozích 

porodů a interrupcí. Švédsko se ve zpracování a publikování dat liší tím, že data o interrupcích 

jsou publikována dvakrát do roka. Poprvé jsou informace zveřejněny za první pololetí daného 

roku (leden – červen) a jedná se tak o předběžná data (Socialstyrelsen, 2012, s. 15). Následně je 

jednou ročně vydávána publikace za celý uplynulý rok (název publikace je podobný jako 

v případě publikací České republiky, které vydává ÚZIS – Aborter a příslušný rok). Z těchto 

publikací také vychází velký díl předkládané diplomové práce. Přestože se švédská statistika 

indukovaných potratů dá považovat za poměrně kvalitní, nicméně autoři pravidelné publikace 

Aborter podotýkají, že jakýmsi chybám se nelze vyhnout. Lze mluvit například  

o nepřesnostech ve vyplňování formulářů lékaři (především soukromých zdravotnických 

zařízení) či následné přenášení dat do registrů. Avšak tyto chyby jsou v čase konstantní a nelze 

očekávat jejich promítnutí do trendu umělé potratovosti v čase (Socialstyrelsen, 2012, s. 15). 

3.1.3 Problém mezinárodního srovnávání 

Všeobecně známým faktem je, že potratovost se mezinárodně porovnává velmi obtížně. Nejde 

jen o porovnávání potratovosti samovolné, ale také umělé, která je pro tuto práci klíčová. 

                                                      
8 Vzor žádosti a hlášení je zobrazen v příloze (příloha č. 4, 5). 
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Již v úvodu tkví problém v odlišných právních úpravách a evidencích jednotlivých států. 

Výstižným příkladem mohou být miniinterrupce (dle české terminologie), které jsou 

v některých zemích pokládány pouze za regulace menstruace (ČSÚ, 2004, s. 7). Dle ČSÚ rozdíl 

spočívá ve skutečnosti, že v České republice jsou miniinterrupce podmíněny graviditou, čímž 

jsou považovány za přerušení těhotenství a česká statistika je tak do svých statistik zahrnuje. 

Avšak v mnohých jiných státech se zákrok provádí ambulantně bez zjišťování, zda jde  

o těhotenství či nikoliv a proto je porovnávání umělých potratů zkresleno.  

Dalším problémem může být chybějící evidence mimoděložních těhotenství v některých 

státech. V souvislosti s mezinárodním porovnáváním lze hovořit o další obtíži týkající 

se užívání pilulky RU-486, neboť ve většině států je tato pilulka registrována jako metoda 

umělého přerušení těhotenství. Nicméně Francie je jedním z několika států, kde je „potratová 

pilulka“ schválena nejen jako metoda umělého přerušení těhotenství, ale také k jiným účelům 

(Jones, Henshaw, 2002, s. 157). Z toho důvodu jsou ve Francii pravděpodobně vykazována 

nepřesná data o provedených interrupcích. V neposlední řadě je dalším problémem kvalita 

dostupných dat, která ne vždy splňuje kladené nároky. Jak již bylo zmiňováno, Česká republika 

je v mezinárodním srovnání znevýhodněna vysokou mírou úplnosti dat týkajících se umělých 

přerušení těhotenství. Při mezinárodním porovnávání je nutno tyto nesnáze respektovat  

a umělou potratovost lze tak porovnávat jen velmi opatrně (ČSÚ, 2004, s. 7). 

3.1.4 Ukazatele 

V souvislosti se zjišťováním úrovně umělé potratovosti  se hovoří o několika nejčastěji 

užívaných ukazatelích, které jsou analogické ukazatelům plodnosti. Neboť je tato práce 

zaměřena na více států a dostupnost dat je různá, je použito pouze několik ukazatelů. Prvním 

z nich je úhrnná umělá potratovost (úupo), která je dána součtem měr umělé potratovosti podle 

věku (pox) a vyjadřuje průměrný počet umělých potratů na jednu ženu během jejího 

reprodukčního období (Pavlík, Kalibová, 2005, s. 96). Indexy i a j značí dolní a horní věkovou 

mez ukazatelů a jsou dány výskytem sledovaných událostí. Ukazatele jsou nejčastěji počítány 

pro ženy v reprodukčním věku (15-49 let). 
 

 
 

Dále je v práci užita úhrnná plodnost (úp), jejíž vzorec je analogický. Podle definice Pavlíka 

a Kalibové (2005, s. 96), počet dětí, které by se živě narodily jedné ženě během jejího 

reprodukčního období, kdyby zůstalo zachováno rozložení plodnosti podle věku ve sledovaném 

kalendářním roce po dobu zhruba 35 let. Úhrnná plodnost je součtem měr plodnosti podle  

věku (fx). 
 

 
 



Aneta Mistrová: Charakter umělé potratovosti v České republice, Francii, Itálii a Švédsku 30 

 

Dalším užitým ukazatelem pro zjištění úrovně indukované potratovosti jsou již zmiňované 

míry umělé potratovosti dle věku (pox). Míry umělé potratovosti podle věku lze získat počtem 

provedených interrupcí v daném věku (Ax) vztažených k 1000 ženám středního stavu daného 

věku (Px
ž). 

 

 
 

Tyto míry a úhrnná umělá potratovost jsou ukazatele, z nichž umělá přerušení těhotenství 

nejsou dávány do vztahu k exponované populaci (Pavlík, Rychtaříková, Šubrtová, 1986, s. 338). 

Zmiňované ukazatele pouze udávají, kolik událostí připadne na 1 ženu ve vymezené věkové 

kategorii, z níž však jen část může podstoupit studovanou událost (Pavlík, Rychtaříková, 

Šubrtová, 1986, s. 338). Avšak další ukazatel, který je v práci použit, je vztažen k počtu živě 

narozených dětí a lépe tak vyjadřuje, do jaké míry jsou umělá přerušení těhotenství důležitá pro 

kontrolu porodnosti v určité zemi. Je tedy řeč o indexu umělé potratovosti (ipo), který vztahuje 

počet indukovaných potratů (A) k počtu živě narozených dětí (Nv) ve sledovaném časovém 

úseku, obvykle kalendářním roce (Pavlík, Kalibová, 2005, s. 96). 
 

 
 

Index umělé potratovosti lze podobně jako míry umělé potratovosti počítat dle věku ženy. 

Index umělé potratovosti dle věku ženy je tedy dán poměrem počtu umělých potratů  

žen v daném věku (Ax) k počtu živě narozených dětí ženám v daném věku (Nx
v). Vzorec tedy 

vypadá takto: 
 

 
 

Posledním užitým ukazatelem umělé potratovosti v této práci je průměrný věk ženy při 

interrupci ( . Bohužel z důvodu mezinárodního porovnávání a tedy chybějících dat dle pořadí 

UPT, nelze v práci zobrazit průměrný věk ženy při první interrupci. Tento ukazatel lze získat 

součtem měr umělé potratovosti dle věku ženy (pox), které jsou vynásobeny středy věkových 

intervalů (xc) a následně vyděleny úhrnem měr umělé potratovosti dle věku (∑pox).  
 

 

3.2 Analýza postojů k umělým přerušením těhotenství 

Druhou stěžejní částí práce je zjišťování postojů respondentů ve vybraných zemích. V této 

podkapitole je tedy nejprve popsán datový soubor spolu s představením hlavních použitých 

otázek. Dále jsou zmíněny metody aplikované při zjišťování postojů populace k interrupcím. 
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3.2.1 Datová základna 

Analýza postojů k indukovaným potratům je součástí šesté kapitoly a je založena na 

individuálních datech z výzkumu European Values Study9 (dále jen EVS). Toto šetření je 

prováděno především s cílem „umožnit“ mezinárodní srovnání hodnotových orientací a názorů 

na život, rodinu, práci, politiku či aktuální sociální problémy (sebevražda, interrupce či 

euthanasie) a také zachytit proměny zmiňovaných názorů v časovém horizontu. V současnosti 

jsou známé 4 vlny tohoto šetření. První vlna proběhla v roce 1981 a zúčastnilo se jí 16 států. 

Jednalo se především o státy západní a severní Evropy, Kanadu a Spojené státy americké.  

O 9 let později, v roce 1990, proběhla 2. vlna EVS, kdy se zúčastnilo 29 států (rozšíření 1. vlny 

předně o státy jižní a střední Evropy). Na přelomu let 1999/2000 se uskutečnila 3. vlna, která 

čítala 33 států. Z této vlny byla již vynechána Kanada a Spojené státy americké a naopak 

přidány další státy jižní a východní Evropy. V zatím poslední vlně, z roku 2008, figurovalo  

47 zemí či regionů. Kromě států z předchozích vln byly přidány zejména hraniční státy mezi 

Evropou a Asií a nově vzniklé regiony (např. Kosovo). Důležitou součástí analýzy postojů 

k UPT není jen komparace postojů v České republice, Francii, Itálii a Švédsku, ale také 

porovnání postojů v čase. Vzhledem k tomu, že Česká republika figurovala v EVS až ve 2. vlně, 

budou v práci zahrnuty postoje respondentů pouze z let 1990, 1999/2000 a 200810.  

Jak již bylo zmíněno výše, tento výzkum není zaměřen pouze na jedno či dvě daná témata,  

ale na celou škálu různých témat. Nejprve jsou otázky v dotazníku směřovány na důležitost 

určitých událostí v životě respondenta (např. práce, rodina, náboženství). Dále jsou uvedeny 

otázky týkající se životního prostředí, účasti v dobrovolných organizacích či volnočasových 

aktivit. Podstatná část tohoto šetření je zaměřena na otázky týkající se víry v boha. Poměrně 

velký prostor je také věnován názorům na politickou situaci v daném regionu.  Mimoto EVS 

v každé vlně směřuje otázky na současné sociální problémy ve společnosti, mezi něž lze zařadit 

homosexualitu, euthanasii či v neposlední řadě umělá přerušení těhotenství, které jsou pro tuto 

diplomovou práci klíčové. 

Do výzkumu byly zakomponovány pouze 2 otázky týkající se interrupcí.11 První z nich 

zaznamenala změny po druhé vlně tohoto šetření, kdy byly vynechány některé možnosti 

odpovědí.12 Současné znění otázky: 
 

Schvalujete nebo neschvalujete provedení potratu za následujících okolností?13  

A Není-li žena provdaná 

B Nechtějí-li mít manželé další děti. 

 

                                                      
9Česky Evropský výzkum hodnot 
10Kompletní seznam zemí, které se zúčastnily EVS a další charakteristiky šetření jsou uvedeny v příloze 
  (příloha č. 9, 10) 
11 Kompletní znění otázek je uvedeno v příloze (příloha č. 11); 2. vlna obsahovala o otázku týkající  
se interrupcívíce (z důvodu neporovnatelnosti s ostatními roky není v práci analyzována) 
12 Původní znění možností (A – Je-li těhotenstvím ohroženo zdraví matky, B – Je-li pravděpodobné, že by  
se dítě mohlo narodit tělesně poškozené, C – Není-li žena provdána, D - Nechtějí-li mít manželé další  
  děti, E – Byla-li žena znásilněna, F – Nemohou-li se rodiče o dítě starat) 
13 Respondenti odpovídali 1 = “Schvaluji”, 2 = “Neschvaluji”. 
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Znění druhé otázky týkající se interrupcí: 
 

Prosím řekněte mi pro každý z následujících výroků, zda dané jednání je vždy ospravedlnitelné, není  

       nikdy ospravedlnitelné, nebo něco mezi tím.14 

Výrok: Potrat 
 

V tuto chvíli je patrně důležité zmínit odlišnou terminologii slova potrat v otázkách tohoto 

šetření. Zatímco v českých dotaznících výzkumu EVS figuruje slovo potrat, v této práci jsou 

užívány jiné pojmy pro zákrok, který je podstoupen úmyslně (umělé přerušení těhotenství, 

interrupce, umělý či indukovaný potrat). Z tohoto důvodu je slovo potrat v předkládané práci 

užito pouze ve znění otázek a v komentářích jsou již užívána označení v souladu s touto prací. 

Kromě zjišťování postojů k umělým přerušením těhotenství jako takových, budou v analýze 

také uvedeny sociodemografické charakteristiky (např. věk, pohlaví či náboženské smýšlení), 

díky kterým bude možné určit, zda a popřípadě dle jakých kritérií se liší názory respondentů na 

umělá přerušení těhotenství. Větší prostor těmto charakteristikám bude věnován v Kapitole 6, 

Postoje k interrupcím z dat EVS. 

3.2.2 Užité statistické metody 

Pro obecné zjištění postojů k UPT bylo použito procentuální zastoupení, které je graficky 

znázorněno na počátku analýzy všech otázek. Při analyzování těchto postojů bylo pracováno 

především se statistickými programy SPSS a SAS. Program SPSS byl nápomocen při první 

zmiňované metodě, kterou je binární logistická regrese. Software SAS byl poté užit pro 

druhou statistickou metodu (Obecný lineární model). 

První zmiňovaná metoda byla použita při zkoumání postojů na otázku, zda respondenti 

souhlasí s prováděním umělých přerušení těhotenství za daných okolností (není-li žena 

provdaná či nechtějí-li mít manželé další děti), kde byla možnost odpovědět pouze „souhlasím“ 

či „nesouhlasím“. Z důvodu, že závislá proměnná nabývá pouze dvou hodnot, byla použita 

binární logistická regrese. Tato metoda zaujímá nejrozsáhlejší část při zjišťování postojů 

respondentů ve vybraných zemích z dat European Values Study. Podle Řehákové  

(2000, s. 475) je cílem regrese, nalézt co nejlepší, nejúspornější, ale také věcně smysluplný 

model, který je schopný popsat vztah mezi závisle proměnnou a několika nezávislými 

proměnnými. Konkrétně logistická regrese se pak užívá, jedná-li se o kategoriální závisle 

proměnnou. V této práci má vysvětlovaná proměnná dvě kategorie, z tohoto důvodu lze hovořit 

o binární logistické regresi. V případě binární logistické regrese je nutno předpokládat, že 

závisle proměnná (Y) nabývá dvou hodnot. Pro účely této práce Y = 1, jestliže nastal určitý jev 

(v tomto případě, když respondenti schvalují umělé přerušení těhotenství) a závisle proměnná 

nabývá hodnoty 0, pokud daný jev nenastal (respondenti umělé přerušení těhotenství 

neschvalují). Dále bylo použito referenční kódovací schéma, a proto bylo nutné rozhodnout, 

které kategorie nezávisle proměnných budou považovány za referenční kategorie.  

O referenčních kategoriích bylo rozhodnuto na základě jejich početnosti v datovém souboru  

a jsou znázorněny tučným písmem v tab. 1. 
 

                                                      
14 Respondenti měli k dispozici stupnici od 1 = „Nikdy“ po 10 = „Vždy“. 
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muž 1
žena 0
-32 1 0 0
33-48 0 0 0
49-64 0 1 0
65+ 0 0 1
ženatý/vdaná 0 0 0
rozvedený/á 1 0 0
vdovec/vdova 0 1 0
svobodný/á 0 0 1
věřící 0
nevěřící 1
0 1 0 0
1 0 1 0
2 0 0 0
3+ 0 0 1
radikální levice 1 0 0 0
umírněná levice 0 1 0 0
střed 0 0 0 0
umírněná pravice 0 0 1 0
radikální pravice 0 0 0 1
nižší 1 0
střední 0 0
vyšší 0 1

Vzdělání

Pohlaví

Věk

Rodinný stav

Religiozita

Počet dětí

Politická orientace

Nezávisle proměnná Kódování

           Tab. 1 - Referenční kategorie užité při binární logistické regresi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     Poznámka: Referenční kategorie = 0 
 

Před samotným testováním je nutné zjistit, zda-lije model adekvátní. Toto zjišťování lze 

provést několika způsoby, např. -2LL statistika či porovnávání prostřednictvím klasifikační 

tabulky. V předkládané práci je však použit Test dobré shody dvojice Hosmer a Lemeshow, 

který lze užít při dostatečné velikosti výběrového souboru. V rámci tohoto testu je soubor dat 

rozdělen do deseti přibližně stejně velkých skupin, v nichž se zjišťuje skutečný a očekávaný 

počet případů, u kterých sledovaný jev nastal či nikoliv (Řeháková, 2000, s. 479). Dle stejného 

zdroje je výsledek použitelný pouze v případě, kdy žádná z očekávaných četností není menší 

než 1 a většina těchto četností je větších než 5. Pokud je model přijatelný, lze sestavit rovnici, 

která má obecně tuto podobu: 
 

logit(Y) = α + β1X1 + … + βK-1XK-1  α – konstanta 
β – logistický regresní koeficient 
X – nezávisle proměnná 

 

Pro ilustraci je zobrazena logitová forma uvažovaného modelu pro Českou republiku  

v roce 1990, kdy je závisle proměnná pracovně nazvána UPT_nevdaná. Hodnoty koeficientů 

obsažené v této rovnici lze nalézt v tab. 8, v části věnované České republice.  
 

logit (UPT_nevdana)= – 1,062 –0,288 * (muž) – 0,194 * (17-32) +0,388 * (49-64) +0,372 * (65+)   –  

               – 0,347 * (svobodný/á) – 0,196 * (rozvedený/á) – 0,444 * (vdovec/vdova) +  

              + 0,484 * (nevěřící) + 0,013 * (0 dětí) – 0,001 * (1 dítě) – 0,344 * (3+ dětí) +  

              + 0,267 * (radikální levice) + 0,384 * (umírněná levice) + 0,233 * (umírněná pravice) +                  

             + 0,135 * (radikální pravice)  
 

Pokud by z rovnice byly vynechány nevýznamné nezávisle proměnné, dojde jen 

k nepatrným změnám v regresním modelu, jednotlivých charakteristikách i výsledcích testů 

(Hebák et al., 2005a, s. 48). 
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Pro poslední otázku, která se dotazuje, zda respondenti ospravedlňují umělá přerušení 

těhotenství, byla použita metoda General Linear Model (GLM), v češtině též označována jako 

obecný lineární model. V rámci problematiky GLM lze mluvit o nemalém množství 

statistických metod, jako například o analýze rozptylu (ANOVA), analýze kovariance 

(ANCOVA), vícerozměrné analýze kovariance (MANCOVA) a dalších (SAS, 2008, s. 2430). 

Podle Hebáka (2005b, s. 197) se obecným lineárním modelem rozumí (jednorozměrný či častěji 

vícerozměrný) lineární model, který zobrazuje závislost jedné nebo více kvantitativních 

vysvětlovaných náhodných veličin na jedné či více vysvětlujících numerických či 

kategoriálních proměnných téměř libovolného typu. V předkládané práci byla tato metoda 

použita především z důvodu nevyváženosti dat. 

Nulovou hypotézu, kterou je nutno postulovat, lze interpretovat následovně: Rozdíly mezi 

průměry ve skupinách nejsou statisticky významné. Dle Bedáňové a Večerka (2007, s. 80) lze 

nulovou hypotézu znázornit takto: 
 

H0: µ1 = µ2 = µ3 …. = µm 
 

Alternativní hypotéza v tomto případě zní: Rozdíly mezi průměry ve skupinách jsou 

statisticky významné a liší se tedy více než na základě náhodného kolísání. Při zjišťování 

postojů respondentů je v této části pracováno především s F – testovací statistikou, kde bude 

sledována statistická významnost (na 5% hladině významnosti) nejprve modelu jako celku  

a následně také jednotlivých proměnných. F – statistika zohledňuje variabilitu výběrových 

průměrů a současně také přirozenou variabilitu závislé náhodné proměnné a její vzorec lze 

obecně zapsat následovně (Bedáňová, Večerka, 2007, s. 80): 
 

 
 

Celková variabilita zkoumané závisle proměnné je tvořena dvěma složkami, rozptylem 

„mezi skupinami“ a rozptylem „uvnitř skupin“. V případě, kdy je rozptyl „mezi skupinami“ 

podstatně větší než rozptyl „uvnitř skupin“, je nutné zamítnout nulovou hypotézu, neboť tento 

výsledek značí, že se alespoň dva průměry liší. Pokud je nulová hypotéza zamítnuta, je třeba 

přistoupit k tzv. multikomparativním testům (testy pro mnohonásobné porovnávání). Při těchto 

testech jsou porovnávány odlišnosti v rámci statisticky významných proměnných. 

V předkládané práci byl užit Tukey test, který zobrazuje, zda jsou rozdíly v odpovědích na 

otázku ospravedlnitelnosti umělých přerušení těhotenství, v jednotlivých kategoriích dané 

proměnné či nikoliv. V každém zkoumaném roce je vybrána pouze jedna, maximálně dvě 

proměnné, u kterých je zmiňovaný Tukey test aplikován. 

Součástí F – testovací statistiky je také koeficient determinace (R-Square), což je podíl 

meziskupinové a celkové variability. Koeficient determinace tak popisuje podíl vysvětlené 

variability. Kromě samotných proměnných mohou variabilitu vysvětlovat i interakce mezi nimi. 

Nicméně vzhledem k rozsáhlosti datového souboru, není v předkládané práci s interakcemi 

počítáno.  

 

 



Aneta Mistrová: Charakter umělé potratovosti v České republice, Francii, Itálii a Švédsku 35 

 

Kapitola 4 

Aspekty související s interrupcemi 

Tato kapitola je zaměřená především na přiblížení aspektů, jež souvisí s problematikou umělých 

přerušení těhotenství. V první řadě jsou zmiňovány hlavní faktory ovlivňující úroveň 

indukované potratovosti, dále dva protichůdné přístupy k interrupcím a v závěru této kapitoly 

jsou zmíněny další pojmy týkající se daného tématu. 

4.1 Hlavní faktory ovlivňující úroveň umělé potratovosti 

Faktorů, které mohou ovlivňovat umělou potratovost v různých zemích je nespočet. Každá 

země se více či méně odlišuje a na výši její umělé potratovosti tak působí jiné faktory. Avšak 

v této podkapitole budou zmíněny pouze hlavní faktory ovlivňující indukovanou potratovost  

a nebude zde konkrétní specifikace na určité země. Prvním faktorem, jenž ovlivňuje umělou 

potratovost, jsou již zmiňovaná legislativní opatření. Tato ustanovení jsou nepochybně velmi 

důležitým faktorem, avšak lze očekávat, že v období restrikcí, kdy klesal počet legálních 

interrupcí, naopak stoupal počet interrupcí provedených ilegálně (ženy se i přes zákaz snažily 

najít cestu z jejich složité situace). Legislativa interrupcí byla v minulosti rozhodující, dnes je 

ale ve většině států moderního světa přístup k umělému přerušení těhotenství liberální, proto se 

jiným důležitým faktorem ovlivňujícím úroveň umělé potratovosti stává antikoncepce. Před 

příchodem moderní antikoncepce byly nejčastějšími metodami zabránění otěhotnění 

přerušovaná soulož či metoda neplodných dnů. Tyto metody však v některých případech nebyly 

dostatečné a v 50. letech 20. století došlo k rozšíření používání kondomu a později  

i nitroděložního tělíska (IUD). V 60. a 70. letech proběhla tzv. druhá antikoncepční revoluce, 

která znamenala přechod od tradičních metod plánovaného rodičovství k moderním, 

spolehlivým metodám a v jejich čele stála hormonální antikoncepce (Kocourková, 2009,  

s. 226). Ta byla jako antikoncepční indikace schválena v roce 1961 v USA (Végh, 2008).  

Do Evropy přišla“antikoncepční pilulka později, ale díky sexuální revoluci se začala rychle 

rozšiřovat (především v zemích západní a severní Evropy). Sexuální revoluce byla změna 

v postoji k otázkám sexuality a v samotném sexuálním chování lidí (Escoffier et al., 2003,  

s. XII-XIII). Více se projevovala feministická hnutí, kdy feministky trvaly na mínění, že ženy 

mají stejné touhy jako muži a měly by mít právo na stejnou sexuální svobodu jako muži. Častěji 
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docházelo k nesezdaným soužitím, změnil se postoj k mimomanželským dětem, homosexuálům, 

muži i ženy získávali více sexuálních zkušeností v mladším věku (Escoffier et. al. , 2003, s. 3). 

S čímž souviselo rozšiřování užívání antikoncepce.  

Avšak toto rozšiřování se netýkalo východního bloku. V roce 1986, kdy v České republice 

došlo k úplné liberalizaci interrupčního zákona, vědomí snadné dostupnosti interrupcí bránilo 

zvýšení zájmu ze strany žen o účinnější metody antikoncepce (Kocourková, 2007, s. 43).  

Ke změně začalo docházet v 90. letech, kdy nejen že začal ustupovat počet provedených 

umělých přerušení těhotenství, ale také došlo k menšímu používání nitroděložního tělíska jako 

metody zabránění početí a naopak započalo rozšiřování hormonální antikoncepce. Jedním 

z hlavních důvodů bylo otevření trhu směrem na západ (Kocourková, 2001) a také 

informovanost o otázkách sexuality a plánovaného rodičovství. Plánovanému rodičovství se tak 

dostalo podpory například ve sdělovacích prostředcích či ze strany některých nevládních 

organizací (Kocourková, 2001). Pro lepší přehlednost užívání antikoncepce ve vybraných 

zemích jsou uvedeny následující tři tabulky. Tab. 2 je věnována České republice. V tab. 3 jsou 

zobrazeny metody antikoncepce ve Francii a poslední, tab. 3 obsahuje data o antikoncepci 

v Itálii a ve Švédsku.  

Tab. 2 - Hlavní metody antikoncepce žen do 45 let v České republice (%) 

 

% žen užívající 
nějaký druh 

antikoncepce 

Moderní metody  
Tradiční 
metody Hormonální 

antikoncepce 
IUD Prezervativ Ostatní Celkem 

1970 66,0 2,6 9,2 12,5 0,0 24,3 41,6 
1977 95,0 14,2 18,0 13,3 3,8 49,3 45,7 
1991 78,0 7,0 17,0 27,0 2,0 53,0 25,0 
1997 72,0 23,1 13,9 12,7 13,0 62,7 9,5 

Zdroj: UNPD, 2010  

Dle dat Populační divize Organizace spojených národů, bylo v České republice hojně 

užíváno tradičních metod antikoncepce ještě v 70. letech 20. století. Poté se postupně podíl 

těchto metod začal snižovat a v roce 1997 klesl dokonce pod 10 %. Naopak užívání moderní 

antikoncepce téměř po celé období rostlo. Na počátku 90. let byl dominantní metodou moderní 

antikoncepce prezervativ, který byl ale později nahrazen stále častěji používanou hormonální 

antikoncepcí. Do roku 1997 byl v České republice zaznamenán nárůst ostatních moderních 

metod. Této skupině dominuje s více než 12 procenty sterilizace jednoho z partnerů. Jak již bylo 

zmíněno výše, používání nitroděložního tělíska postupem času ustupuje. 

Tab. 3 - Hlavní metody antikoncepce žen ve věku 20-44 let ve Francii (%) 

  % žen užívající 
nějaký druh 

antikoncepce 

Moderní metody 
Tradiční 
metody 

  
Hormonální 
antikoncepce 

IUD Prezervativ Ostatní Celkem 

1978 71,7 28,3 8,6 5,1 6,2 48,2 23,5 

1988 71,9 33,8 18,9 3,4 6 62,1 9,8 

1994 70,7 40,2 15,8 4,6 3,8 64,4 6,3 

2000 78,1 45,4 17,3 7,4 4,4 74,5 3,6 

2010 75,4 40,7 14,9 8,6 6,3 70,5 4,9 
Zdroj: INED, 2012 a vlastní výpočty. 
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Data v tab. 3 pocházejí z INEDu, neboť tento institut má k dispozici aktuálnější data  

o užívání antikoncepce než Organizace spojených národů. Z tabulky je patrné, že ve Francii, 

zemi západní Evropy, již na konci 70. let 20. století docházelo k šíření hormonální antikoncepce 

(28,3 %). V roce 1978 měly ještě tradiční metody ve Francii vysoké zastoupení (23,5 %), avšak 

o 10 let později již tradiční metoda antikoncepce nedosahovala ani 10 %. Na konci 80. let 

nedocházelo jen k rozšiřování hormonální antikoncepce, ale také IUD, které bylo vhodné pro 

ženy, které již považovaly svou plodnost za ukončenou. S příchodem 21. století zažívala 

hormonální antikoncepce svůj vrchol. Dnes již jsou ale známy nové a modernější metody (např. 

podkožní implantát, hormonální náplast) a proto její podíl postupně klesá.  

Tab. 4 - Hlavní metody antikoncepce žen do 44 let v Itálii a Švédsku (%) 

Itálie 

% žen užívající 
nějaký druh 
kontracepce 

Moderní metody  
Tradiční 
metody Hormonální 

antikoncepce 
IUD Prezervativ Ostatní Celkem 

1979 78,0 14,0 2,3 13,3 3,1 32,7 45,3 
1995/1996 62,7 14,2 5,8 14,2 6,4 40,6 22,1 

Švédsko               

1993 78,0 23,0 20,0 .. 29,0 72,0 6,0 
1997 75,2 27,4 16,2 16,4 4,8 64,8 10,4 

Poznámka: V Itálii v letech 1995/1996 jsou podíly počítány pro ženy do 49 let. 

Zdroj: UNPD, 2010  

Data pro Itálii a Švédsko jsou bohužel nejméně přesná, neboť jsou k dispozici pouze dva 

roky a ne příliš aktuální. Nicméně je zřejmé, že v průběhu let došlo v obou státech k rozšíření 

hormonální antikoncepce. Avšak rozdíl mezi těmito státy je patrný v zastoupení moderních  

a tradičních metod antikoncepce. Zatímco v Itálii na přelomu let 1995/1996 užívalo moderní 

metodu bránění početí méně než 41 % žen do 49 let, ve Švédsku o rok později užívalo moderní 

antikoncepci téměř 65 % žen do 44 let. Naopak tradiční metodu bránění početí užívá vyšší podíl 

žen v Itálii než Švédsku.  

Dalšími faktory, které ovlivňují úroveň indukované potratovosti, jsou společenské klima či 

individuální vlivy (Demografické informační centrum, 2004). Společenským klimatem je 

myšleno, jak se staví společnost k umělému přerušení těhotenství, zda jsou v dané zemi 

interrupce časté či nikoliv. Společenské klima je silně ovlivněno například náboženstvím v dané 

zemi. Ve státech, kde je velké procento populace věřících, jsou interrupce velmi kontroverzním 

tématem a pokud nejsou zakázány úplně (např. Malta), jsou povoleny pouze za velice striktních 

podmínek. Dalším faktorem jsou již zmiňované individuální vlivy, kam lze zařadit náboženské 

přesvědčení dané osoby, ekonomickou situaci ve které se nachází či úroveň vzdělání jedince. 

4.2 Diskuse přístupů k interrupcím 

Jak již bylo zmíněno v úvodu práce, umělá přerušení těhotenství jsou i v současnosti, kdy je 

interrupční legislativa ve vyspělých státech poměrně liberální, stále žhavým tématem diskusí. 

Jedná se o diskuse především dvou názorových přístupů, které jsou svými postoji velice 

protichůdné. Jednou z těchto skupin jsou lidé, kteří respektují právo ženy se samostatně 
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rozhodnout o jejím těhotenství. Přístup k interrupcím této skupiny se nazývá pro-choice. 

V žádném případě se nejedná o skupinu, jež pouze prosazuje interrupce a obhajuje je za 

každých okolností, jde spíše o dosažení svobodné volby ženy. V rámci skupiny pro-choice lze 

nalézt široké spektrum různých názorů, kdy někteří stoupenci této skupiny souhlasí s umělým 

přerušením těhotenství na žádost a naopak jiní pouze v závažných případech (Wikipedie, 2012). 

Nicméně všichni, kteří se ztotožňují s pro-choice postojem, argumentují tím, že embryo nelze 

považovat za jedince životaschopného mimo tělo matky a dokud mozek neexistuje nebo funguje 

příliš jednoduše, jedná se o část těla matky, ne o individuální lidskou bytost (Wikipedie, 2012). 

Zastánci práva na umělá přerušení těhotenství považují za odpovědnost matky, aby se nechtěné 

dítě nenarodilo do nepříznivých podmínek (Wikipedie, 2012). Haškovcová v publikaci 

Lékařská etika konstatuje, že pouze žena je schopna nejlépe posoudit svou lidskou, sociální  

i ekonomickou situaci. Dále se skupina pro-choice snaží upozornit na skutečnost, že čím více 

jsou interrupční zákony restriktivní, tím více se vyskytují ilegální umělé potraty, které nejen, že 

jsou nezákonné, ale především zdraví a životu nebezpečné. Jednou z mnoha organizací, která se 

ztotožňuje s pro-choice přístupem k umělým přerušením těhotenství je International Planned 

Parenthood Federation (IPPF). IPPF se snaží zajistit, aby ženy nebyly zbytečně vystaveny riziku 

ohrožení zdraví v důsledku těhotenství či porodu a poukazuje tak na právo ženy se rozhodnout 

ukončit její těhotenství legálním a bezpečným způsobem. IPPF není zaměřeno pouze na 

interrupce a s tím související aspekty, ale také například na zabránění šíření viru HIV  

a ostatních sexuálně přenosných infekcí (IPPF, 2012a). Další významnou organizací, která 

upozorňuje na problematiku interrupcí, je World Health Organization (WHO), konkrétně The 

Department of Reproductive Health and Research (RHR). Tato organizace zdůrazňuje, že je 

nutné zajistit rovný a kvalitní přístup k sexuálnímu a reprodukčnímu zdraví a snažit se 

eliminovat životu nebezpečné umělé potraty (WHO, 2013). S podobnými názory vystupují další 

dvě organizace. Jednou z nich je Center for Reproductive Rights (CRR), která poukazuje na 

Všeobecnou deklaraci lidských práv, kdy se každá žena má svobodně rozhodnout, zda a kdy má 

mít děti a kdy každá žena má mít přístup k nejlepší reprodukční zdravotní péči, která  

je k dispozici (CRR, 2013). Poslední zmiňovanou organizací je Guttmacher Institute, která má 

v podstatě stejnou ideu jako již tři předchozí pro-choice organizace. V České republice  

je plnoprávným členem mezinárodní pro-choice organizace IPPF, Společnost pro plánování 

rodiny a sexuální výchovu (SPRSV). Tato organizace podporuje výchovu k plánování rodiny,  

k partnerským vztahům, rovným příležitostem a k rodinnému životu včetně výchovy sexuální 

(SPRSV, 2013). 

Skupinou, která je na zcela opačném konci co se týče postojů k umělému přerušení 

těhotenství je skupina pro-life. Podle Haškovcové (2002) se její argumentace důsledně opírá  

o přesvědčení, že interrupce je vždy činem nemravným a je odsouzeníhodná. Touto skupinou je 

ukončení těhotenství považováno za vraždu nebo minimálně za zabití. Stoupenci tohoto postoje 

jsou především různé církve, zejména islám, judaismus, katolická či evangelická církev 

(Wikipedie, 2012). Jednou z organizací, která odsuzuje umělá přerušení těhotenství je britská 

organizace LIFE, jejíž vize spočívá v emocionální i finanční podpoře těhotné ženě, tak dlouho 

jak je jen potřeba, aby žena mohla porodit dítě a nebyla nucena se uchýlit k interrupci  

(LIFE, 2009). Společnost LIFE považuje provádění umělých potratů za zradu medicínské 
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profese a doufá, že se jí svým úsilím podaří přesvědčit společnost, že indukovaný potrat je 

nelidské a nespravedlivé násilí na dítěti a matce (Centrum pro rodinný život, 1991). Další 

podobnou organizací je International Right to Life Federation (IRTLF), jenž se věnuje ochraně 

všech nevinným lidským bytostem od početí po smrt (IRTLF, 2012). Snahou IRTLF je pomoci 

v rozvoji národních pro-life organizací a pořádat například semináře a další vzdělávací setkání 

v různých zemích. Poslední mezinárodní pro-life organizací, která je v této práci zmiňována, je 

Human Life International (HLI), jež pracuje pod záštitou katolické církve. Působení této 

organizace není zaměřeno pouze proti umělým přerušením těhotenství, ale také proti euthanasii 

či trestu smrti. Dále je pozornost zaměřena na ochranu tradiční rodiny, s čímž souvisí nesouhlas 

se sňatky homosexuálů (HLI, 2010). Největší českou pro-life organizací je Hnutí pro život ČR 

(HPŽ ČR). Toto občanské sdružení usiluje o zákaz zabíjení dětí před narozením (UPT, abortivní 

antikoncepce, zabíjení lidských embryí při umělém oplodnění), obnovení vědomí důstojnosti 

lidí zdravých, nemocných i tělesně postižených (zákaz prenatální eugeniky, eutanazie), dále 

obnovení smyslu pro důstojnost lidské sexuality a podporu přirozené rodiny (HPŽ ČR, 2013). 

4.3 Ostatní aspekty 

Do této podkapitoly spadají různé pojmy a události, které jsou neodmyslitelně spojené 

s umělými přerušeními těhotenství.  Řeč je například o ilegálních umělých potratech, potratové 

turistice či genderových interrupcích. 

4.3.1 Ilegální umělé potraty 

Někdo by se mohl domnívat, že pokud jsou interrupce zakázané, vede to k jejich vymýcení, 

avšak bohužel opak je pravdou. Pokud dojde k restrikcím v legislativě umělých přerušení 

těhotenství, zpravidla se zvýší počet ilegálně a nebezpečně prováděných interrupcí. Dle World 

Health Organization je nebezpečný umělý potrat (unsafe abortion), procedura ukončení 

nechtěného těhotenství prováděná buď osobami, které nemají dostatečné znalosti či v prostředí, 

které neodpovídá hygienickým podmínkám či obojí. Jak již bylo zmíněno v Kapitole 2, ilegální 

interrupce byly v minulosti velice časté. Nešlo vždy jen o provádění nelegálních umělých 

potratů v rozvojovém světě, jak je známo dnes, ale prakticky po celém světě. Nevhodné 

podmínky a metody provádění UPT ohrožují zdraví a životy těhotných žen. Nelegální 

interrupce byly prováděny manuálním, ale i chemickým způsobem. V případě manuálního 

způsobu, „osoba“ provádějící zákrok například propíchla vak blan a vyvolala tak odtok plodové 

vody. Chemické vypuzení plodu spočívalo například ve vstřikování petroleje do dělohy či 

otravou jalovcem chvojkou, který způsoboval potrat (Wikipedie, 2012). Tyto metody měly 

obrovské množství následků. Často docházelo k infekcím, rozsáhlému krvácení, neplodnosti  

a v nejkritičtějších případech i k úmrtí ženy. Dodnes jsou tyto praktiky ze zemí, kde jsou UPT 

zakázány, známy. 

Celosvětově se podíl nebezpečných interrupcí zvyšuje (1995 – 44 %, 2003 – 47 %,  

2008 – téměř 49 %). Pravděpodobně především z důvodu, že v rozvojových zemích stále roste 

počet žen v reprodukčním věku a také, protože v rozvinutých zemích jsou již v současnosti 

rozšířeny metody moderní antikoncepce a počet legálních UPT se tak snižuje. Nicméně lidé 
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z rozvojových zemí nemají k moderní antikoncepci přístup, a tak je 98 % nebezpečných 

interrupcí prováděno právě v této oblasti (Guttmacher Institute, 2012, s. 1). V roce 2008 bylo 

v rozvojových zemích provedeno 38 milionů umělých přerušení těhotenství, z toho 21 milionů 

UPT (56 %) bylo nebezpečných a pouze 17 milionů (44 %) bezpečných (WHO, 2012b, s. 2). 

Jedna ze čtyř žen, která podstoupila nebezpečnou interrupci, má dočasné nebo trvalé následky, 

které vyžadují lékařskou péči (WHO, 2012a, s. 20). Nejen zdravotní následky, ale i úmrtí 

v důsledku ilegálních umělých potratů jsou obtížně měřitelné a proto jsou statistiky ilegálních 

UPT velice podhodnocené. Pro-choice organizace IPPF prostřednictvím Safe Abortion Action 

Fund se snaží předcházet nebezpečným umělým potratům a také pomáhá milionům dívek, které 

již UPT podstoupily a po zákroku trpí zdravotními komplikace (IPPF, 2012b). Podle odhadů 

IPPF (2012b) zemře v důsledku nebezpečných interrupcí ročně až 47 000 žen.  

4.3.2 Potratová turistika 

Potratová turistika se vyvinula jako určitá alternativa pro těhotné ženy v zemích, kde jsou UPT 

zakázány. Ženy, které by rády podstoupily interrupci, cestují do zemí, kde jsou umělá přerušení 

těhotenství legalizována. Velice známé jsou případy žen ze Severního Irska, které cestují do 

Velké Británie či cesty polských žen do sousedních zemí. Ještě v 60. letech se potratová 

turistika týkala francouzských žen, které cestovaly přes kanál la Manche do Velké Británie 

(Uzel, 2000, s. 14). Uzel v této publikaci zmiňuje, že Velká Británie byla poslancem ze 

Sněmovny Lordů nazvána odpadkovým potratovým košem Evropy.  

Pokud je země s přísným interrupčním zákonem v blízkosti moře či oceánu, objevují se  

u jejích břehů tzv. potratové lodě, což je speciální případ potratové turistiky. Na těchto lodích 

jsou poté v mezinárodních vodách interrupce prováděny. Jednou z neziskových organizací, 

která propaguje právo ženy na svobodnou volbu, je nizozemská organizace Women on Waves 

(Ženy na vlnách). Tato organizace byla založena v roce 1999 nizozemskou lékařkou Rebeccou 

Gomperts a jejím cílem je nejen vyvolávat diskuzi o zákonech, které omezují právo ženy na 

umělé přerušení těhotenství, ale také poskytovat poradenství a antikoncepci či bezpečné  

a chemické UPT ženám, které žijí v zemích s přísnými zákony týkající se interrupcí  

(Women on Waves, 2013). Tyto interrupce se odehrávají na speciální lodi. Tato loď zakotví  

u pobřeží daného státu, kde na ni ženy nastoupí. Poté přibližně po 12 mílích vypluje 

z teritoriálních vod do mezinárodních, kde již platí zákony země, ve které je registrována 

(Women on Waves, 2013). V roce 2001 Women on Waves připluly do Irska, v roce 2003 do 

Polska a v roce 2008 do Španělska. Ženy na vlnách zaznamenaly také dvě neúspěšné cesty. 

Jednou z nich se stala cesta ke břehům Portugalska v roce 2004, kdy se jejich loď pokusila 

vstoupit do portugalských vod, avšak byla zablokována dvěma portugalskými válečnými loděmi 

(Women on Waves, 2013). Zatím poslední výpravou byla cesta do Maroka, která bohužel 

skončila velmi podobně jako cesta do Portugalska. 

Přestože snahy o poskytnutí péče těhotným ženám ve státech s ilegálními UPT, jsou 

obrovské, potratová turistika a potratově lodě se bohužel dotýkají pouze velmi nízkého počtu 

žen, které by rády podstoupily interrupci. 
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4.3.3 Protipotratový terorismus 

Protipotratový terorismus je jev, který je spojen s některými zastánci pro-life přístupu. Jedná se 

o extrémní formu nesouhlasu s prováděním umělých přerušení těhotenství. Tématem 

protipotratového terorismu se zabývá Ondřej Jež v časopise Rexter, jenž je zaměřen na výzkum 

radikalismu, extremismu a terorismu. Podle Ježe (2003) má ideologie protipotratového 

terorismu své těžiště především v protestantské křesťanské teologii, neboť křesťané pokládají 

umělý potrat za vraždu, která je zapovězena již v prvním biblickém přikázání. Jedná se o dva 

hlavní myšlenkové směry (Rekonstrukcionistická teologie a Hnutí křesťanské identity), na které 

se často radikální křesťanské organizace či teroristé odkazují (Jež, 2003). 

Protipotratový terorismus se nevyskytuje (a ani v minulosti nevyskytoval) po celém světě. 

Nejvíce se objevuje v USA, Kanadě a Austrálii. V roce 1977 se uskutečnil první čin, který by 

mohl být označován jako protipotratový terorismus. Jednalo se o žhářský útok na interrupční 

kliniku v Minnesotě. V dalších letech došlo v USA k několika dalším žhářským či bombovým 

útokům a také nesčetným pokusům o ně (Jež, 2003). Tyto útoky jsou většinou směřovány proti 

zdravotnickým zařízením, kde jsou interrupce vykonávány či proti konkrétním lékařům (únosy, 

vraždy). The National Abortion Federation ve své zprávě „Incidents of Violence and Disruption 

Against Abortion Providers“ pro roky 1989 až 2004 poukazuje, že nejvíce protipotratových 

útoků se na území USA a Kanady uskutečnilo v 90. letech minulého století. V roce 1994 došlo 

dokonce ke 12 vraždám a 15 bombovým či žhářským útokům (Robinson, 2009). V červenci 

1994 byl smrtelně postřelen americký lékař ženského zdravotnického zařízení, John Britton  

i se svým bodyguardem, Jamesem Barrettem. Jejich útočník, reverend Paul Jennings Hill, byl 

ihned dopaden a později také odsouzen k trestu smrti, který na něm byl vykonán v září 2003 

(Clark County Prosecuting Attorney, 2012). Při zatýkání Hill pronesl: “Jedno je jisté, žádné 

nevinné děti dnes na této klinice nebudou zavražděné (Claiborne, 1994). Poměrně novým 

případem je vražda George Tillera z května 2009. George Tiller byl americký lékař, který byl 

znám prováděním interrupcí v pokročilé fázi těhotenství. Jeho vrah, Scott Roeder, se později 

k činu přiznal a byl odsouzen na doživotí (Wikipedia, 2013). Čelní představitelé pro-life 

organizací tento čin odsoudily.  

4.3.4 Interrupce na základě pohlaví dítěte 

Umělá přerušení těhotenství prováděná na základě zjištěného pohlaví dítěte (genderové 

interrupce) jsou velmi specifickým případem, neboť v rozvinutém světě se s nimi nelze příliš 

setkat. Výjimkou je Švédsko, kde jsou interrupce legální bez jakéhokoliv omezení do 18. týdne 

těhotenství a z toho důvodu lékaři nemohou těhotné ženě odepřít interrupci (Gilbert, 2009). 

Známý je případ z roku 2009, kdy těhotná žena z jižní části Švédska, která již porodila dvě 

dcery, podstoupila test na vrozené vady, u kterého si vyžádala zjistit pohlaví embryí (jednalo se 

o vícečetné početí). Obě embrya byla ženského pohlaví, a tak žena požádala lékaře o interrupci. 

Lékař se obrátil na švédskou National Board of Health and Welfare, kde mu sdělili, že 

požadavku ženy má být vyhověno (Gilbert, 2009). Avšak ne úplnou výjimkou jsou genderové 

interrupce v Asii. Asijskými státy, kde běžně k interrupcím na základě pohlaví dochází, jsou 

Čína, Indie či Pákistán. V těchto státech jsou preferováni chlapci nad dívkami, což ovlivňuje 
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index maskulinity (počet mužů na 100 žen). V Indii došlo k zakázání interrupcí na základě 

pohlaví dítěte v roce 1994 a v Číně o rok později, ale i přesto jsou na určitých místech tyto 

interrupce dále prováděny. Indické sčítání obyvatel z roku 2011 odhalilo, že index maskulinity 

mezi dětmi ve věku 0-6 let stále roste a důvod je přisuzován právě již zmiňovaným genderovým 

interrupcím (Jha, 2011). Důvody pro preferování mužského potomka jsou podle Arnolda et al. 

(1998, s. 301) tři (ekonomický, sociální a náboženský). V podstatě se jedná o praktičnost 

mužského pohlaví, kdy chlapec je více užitečný pro práci v zemědělství či se o rodiče postará 

v nemoci či při jejich stáří, na rozdíl od dcery, která po sňatku přechází do rodiny manžela. 

Další předností u chlapců je skutečnost, že chlapec a jeho rodina dostanou při sňatku věno.  

Na závěr je náboženský důvod, kdy podle hinduistické tradice, mužský potomek musí při 

kremaci rozžhnout oheň (Arnold et al., 1998, s. 301). V Číně je každý rok uměle přerušeno 

okolo milionu těhotenství, ze kterých by se narodily dívky a tisíce dětí ženského pohlaví se 

každoročně ztrácí. V Číně jsou také preferování chlapci, ale situace je o to komplikovanější, že 

již od roku 1979 je zde zavedena politika jednoho dítěte, jejímž cílem bylo zpomalit rychlý 

populační růst Číny. Tento cíl byl naplněn, avšak s nepříznivými následky pro čínské muže,  

u kterých se vzrostli psychické a sociální problémy a někteří zůstávají svobodní a bezdětní 

(Hesketh et al., 2005). 
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Kapitola 5 

Vývoj umělé potratovosti 

V této kapitole je hlavním předmětem zájmu vývoj úrovně umělé potratovosti v České 

republice, Francii, Itálii a Švédsku. Již v kapitole 3 bylo podotknuto, že mezinárodní srovnávání 

umělé potratovosti je obtížné. Jednotlivé instituce poskytují statistická data v poněkud odlišné 

formě, případně podle jiného třídění či definic a je velice obtížné se v číslech orientovat a ne 

vždy lze hodnoty kvalitně porovnávat. Z tohoto důvodu bude vývoj indukované potratovosti 

popisován na základě úhrnné umělé potratovosti, měr umělé potratovosti podle věku ženy  

a indexů umělé potratovosti, které budou dále rozpracovány také podle věku ženy. Pro 

podrobnější zkoumání ve vybraných zemích nejsou bohužel data dostupná či porovnatelná.  

Tyto čtyři evropské státy, které byly pro analýzu vybrány, prošly v minulosti určitými 

legislativními změnami. V současnosti mají všechny tyto země povolenou interrupci na žádost 

ženy, avšak i přesto s určitými rozdíly. Švédsko se svým velice liberálním interrupčním 

zákonem provádí umělá přerušení těhotenství až do 18. týdne těhotenství. Francie se například 

stala první zemí, která schválila potratovou pilulku RU-486 a kde je také tato pilulka hojně 

využívána. Itálie je specifická faktem, že i přesto, že její populace je velice ovlivněna 

náboženským smýšlením, má již v dnešní době Itálie povolené interrupce na žádost ženy. 

Poslední zemí je Česká republika, u které lze očekávat naprosto specifický vývoj úrovně 

indukované potratovosti vzhledem ke klimatu, ve kterém se Česká republika v průběhu 

minulého století nacházela, což vedlo k několika liberalizacím a restrikcím interrupčního 

zákona ve 20. století.  

Tato kapitola je koncipována do několika podkapitol a oddílů. První podkapitola je 

věnována analýze trendu úhrnné plodnosti a úhrnné umělé potratovosti. Další podkapitoly jsou 

nejprve rozděleny podle vývoje daného ukazatele (míra umělé potratovosti, index umělé 

potratovosti) v jednotlivých zemích a následně je vytvořen souhrnný graf pro vybranou věkovou 

kategorii, kde jsou vyobrazeny rozdíly mezi vybranými zeměmi. Kapitolu uzavírá graf 

průměrného věku při interrupci. 
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5.1 Trendy úhrnné plodnosti a úhrnné umělé potratovosti 

Potratovost, jako demografický proces, je vázána k oběma základním procesům lidské 

reprodukce, kterými jsou porodnost a úmrtnost (Kocourková, 2010, s. 157). Souvislost umělé 

potratovosti s rozením dětí lze pozorovat při výpočtu úhrnné umělé potratovosti (počet 

interrupcí, které by podstoupila jedna žena v průběhu jejího reprodukčního období, za 

předpokladu, že by se míry umělé potratovosti přibližně 35 let nezměnily) a úhrnné plodnosti 

(počet dětí, které by se narodily jedné ženě za její reprodukční období, za předpokladu, že by se 

nezměnily míry plodnosti zhruba 35 let).   

Párové porovnání vybraných zemí zobrazuje dlouhodobé trendy již zmiňovaných ukazatelů 

a dokládá určité vztahy vyskytující se mezi úhrnnou plodností a úhrnnou indukovanou 

potratovostí. V tomto případě byl zvolen dlouholetý časový horizont, a to od roku 1958 do 

2011. Většina států má však hodnoty úhrnné indukované potratovosti až od interrupční liberální 

éry v 70. letech. Párové porovnání bylo zvoleno z důvodu větší přehlednosti.  

5.1.1 Česká republika a Francie 

Vývoj ukazatele úhrnné umělé potratovosti se zásadně liší, zda jde o západoevropskou či 

východoevropskou zemi. Hlavní rozdíl mezi oběma makroregiony spočívá zejména v rozdílném 

chápání funkce interrupce (Zeman, 2001, s. 43). V západní Evropě byl dán důraz na dostupnost 

účinné antikoncepce, kvalitní sexuální výchovu a osobní zodpovědnost (Zeman, 2001, s. 43). 

Na druhé straně, obyvatelé východoevropských zemí, kam se řadila i Česká republika, pojaly 

interrupce jako takzvanou antikoncepci-ex post. Pravděpodobně z důvodu chybějící sexuální 

výchovy a účinné antikoncepce. 

 Obr. 3 - Vývoj úhrnné plodnosti a úhrnné umělé potratovosti v České republice a Francii  

               v letech 1958-2011 
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 Zdroj: ČSÚ, 2012; Eurostat, INED, 2013 a vlastní výpočty 
 

Jak již bylo zmíněno v předchozí kapitole, úroveň indukované potratovosti je velkou měrou 

ovlivňována legislativními úpravami týkajících se interrupcí. Typickým příkladem, kdy 

legislativní opatření ovlivňují úroveň indukované potratovosti, je Česká republika. Z obr. 3 je 

patrné, že v obdobích s restriktivní legislativou, rostla úhrnná plodnost žen a naopak. Se 

zavedením interrupčního zákona s účinností od 1. 1. 1958 začala prudce stoupat úhrnná 

indukovaná potratovost a na druhou stranu do počátku 60. let klesala úroveň realizované 

plodnosti žen s minimem těsně pod hranicí prosté demografické reprodukce. Od raných 60. let 

došlo k obrácení situace, kdy úhrnná umělá potratovost klesala a naopak úhrnná plodnost začala 

nabývat na síle. V této době došlo ke zpřísnění prováděcích předpisů (zvýšení počtu již 

narozených dětí ze dvou na tři) a zřízení interrupčních komisí a proto i ke snížení indukované 

potratovosti. Avšak restrikce v podobě interrupčních komisí nebyla příliš účinná, neboť většina 

žádostí byla i přesto schválena a tak po prvotním poklesu začala úhrnná umělá potratovost opět 

růst. Počátkem 70. let byla v České republice schválena další restriktivní legislativa týkající se 

indukovaných potratů a spočívala především v obtížnějším přístupu k umělým přerušením 

těhotenství vdaným bezdětným ženám a vdaným ženám s jedním dítětem. Dále byla také 

zavedena významná opatření propopulační politiky, která byla zaměřena především na zvýšení 

podpory při narození dítěte, prodloužení doby péče o další dítě či novomanželské půjčky 

(Rychtaříková, 2007, s. 83). V této době dosáhla úhrnná plodnost svého lokálního maxima 

v roce 1974 a činila 2,43 živě narozeného dítěte na 1 ženu. Nicméně ke konci 70. let téměř 

vyprchala účinnost pronatalitních opatření a plodnost v transverzálním pohledu se opět vrátila 

ke klesajícímu trendu, který prakticky trval až do roku 2000. Nicméně tento trend v průběhu 

sledovaného období měnil své tempo. Nejprve se jednalo o krátký, avšak prudký pokles, který 

dosáhnul hodnoty 2 živě narozených dětí na 1 ženu v roce 1980. Následně docházelo spíše 

k mírnějšímu klesání hodnot úhrnné plodnosti. Od roku 1994 byl mírný pokles opět nahrazen 

velmi prudkým. Podle Rychtaříkové byla v 90. letech podpora rodiny omezena, byty se staly 

finančně obtížně dostupnými, šířila se nezaměstnanost či se omezoval počet předškolních 

zařízení. Načež v roce 1999 bylo dosaženo minima úhrnné plodnosti, které činilo 1,33 živě 

narozeného dítěte na 1 ženu. 

Inverzní vztah mezi úhrnnou umělou potratovostí a úhrnnou plodností v Česku lze sledovat 

až do konce 80. let 20. století, kdy již legislativní nařízení nepřinesly příliš mnoho změn a oba 

ukazatele jsou ovlivňovány spíše užíváním moderních metod antikoncepce. V roce 1986 česká 

vláda schválila liberální interrupční zákon, a z tohoto důvodu od roku 1987 prudce stoupl počet 

provedených interrupcí a tím i úhrnná umělá potratovost. Z hlediska úrovně umělé potratovosti 

patřila Česká republika před rokem 1989 do východoevropského typu reprodukčního chování, 

což znamenalo vyšší úroveň plodnosti a vysokou úroveň umělé potratovosti (Kocourková,  

2002, s. 48). Ke snižování obou ukazatelů docházelo až od 90. let 20. století. Na klesající 

úroveň úhrnné umělé potratovosti měl zčásti vliv také zavedený poplatek za provedení 

interrupce (v roce 1993), který tento trend poněkud urychlil. Transverzální křivka úhrnné 

plodnosti klesala do konce 20. století, ale s příchodem století nového, její hodnoty opět 

narůstaly. Nicméně v roce 2011 lze opět sledovat začínající pokles a úhrnná plodnost v tomto 

roce činila 1,4 živě narozeného dítěte na 1 ženu. V současnosti se Česká republika, s hodnotami 



Aneta Mistrová: Charakter umělé potratovosti v České republice, Francii, Itálii a Švédsku 46 

 

úhrnné umělé potratovosti 0,33 UPT na 1 ženu, vymanila z typicky vysoké úrovně umělé 

potratovosti východoevropských států a její úhrnná umělá potratovost je dokonce nižší než 

v některých vyspělých západoevropských (Francie) či severských zemích (Švédsko či Norsko).  

Francie je specifická svou relativně vyšší hodnotou úhrnné plodnosti, neboť  

je představitelem vyspělých západoevropských států a přesto její úhrnná plodnost  

v roce 2011 dosahovala 2 dětí na 1 ženu. Což je po Irsku a Islandu jedna z nejvyšších hodnot 

v Evropě (Eurostat, 2013). Nicméně ani úhrnná plodnost Francie nestačí na zachování prosté 

demografické reprodukce, jež činí 2,1 dítěte na 1 ženu. Svého lokálního maxima dosáhl 

transverzální ukazatel úhrnné plodnosti Francie 2,9 dětí na 1 ženu v roce 1964. Poté  

sice plodnost v transverzálním pohledu klesala, avšak ani za celé studované období neklesla 

hodnota úhrnné plodnosti Francie pod 1,66 dítěte na 1 ženu, což je minimum z poloviny  

90. let 20. století. S mírnými oscilacemi je tedy úroveň plodnosti v tomto státě stále poměrně 

vysoká, přestože jsou zde široce rozšířeny faktory, které snižují plodnost (užívání moderní 

antikoncepce, posouvání věku matky při narození 1. dítěte či pokles úrovně sňatečnosti a vzrůst 

jiných forem soužití). Nejpravděpodobnějším vysvětlením relativně vysoké plodnosti ve Francii 

je zejména aktivní rodinná politika, která se rozšířila po 2. světové válce a v 80. letech  

byla upravena s cílem sladit pro ženy rodičovské povinnosti a zaměstnání  

(Toulemon et al., 2008, s. 503). 

Data o úhrnné umělé potratovosti ve Francii jsou k dispozici od roku 1976, kdy byl schválen 

liberální interrupční zákon. Od tohoto roku úhrnná umělá potratovost mírně klesala, patrně 

z důvodu šíření antikoncepce, a minima tento ukazatel dosáhl na počátku 90. let. Legalizace 

„potratové pilulky“ v samotném závěru 80. let, ani zjednodušení UPT pro nezletilé dívky v roce 

2001 nijak výrazně neovlivnily trend úhrnné umělé potratovosti ve Francii. V roce 2010 tak 

úhrnná umělá potratovost ve Francii činila přibližně 0,5 UPT na 1 ženu během jejího 

reprodukčního období za předpokladu neměnných měr umělé potratovosti po dobu 35 let.  

Ve Francii, která liberalizovala interrupce až po rozšíření masového užívání hormonální 

antikoncepce, nebylo nikdy dosaženo tak vysokých hodnot jako v České republice 

(Rychtaříková, 2010, s. 32). 

Z obr. 3 tedy plyne, že zatímco v České republice byl patrný inverzní vztah mezi úhrnnou 

plodností a úhrnnou umělou potratovostí, ve Francii je téměř po celé období patrný souběžný 

trend těchto dvou ukazatelů.  

5.2.2 Itálie a Švédsko 

V Itálii a Švédsku byl sledovaný trend podobný spíše Francii než Česku. Zmiňovaná podobnost 

je patrná především v takřka paralelním vztahu mezi úhrnnou plodností a úhrnnou umělou 

potratovostí. Dnes však ukazatele pro Itálii nepokračují v souběžném vývoji a dochází ke 

sbližování hodnot. 
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Obr. 4 - Vývoj úhrnné plodnosti a úhrnné umělé potratovosti v Itálii a Švédsku v letech 1958-2011 

  Zdroj: Eurostat, 2013; HFD, 2011; ISTAT, Socialstyrelsen, 2012 a vlastní výpočty 

 

Jak je již z obr. 4 patrné, Itálie je v současnosti charakteristická trvale nízkou úrovní úhrnné 

plodnosti. Nicméně na počátku sledovaného období dosahovala plodnost Itálie v transverzálním 

pojetí poměrně vysokých hodnot. Úhrnná plodnost Itálie dosáhla maxima, stejně jako Francie, 

v roce 1964 (2,7 živě narozených dětí na 1 ženu) a od té doby trval pokles. Mnohem prudší 

snižování je patrné po roce 1974, kdy byla Itálie zasažena ekonomickou krizí a tyto roky nebyly 

příliš příznivé pro rození dětí. Pod hranici prosté reprodukce transverzální křivka italské úhrnné 

plodnosti klesla v roce 1976 a klesání pokračovalo až do poloviny 90. let, kdy minimum úhrnné 

plodnosti kleslo dokonce pod hranici extrémně nízké plodnosti („lowest-low“ fertility - např. 

Kohler et al., 2002, s. 641), a dosáhlo pouhých 1,19 živě narozeného dítěte na 1 ženu za její 

reprodukční období. Další vývoj úhrnné plodnosti v Itálii má mírně rostoucí trend, avšak tento 

vývoj je charakteristický významnými regionálními rozdíly. V severní části Itálie, která je více 

sekularizovaná a také průmyslově orientována je dlouhodobě nižší úhrnná plodnost než na jihu 

Itálie, V posledních několika letech však lze sledovat, že zejména v důsledku zvyšujícího se 

počtu živě narozených dětí přistěhovalým ženám úhrnná plodnost opět narůstá (Caltabiano, 

Castiglioni, Rosina, 2009, s. 681). Dle stejného zdroje se ale na tomto vzrůstu nepatrně podílí  

i švédské občanky. Jedná se především o rození dětí v rámci nových forem soužití mladých 

věkových kohort či odložené rození dětí starších věkových kohort. Naopak v některých jižních 

regionech (např. Sardinie) úhrnná plodnost stále klesá, v jiných má hodnota úhrnné plodnosti 

stabilní trend (Caltabiano, Castiglioni, Rosina, 2009, s. 681). V roce 2011 dosáhl transverzální 

ukazatel úhrnné plodnosti Itálie hodnoty 1,4 živě narozeného dítěte na 1 ženu. 

V roce 1978 byla v Itálii schválena umělá přerušení těhotenství na žádost ženy  

a od následujících let lze porovnávat první hodnoty úhrnné indukované potratovosti. V roce  

1980 činila úhrnná umělá potratovost 0,54 UPT na 1 ženu během jejího reprodukčního období. 
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Zatímco transverzální křivka úhrnné plodnosti v tomto období klesala, hodnota úhrnné umělé 

potratovosti rostla s maximem 0,59 UPT na 1 ženu v roce 1982. Poté následovalo snižování 

tohoto ukazatele, které po roce 1985 přešlo v ještě prudší pokles. V polovině 90. let se tento 

strmý pokles zastavil a s určitým kolísáním lze sledovat další snižování úhrnné umělé 

potratovosti v Itálii, které v roce 2010 dosáhlo 0,29 interrupcí na 1 ženu. Podobně jako se liší 

plodnost v Itálii dle regionu, liší se i umělá potratovost. V ekonomicky vyspělých 

severních regionech Itálie byla zpočátku úhrnná indukovaná potratovost vyšší, naopak v jižních 

regionech s uznáváním tradičních hodnot byly hodnoty zpravidla nižší (Bettarini, D´Andrea, 

1996). Později ovšem hodnoty úhrnné umělé potratovosti ve vyspělých regionech rapidně 

klesly, neboť zde byly rozšířenější metody plánovaného rodičovství (Wanrooij, 2004). Nicméně 

dodnes jsou hodnoty v severních regionech Itálie vyšší než na jihu. 

Podle některých studií není podstupování interrupcí v Itálii metodou vlastní volby ženy, ale 

namísto toho je podrobení se UPT výsledek selhání ostatních metod kontroly porodnosti 

(Grandolfo et al., 2003, s. 3). V současnosti však je užívání metod bránění početí účinnější  

a proto i nadále pokračuje snižování umělé potratovosti. 

Vývoje úhrnné plodnosti a úhrnné umělé potratovosti Švédska jsou charakteristické svým 

kolísáním. Nejprve se úhrnná plodnost švédských občanek v poválečném období pohybovala 

nad hranicí prosté reprodukce. Nicméně s příchodem nových moderních antikoncepčních metod 

na trh došlo v polovině 60. let k poklesu plodnosti, který více či méně pokračoval až do 

poloviny 80. let, kdy ve Švédsku nastala příznivá hospodářská situace. Příznivá hospodářská 

situace byla jedním ze dvou faktorů, které významně ovlivnily růst úhrnné plodnosti ve Švédsku 

v 80. letech, neboť rodiny si mohli snáze dovolit jedno či více dětí (Hoem, M. J., 2005, s. 562). 

Druhým důležitým faktorem byla změna ve švédské rodinné politice, jež byla příznivá pro ženy, 

které své děti odrodily v krátkém meziporodním intervalu. Tomuto opatření se vžilo označení 

„speed premium“ (tzv. rychlostní prémie), kdy ženy mohly své děti odrodit nejdéle 24 měsíců 

po sobě (Andersson, 2002, s. 85). Později byl tento interval rozšířen na 30 měsíců. Pro rodiny 

bylo toto opatření velice výhodné, neboť jestliže ženy splnily podmínku zmiňovaného intervalu, 

byly oprávněné pobírat dávky ve stejné výši jako s prvním dítětem aniž by se mezi prvním  

a druhým dítětem musely vracet do zaměstnání (Andersson, Hoem, Duvander, 2006, s. 52). 

Svého lokálního maxima dosáhla úhrnná plodnost ve Švédsku v roce 1990, kdy dosáhla hranice 

prosté demografické reprodukce (2,1 dítěte na 1 ženu). Avšak s příchodem let devadesátých 

začala úhrnná plodnost znovu klesat. Tento a i další poklesy úrovně úhrnné plodnosti byly zčásti 

ovlivněny zvyšujícím se věkem matek při prvním porodu, což znamená přesun plodnosti do 

vyššího věku. Od roku 2001 je patrný opětovný růst úhrnné plodnosti a v roce 2011 činila 

hodnota tohoto ukazatele 1,9 dítěte na 1 ženu za její reprodukční období, což byla 5. nejvyšší 

úhrnná plodnost v Evropě v tomto roce (Eurostat, 2013).  

Jak již bylo zmíněno, úhrnná umělá potratovost Švédska v průběhu let více či méně 

paralelně kolísala s úhrnnou plodností. Data za tento ukazatel jsou k dispozici od roku  

1985 a je zde patrný rostoucí trend do roku 1990. Z obr. 4 lze vyčíst, že legislativní změna 

týkající se uzákonění RU-486 uskutečněná v roce 1992 neměla žádný vliv na úroveň 

indukované potratovosti ve Švédsku. Ani poslední úprava švédského zákona týkající se zrušení 

konzultací se sociálním pracovníkem při umělém potratu mezi 12. a 18. týdnem těhotenství 
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z roku 1995 nepřinesla žádné výrazné zvýšení umělé potratovosti. Další rostoucí trend je 

zaznamenán od počátku nového tisíciletí, jenž vyvrcholil v roce 2008. I přesto, že ve Švédsku 

byly velice brzy rozšířeny metody moderní antikoncepce a zavedena sexuální výchova ve 

školách, dodnes je zde stále poměrně vysoká úhrnná indukovaná potratovost, jež se pohybuje 

přibližně okolo 0,6 interrupcí na 1 ženu v průběhu jejího reprodukčního období. Dle dat lze 

usuzovat, že tato skutečnost by pravděpodobně mohla být částečně způsobena relativně vyšší 

intenzitou umělých přerušení těhotenství mladších žen ve srovnání s jinými státy. 

5.2 Trendy měr umělé potratovosti podle věku 

I přesto, že dnes již umělá přerušení těhotenství nejsou v rozvinutém světě tak často užívaným 

prostředkem kontroly plodnosti jako v minulosti, stále jsou interrupce poměrně významnou 

součástí reprodukce obyvatel. Žádný ze čtyř vybraných států nemá totožný trend, ale v několika 

případech lze ve vývoji pozorovat obdobné tendence. Někde jsou UPT prostředkem kontroly 

porodnosti pro starší ženy, jinde podstupují interrupce spíše ženy mladší a bezdětné. Z důvodu 

téměř zanedbatelných hodnot jsou z grafů vynechány hodnoty měr indukované potratovosti ve 

věkové kategorii 45-49 let. 

5.2.1 Česká republika 

V mírách umělé potratovosti podle věku žen byly v minulosti v České republice patrné značné 

rozdíly. Avšak do současnosti počty interrupcí postupně klesaly a rozdíly v mírách umělé 

potratovosti podle věku žen již nejsou tak zjevné. Tento trend dokládá obr. 5, kde jsou míry 

umělé potratovosti zobrazeny na 1000 žen v pětiletých věkových kategoriích. 
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    Obr. 5 - Vývoj měr umělé potratovosti podle věku žen v letech 1987 – 2011 v České republice 

    Poznámka: Věková skupina 45-49 není v grafu zobrazena z důvodu velmi malých hodnot.       

    Zdroj: ČSÚ, 2012 a vlastní výpočty 
 

V úvodu sledovaného období dosahovaly míry umělé potratovosti vysokých hodnot. 

Důvodem byla poslední liberalizace interrupčního zákona v České republice, kdy byl povolen 

zákrok pouze na žádost ženy. Tyto vysoké hodnoty se týkaly především věkových kategorií  

20-24, 25-29 a také 30-34 let. U těchto tří zmiňovaných kategorií došlo v rámci studovaného 

období k největším poklesům. Interrupce byly podstupovány především v důsledku nechtěných 

těhotenství žen, které již svou plodnost považovaly za ukončenou (Kocourková, 2010, s. 161). 

Na počátku 90. let začalo docházet ke snižování umělé potratovosti, a to nejen v již 

zmiňovaných věkových kategoriích, ale téměř ve všech. Následkem této skutečnosti je 

sbližování hodnot měr indukované potratovosti. Jedním z důvodů výrazného poklesu intenzity 

umělé potratovosti bylo rozšíření informovanosti o metodách moderní antikoncepce.  

Největší procentuální změna specifických měr umělé potratovosti byla ve studovaném 

období zaznamenána ve věkových kategoriích 20-24 a 25-29 let, kde úbytek těchto měr činil  

83 %. Pokles intenzity UPT u žen do 30 let je výsledkem zlepšování prevence otěhotnění  

u bezdětných žen v zájmu odkladu narození dítěte do vyššího věku či ve snaze zabránit jeho 

narození vůbec, tzv. plánované bezdětnosti (Kocourková, 2008, s. 53). V roce 2011 byla 

nejvyšší míra umělé potratovosti evidována ve věkové kategorii 30-34 let a činila téměř 14 UPT 

na 1000 žen. Nicméně tato věková kategorie je velice těsně následována ženami mezi  

20. a 30. rokem. Umělá potratovost, dosahující mezi ženami ve věku 40-44 let téměř stejných 

hodnot jako u žen ve věku 15-19 let je anomálií, která pravděpodobně nemá v Evropě obdobu 

(Sobotka, 2002, s. 51). 
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5.2.2 Francie 

Francie je zemí, kde byla umělá přerušení těhotenství legalizována až po rozšíření hormonální 

antikoncepce a pravděpodobně z tohoto důvodu úroveň umělé potratovosti nebyla nikdy tak 

důležitou součástí reprodukčního chování žen jako například v České republice. Následující 

graf (obr. 6) ilustruje vývoj měr indukované potratovosti podle věku žen ve Francii  

v období 1990 – 2010. Jak již bylo uvedeno v kapitole o datech, od nového tisíciletí je  

o interrupcích k dispozici méně detailních informací než v minulosti a pro rok 2000 nejsou data 

o umělých potratech podle věku žen k dispozici vůbec. 

Obr. 6 - Vývoj měr umělé potratovosti podle věku žen v letech 1990 – 2010 ve Francii 

Poznámka: Věková skupina 45-49 není v grafu zobrazena z důvodu velmi malých hodnot.          
Zdroj: INED, 2013; UNPD, 2012 a vlastní výpočty 

  

Ve Francii mají míry umělé potratovosti podle věku žen naprosto odlišný trend než v České 

republice, kde v minulých letech proběhlo výrazné sbližování hodnot. V případě Francie jde 

spíše o paralelní rostoucí trend měr v jednotlivých věkových kategoriích. Tento trend je  

ale určitým paradoxem k široce rozšířené moderní antikoncepci, podle níž by se dalo 

předpokládat snižování intenzity umělé potratovosti. Bajos et al. (2004, s. 3) říká, že názory 

proč dochází k tomuto paradoxu, se různí. Jedním ze zmiňovaných názorů je, že některé 

skupiny populace nemají přístup k informacím o antikoncepci a ani k antikoncepci jako takové. 

Podle Bajos et al. (2004, s. 3) se jedná zejména o mladé ženy, které jen velice pomalu přebírají 

antikoncepční návyky. Dalším názorem je, že ženy, které teprve započaly svůj sexuální život, se 

napřed uchylují k používání kondomu a teprve tehdy, je-li jejich vztah stabilní, přejdou 

k aplikování hormonální antikoncepce. Na druhé straně, nitroděložní tělísko je předepisováno 

ženám, které již svou plodnost považují za ukončenou. Pro ženy, které nemají stálého partnera  

a dochází u nich pouze k příležitostnému pohlavnímu styku, není hormonální antikoncepce 
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vhodnou metodou, neboť je „zbytečné“ užívat denní ochranu proti ne každodennímu riziku 

(Bajos et al., 2004, s. 3). 

Poměrně výrazně vzrůstá počet interrupcí provedených nezletilým dívkám, které jsou 

zahrnuty ve věkové skupině 15-19 let. Zatímco v roce 1990 připadalo necelých 11 UPT na  

1000 žen ve věku do 19-ti let, v roce 2010 již míra indukované potratovosti ve věkové skupině  

15-19 let překročila 15 interrupcí na 1000 žen. Tato skupina zaznamenala ve sledovaném 

dvacetiletém období největší procentuální změnu. 

Na počátku sledovaného období zaujímala pomyslné prvenství věková kategorie  

25-29 let a po poklesu v polovině 90. let opět vzrůstá, třebaže s několika poklesy. Avšak téměř 

po celé období je nejdominantnější skupinou věková kategorie 20-24 let, která v posledních 

letech stagnuje mezi 26 – 27 UPT na 1000 žen. Tento trend je i v případě Francie důkazem 

odkládání rození dětí prvního i dalšího pořadí do pozdějšího věku. UPT tak podstupují 

především mladé svobodné a bezdětné ženy, které se nacházejí v obtížné sociální situaci 

(Kocourková, 2010, s. 166).  

5.2.3 Itálie 

V Itálii je tématika umělých přerušení těhotenství nejkontroverznější z těchto čtyř vybraných 

států. Důvodem je především silné náboženské přesvědčení obyvatel, které nepochybně souvisí  

s blízkostí Vatikánu, který jako hlavní středisko katolické církve kategoricky odmítá nejen 

umělé potraty, ale jakékoliv omezování plodnosti. I přesto zde zejména na počátku sledovaného 

období byla umělá přerušení těhotenství poměrně častá, jak dokládá obr. 7. 

  Obr. 7 - Vývoj měr umělé potratovosti podle věku žen v letech 1987 – 2010 v Itálii 

   Poznámka: Věková skupina 45-49 není v grafu zobrazena z důvodu velmi malých hodnot.       
   Zdroj: ISTAT, UNPD, 2012 a vlastní výpočty 
 

Míry umělé potratovosti podle věku žen v Itálii mají určitou podobnost s mírami umělé 

potratovosti v České republice. Jde především o podobné sbližování hodnot některých věkových 
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kategorií. Avšak v případě Itálie není sbližování tak nápadné. V této zemi se v průběhu let 

změnilo interrupční chování žen. Na počátku sledovaného období podstupovaly umělá přerušení 

těhotenství nejčastěji ženy ve věku 30-34 let s téměř 22 UPT na 1000 žen. Těhotné ženy  

ve věkové kategorii 25-29 let podstupovaly interrupci jen o něco méně než první zmiňovaná 

věková kategorie (více než 20 UPT na 1000 žen). Tyto věkové skupiny byly následovány 

ženami ve věku 35-39 let a 20-24 let. Míra indukované potratovosti žen ve věku 20-24 let 

prodělala v průběhu let největší kolísání hodnot, kdy v roce 1987 podstupovalo interrupci  

16 těhotných žen na 1000 žen v daném věku. Poté do poloviny 90. let bylo zaznamenáno 

klesání a opětovný růst s vrcholem v roce 2004, kdy činil počet provedených interrupcí na  

1000 žen více než 15. Do roku 2010 se v Itálii změnilo pořadí většiny věkových kategorií. 

Zatímco v roce 1987 podstupovaly nejčastěji umělý potrat ženy ve věku 30-34 let, v roce  

2010 již interrupce nejčastěji podstupovaly ženy ve věku 20-24 let, které byly těsně 

následovány ženami ve věku 25-29 let. Na ženy v těchto dvou věkových kategoriích připadá 

přibližně stejný počet umělých přerušení těhotenství, který téměř dosahuje 13 UPT na 1000 žen. 

I v tomto případě se pravděpodobně jedná o trend oddalování mateřství do vyššího věku.  

O čemž svědčí i pokles měr umělé potratovosti ve věku 30-34 let, který v roce 2010 v této 

věkové skupině činil téměř 12 umělých potratů na 1000 žen. Nejhlubší pokles byl tedy 

zaznamenán v nejstarších věkových kategoriích. Naopak největší procentuální nárůst  

(ve skutečnosti pouze jediný nárůst, pokud jsou porovnávány hodnoty získané z počátku  

a konce sledovaného období) měr indukované potratovosti vykázala za třiadvacetileté období 

nejmladší věková skupina. Avšak i nadále nejsou hodnoty v této věkové kategorii příliš vysoké 

(6,5 UPT na 1000 žen). Tuto skutečnost Wanrooij (2004) z části přisuzuje italské interrupční 

legislativě a částečně relativně pozdnímu vstupu mladých Italek do sexuální aktivity. 

5.2.4. Švédsko 

V tomto severském státě nejsou umělá přerušení těhotenství tak ožehavým tématem jako 

například v katolické Itálii. Ve Švédsku je dán velký důraz na reprodukční zdraví žen, jehož 

součástí jsou především přístup k metodám moderní antikoncepce pro všechny věkové 

kategorie, bezpečné interrupce, speciální kliniky pro mladé či hluboce zakořeněná sexuální 

výchova ve školách (Statens Offentliga Utredningar, 2005, s. 63). Avšak i přes tyto snahy je 

úroveň indukované potratovosti obzvláště ve Švédsku v mladších věkových kategoriích vyšší. 
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    Obr. 8 - Vývoj měr umělé potratovosti podle věku žen v letech 1987 – 2011 ve Švédsku 

    Poznámka: Věková skupina 45-49 není v grafu zobrazena z důvodu velmi malých hodnot.       

    Zdroj: Socialstyrelsen, UNPD, 2012 a vlastní výpočty 

 

Trend umělé potratovosti podle věku ve Švédsku se ve sledovaném období příliš nezměnil. 

Některé věkové kategorie prodělaly v tomto období kolísání, jiné stagnují na podobných 

hodnotách. Po celé sledované období zůstaly poměrně s vysokým předstihem interrupce 

nejčastější metodou ukončení těhotenství u žen ve věkové skupině 20-24 let. V době největšího 

poklesu měr umělé potratovosti v tomto věku (mezi lety 1989 a 1995) činila procentuální změna 

více než 26 %. I přes velice značné kolísání měr indukované potratovosti v této kategorii, v roce  

2011 připadalo 33 UPT na 1000 žen v dané věkové skupině. Ve srovnání s ostatními věky není 

takto výrazný odstup žen ve věku 20-24 let příliš překvapující, neboť ve Švédsku podstupují 

interrupce především mladé a svobodné ženy. Velmi zajímavým kolísáním jsou míry umělé 

potratovosti žen pod 20 let. Tyto míry na počátku a na konci sledovaného období nabývaly 

téměř stejných hodnot, avšak kolísání v průběhu let bylo velice výrazné. Dle dat ze 

Socialstyrelsen není úbytek hodnot v 90. letech případem pouze umělých potratů, ale také počtu 

živě narozených dětí ve Švédsku. Na konci sledovaného období připadalo na 1000 žen pod  

20 let 20 umělých přerušení těhotenství. Trvale nejnižší hodnoty si po celé sledované období 

zachovala věková skupina 40-44 let, která ve srovnání s ostatními věky podstupuje UPT velmi 

výjimečně (7 UPT na 1000 žen). 

5.2.5 Vývoj měr umělé potratovosti ve vybraných věkových kategoriích 

V předchozích částech této kapitoly byly zmíněny trendy vývoje měr umělé potratovosti podle 

věku v jednotlivých státech. Avšak v této pasáži jsou vybrány pouze dvě věkové kategorie  

a bude porovnán jejich vývoj v rámci vybraných států. Vhodným věkem pro zobrazení 

v souhrnném grafu se zdá být věková skupina 15-19 let a také 40-44 let, neboť v ostatních 
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skupinách má Česká republika velice odlehlé hodnoty z let minulých v porovnání se zbylými 

státy. Dle trendů zobrazených v předchozích grafech lze očekávat na úrovni států změny 

v mírách indukované potratovosti v obou věkových kategoriích. 

    Obr. 9 - Vývoj měr umělé potratovosti ve věkové kategorii 15-19 let v České republice, Francii,  

                  Itálii a Švédsku v letech 1987 - 2011 

    Zdroj: ČSÚ, ISTAT, Socialstyrelsen, UNPD, 2012; INED, 2013 a vlastní výpočty 

 

Vzhledem k poslední liberalizaci interrupčního zákona v České republice v roce 1987 došlo 

k vyšší intenzitě interrupcí a tento vzrůst se týkal i nejmladší věkové skupiny. Rok po 

liberalizaci bylo dokonce zaznamenáno maximum, které dosahovalo 27 UPT na 1000 žen ve 

věku 15-19 let. Tato míra umělé potratovosti byla po celé sledované období nejvyšší 

zaznamenanou hodnotou v tomto věku ve všech čtyřech zemích. Nicméně po roce 1990, 

s rozšiřováním moderní antikoncepce, počátky sexuální osvěty pro mládež a navíc také 

poplatkem za UPT došlo k rapidnímu poklesu. Toto snižování trvalo s určitými oscilacemi 

(především v druhé polovině 90. let) až do roku 2011, kdy dosáhlo hodnoty 7 UPT na 1000 žen 

ve věku do dvaceti let. Dalším státem, kde v průběhu let došlo k velkému kolísání hodnot, je 

Švédsko. Shodou okolností bylo Švédsko na počátku sledovaného období zemí s druhou 

nejvyšší mírou indukované potratovosti žen ve věku 15-19 let. Švédsko je obecně známo 

hojným využíváním interrupcí především mladých dívek. V roce 2006 dosáhlo maximum 

švédských měr umělé potratovosti v nejmladším věku téměř 26 UPT na 1000 žen. Z obr. 9 je 

patrné, že hodnoty Švédska jsou v současnosti velmi vzdálené od ostatních vybraných zemí, 

včetně České republiky. V případě Francie je i přes některá chybějící data patrný růst měr ve 

zmiňovaném věku.  Toto zvyšování reflektuje hlubokou společenskou změnu, díky níž mají 

mladé ženy tendenci odkládat neplánované a předčasné mateřství a naopak získávat 

profesionální zkušenosti (Kafé, Brouard, 2000, s. 3). Avšak Kafé a Brouard (2000, s. 3) 

nevylučují určitý podíl neefektivnosti antikoncepčních metod. Přestože hodnoty měr 
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indukované potratovosti ve věku 15-19 let nejsou ve Francii ve sledovaném období nejvyšší,  

i tak není hodnota zjištěna v roce 2010 zanedbatelná, neboť se jedná o více než 15 umělých 

přerušení těhotenství na 1000 žen. Poslední vybranou zemí je Itálie, kde byly míry umělé 

potratovosti do 19-ti let po téměř celé období nejnižší a v roce 2010 dosáhly 6,5 interrupcí na 

1000 žen ve věkové kategorii 15-19 let. V Itálii je pravděpodobně největším faktorem takto 

nízkých hodnot věk při vstupu do sexuální aktivity, který je v tomto státě vyšší než ve zbylých 

zemích. Tato skutečnost je patrně zapříčiněna již několikrát zmiňovaným náboženským 

přesvědčením v zemi. 

Jak již bylo podotknuto, analýza měr umělé potratovosti byla provedena pro dvě věkové 

kategorie. Druhou věkovou kategorií jsou tedy ženy ve věkové kategorii 40-44 let, které ve 

vybraných státech v posledních letech zaznamenávají nejnižší míry indukované potratovosti. 

Nicméně v minulosti se ženy v tomto věku na celkové míře umělé potratovosti podílely 

nepatrně vyšší měrou. 

   Obr. 10 - Vývoj měr umělé potratovosti ve věkové kategorii 40-44 let v České republice, Francii,  

                    Itálii a Švédsku v letech 1987 - 2011 

    Zdroj: ČSÚ, ISTAT, Socialstyrelsen, UNPD, 2012; INED, 2013 a vlastní výpočty 
 

Přestože míra indukované potratovosti v České republice ve věku žen 40-44 let dosahovala 

na počátku sledovaného období více než 16 interrupcí na 1000 žen v daném věku a byla ze čtyř 

studovaných států nejvyšší, došlo u ní také k nejprudšímu poklesu a to především v 90. letech 

20. století. Procentuální změna hodnot měr umělé potratovosti v České republice v letech  

1987 až 2011 činila téměř 66 % a na konci sledované období již nebyla zdaleka nejvyšší. Zemí, 

která měla na konci 80. let po České republice druhé nejvyšší hodnoty, byla Itálie. Tento 

výsledek by se z důvodu velmi nízké intenzity interrupcí v Itálii mohl zdát překvapující. 

Nicméně na počátku studovaného období nebyly interrupce italských žen až takovou výjimkou, 

jak je tomu v současnosti. Z obr. 10 je patrné, že i v případě Itálie došlo k obrovskému poklesu 
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v průběhu let, který činil téměř 57 % a to z hodnot 10 UPT v roce 1987 na 4 UPT na 1000 žen 

ve věku 40-44 let v roce 2010 a v pomyslném žebříčku se v současnosti tedy nachází na 

posledním místě.  Při porovnávání hodnot ve zbylých dvou státech, Francii a Švédsku, pouze 

z počátku a konce sledovaného období, nedošlo ve vývoji měr indukované potratovosti žen ve 

věku 40-44 let v těchto státech k příliš velkým změnám. Zatímco hodnota ve Švédsku nepatrně 

klesla, na 7,3 UPT na 1000 žen v roce 2011, Francie byla jedinou zemí, kde míry umělé 

potratovosti žen ve věku 40-44 let vykazovaly na konci sledovaného období vyšší hodnoty než 

na začátku. V roce 2010 tedy míra umělé potratovosti žen ve věkové kategorii 40-44 let ve 

Francii činila 6 indukovaných potratů na 1000 žen. I přes zmiňovaný pokles hodnot měr umělé 

potratovosti ve Švédsku, má tato země v současnosti v porovnání s ostatními vybranými 

zeměmi nejvyšší hodnoty měr indukované potratovosti žen ve věku 40-44 let. 

5.3 Trendy indexů umělé potratovosti  

Přestože výpočet indexu umělé potratovosti je opět počítán dle věku žen, dají se očekávat 

naprosto odlišné výsledky než v předchozí podkapitole. Důvodem je skutečnost, že indexy 

umělé potratovosti jsou dány počtem interrupcí žen v daném věku, které jsou vztaženy k počtu 

živě narozených dětí ženám ve zmiňovaném věku. Index indukované potratovosti je tedy 

ovlivněn počtem živě narozených dětí v populaci. Pro grafické porovnání indexu umělé 

potratovosti ve vybraných zemích byly vytvořeny tři kartogramy, které zobrazují vývoj indexu 

umělé potratovosti v celé Evropě. Tyto kartogramy jsou pro svou velikost umístěny v příloze 

(Příloha č. 6, 7, 8) a zachycují situaci v letech 1990, 1999 a 2008, kdy bylo relativně velké 

množství dostupných dat, nicméně data za některé země přesto nebyla k dispozici.  

Z kartogramů vyplývá, že počet provedených interrupcí ve studovaných letech v České 

republice nikdy nepřesáhl počet živě narozených dětí. Nejvyšší hodnota indexu umělé 

potratovosti byla v roce 1990 a dosahovala více než 85 umělých přerušení těhotenství na  

100 živě narozených dětí. Z dat Eurostatu však lze sledovat, že v roce 1990 již docházelo 

k úbytku indexu umělé potratovosti v České republice, nicméně byl tento index v porovnání 

s evropským průměrem stále vysoký. Devadesátá léta představují radikální přechod  

od socialistické éry, kdy byly interrupce vnímány jako často užívaná metoda dodatečného 

zabránění narození dítěte, k současné situaci, kdy se hlavní důraz klade na prevenci (Sobotka, 

2002, s. 49). S příchodem 90. let se tedy účinněji rozšiřovala moderní antikoncepce a do roku 

1999 již došlo k téměř 50% úbytku hodnot (44 UPT na 100 živě narozených). Poté index 

indukované potratovosti nadále klesal a v roce 2008 činil index umělé potratovosti v České 

republice 21,5 interrupcí na 100 živě narozených. 

Ve Francii byl ve sledovaném období index indukované potratovosti poměrně stabilní  

a po celou dobu se pohyboval mezi 25-27 UPT na 100 živě narozených. V roce 1999 byly 

zjištěny vyšší hodnoty indexu umělé potratovosti ve Francii než v roce 1990 a tento index činil 

27 UPT na 100 živě narozených dětí. Podle Rossier et al. (2009, s. 444) se na těchto vyšších 

hodnotách podílelo nejen oddalování mateřství do pozdějšího věku, ale také zvyšující se 

intenzita opakovaných umělých potratů. Italský index umělé potratovosti v roce 1990 vykazoval 

vyšší hodnoty než v současnosti. Tyto hodnoty tedy v Itálii klesly z 29 UPT v roce 1990 na 
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necelých 21 interrupcí na 100 živě narozených dětí v roce 2008. Nicméně z hlediska 

regionálního jsou v Itálii výrazné rozdíly v úrovni umělé potratovosti. Dlouhodobě nejvyšší 

index indukované potratovosti je zaznamenán v severovýchodním regionu, Emilia-Romagna. 

Naopak nejmenší index vykazují zejména jižní regiony, přičemž nejnižší index umělé 

potratovosti je sledován na Sicílii či Sardinii (Bettarini, D´Andrea, 1996). Regionální diference 

v Itálii přetrvávají do současnosti, nicméně je zřejmé, že dochází ke sbližování indexů umělé 

potratovosti jednotlivých regionů. Analogicky jako v případě Itálie, jsou i ve Švédsku značné 

regionální rozdíly. Zatímco v okolí hlavního města či na ostrově Gotland se umělá přerušení 

těhotenství provádějí častěji, ve vnitrozemských regionech je tradice interrupcí menší 

(Socialstyrelsen, 2010, s. 16). Trend indexu umělé potratovosti ve Švédsku je určitým 

protikladem k indexům v ostatních vybraných zemích, kdy hodnota tohoto ukazatele 

vykazovala na počátku sledovaného období nižší čísla než na jeho konci. V roce 1990 tedy 

index umělé potratovosti ve Švédsku dosahoval 30 UPT na 100 živě narozených, do roku 2008 

však vzrostl téměř o 5 interrupcí na 100 živě narozených. 

Česká republika se se svou vysokou úrovní indukované potratovosti před rokem 1990 řadila 

k většině bývalých socialistických států východní Evropy (Kocourková, 2010, s. 166). Avšak po 

roce 1990 díky počínající přeměně reprodukčního chování, klesala intenzita interrupcí v České 

republice. Za posledních dvacet let nejen že hodnoty indexu umělé potratovosti v České 

republice dramaticky poklesly, ale redukovaly se dokonce tak rapidně, že v současnosti 

vykazuje Česká republika nižší index umělé potratovosti než Francie či Švédsko. Dle dat 

Eurostatu k roku 2010 tento index ve Francii činil 26,3, ve Švédsku 32,6 a v České republice 

dosahoval pouhých 20,5 interrupcí na 100 živě narozených. 

V následující části práce jsou indexy indukované potratovosti dle věku ilustrovány po 

jednotlivých státech a na závěr je opět zobrazen souhrnný graf pro index umělé potratovosti ve 

vybrané věkové kategorii. 

5.3.1 Česká republika 

Vzhledem ke klesajícímu trendu v počtu interrupcí v České republice po roce 1989 lze 

očekávat, podobně jako v případě měr indukované potratovosti dle věku, sbližování hodnot 

indexu umělé potratovosti dle věku. Podrobnější vývoj mezi lety 1987 a 2011 ilustruje obr. 11. 
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   Obr. 11 – Vývoj indexu umělé potratovosti podle věku žen v letech 1987 – 2011 v České republice 

     Poznámka: Věková skupina 45-49 není v grafu zobrazena z důvodu velmi malého počtu živě  
                           narozených dětí v tomto věku.       

     Zdroj: ČSÚ, 2012 a vlastní výpočty 

 

Jak již bylo zmíněno, podobnost s mírami umělé potratovosti dle věku lze sledovat pouze  

ve sbližování hodnot ve sledovaném období, neboť maxima je dosahováno v jiných věkových 

kategoriích. Index umělé potratovosti byl a i nadále je nejvyšší ve věkové kategorii 40-44 let. 

Tento výsledek je pochopitelný, neboť ženy v tomto věku častěji volí umělé přerušení 

těhotenství namísto narození dítěte. Ženy nad 40 let zpravidla považují svou plodnost za 

ukončenou a velkou roli zde hraje zejména riziko ohrožení zdraví či života ženy a také vyšší 

pravděpodobnost poškození plodu. Vrcholu index umělé potratovosti žen ve věku 40-44 let 

dosáhl v roce 1989 a činil téměř 1027 UPT na 100 živě narozených dětí. U žen v této kategorii 

byl v průběhu let zaznamenán hluboký pokles, nicméně ne nejhlubší. Toto snížení činilo více 

než 90 % z původních hodnot vykazovaných v roce 1987. V roce 2011 hodnota indexu 

indukované potratovosti v tomto věku poklesla na 90 interrupcí na 100 živě narozených dětí. 

Největší pokles tedy nebyl zaznamenán ženami nad 40 let, ale ženami ve věkové kategorii  

30-34 let, která byla velmi těsně následována věkovou skupinou 35-39 let. Tento úbytek se 

rovnal 91,8 % v případě žen ve věku 30-34 let a 91,5 % u žen ve věkové skupině 35-39 let. 

V roce 1987 připadalo na 100 živě narozených dětí ve věkové kategorii 30-34 let (respektive 

35-39 let) téměř 173 resp. 371 UPT, což znamenalo, že tyto ženy častěji volily interrupci než 

narození dítěte. Dnes je ale situace jiná a v současnosti tedy index umělé potratovosti dle věku 

v těchto kategoriích činí 14 resp. 32 umělých přerušení těhotenství na 100 živě narozených dětí. 

Naprosto odlišný trend od ostatních věkových kategorií má nejmladší věková skupina, jež jako 

jediná zaznamenala ve sledovaném období nárůst. Procentuální změna hodnot mezi lety  

1987-2011 činila v této věkové kategorii téměř 15 % a dnes připadá téměř 63 umělých přerušení 

těhotenství žen ve věku 15-19 let na 100 živě narozených dětí v dané věkové kategorii. Tuto 
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skutečnost lze vysvětlit několika způsoby. Prvním z nich by mohlo být nezodpovědné užívání 

antikoncepce mladých dívek či oddalování zakládání rodiny do vyššího věku. V současnosti 

jsou ženami, které mnohem častěji volí narození (i neplánového) dítěte, ženy ve věku mezi  

25 až 39 lety. V roce 2011 podstoupily tyto ženy pouze 14 interrupcí na 100 narozených dětí.  

5.3.2 Francie 

Index indukované potratovosti pro Francii sice po celé sledované období nepřevýšil 100, což 

znamená, že v tomto dvacetiletém období nepřesáhnul počet provedených umělých přerušení 

těhotenství počet živě narozených dětí. Avšak jak lze vidět z obr. 12, je-li index umělé 

potratovosti počítán dle věku žen, věková kategorie 15-19 let převyšuje téměř po celé období 

100 UPT na 100 živě narozených dětí. V případě Francie je zřetelně vidět, že se trend indexu 

umělé potratovosti dle věku různí. 

   Obr. 12 – Vývoj indexu umělé potratovosti podle věku žen v letech 1990 – 2010 ve Francii 

     Poznámka: Věková skupina 45-49 není v grafu zobrazena z důvodu velmi malého počtu živě                             
                           narozených dětí v tomto věku.       

     Zdroj: INED, 2013 a vlastní výpočty 
 

Na počátku sledovaného období dosahovala nejvyšších hodnot indexu UPT podle věku 

kategorie 40-44 let. Jak již bylo podotknuto v případě České republiky, tyto ženy pochopitelně 

častěji volí umělé přerušení těhotenství než ženy v mladších věkových kategoriích.  

Avšak v průběhu let je u této skupiny patrný nejhlubší pokles, kdy hodnoty indexu indukované 

potratovosti žen ve věku 40-44 let poklesly za 20 let téměř o polovinu.  V roce 1991 již index 

umělé potratovosti nejmladší věkové kategorie převýšil již zmiňovaný index žen nad 40 let. 

S určitými výkyvy index věkové kategorie 15-19 let rostl až do současnosti. Růst indexu  

do poloviny 90. let nebyl zapříčiněn zvýšeným počtem prováděných interrupcí dívkám v tomto 

věku, ale poklesem dětí, které se dívkám ve věku do dvaceti let narodily. Ve druhé polovině 

devadesátých let se počet živě narozených stabilizoval a k pokračujícímu nárůstu indexu umělé 
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potratovosti ve věku 15-19 let docházelo z důvodu zvýšené intenzity interrupcí provedených 

těmto dívkám. Po roce 2001 by určitým vysvětlením mohla být poslední úprava francouzského 

zákona, která zjednodušila přístup k interrupcím pro dívky mladší osmnácti let.  

Avšak nepochybně primárním důvodem je opět změna v reprodukčním chování mladých žen, 

které posouvají mateřství do vyššího věku, neboť mladé dívky čím dál více touží nejprve 

ukončit své vzdělání, eventuálně začít budovat kariéru a poté teprve zakládat rodinu  

(Knudsen, L. B. et al., 2003, s. 266). V roce 2010 tedy index indukované potratovosti 

v nejmladším věku dosahoval více než 156 umělých potratů na 100 živě narozených. Stejný 

trend se týkal i žen ve věkové kategorii 20-24 let, kde však hodnoty indexu umělé potratovosti 

nikdy nedosáhly takových hodnot. V roce 2010 nabyl index svého maxima a to 44,5 umělých 

potratů na 100 živě narozených. Další věková kategorie, 25-29 let, zůstává po celé období 

stabilně nízká a v roce 2010 dosahovala téměř 18 interrupcí na 100 živě narozených. Poslední 

dvě kategorie zaznamenaly paralelní klesající trend s minimem 15 interrupcí na 100 živě 

narozených dětí ženám ve věku 30-34 let. 

5.3.3 Itálie 

Jak již bylo zmiňováno, index umělé potratovosti vychází z poměru počtu provedených 

interrupcí a počtu živě narozených dětí v populaci dané země. Vzhledem ke skutečnosti, že 

interrupce v této zemi nejsou příliš častým jevem a že Itálie patří k zemím s nejnižší úrovní 

plodnosti v Evropě, dá se očekávat hodnota indexu umělé potratovosti vyšší, podobně jako 

v ostatních vybraných zemích. Vývoj tohoto indexu v Itálii má určité společné rysy, jak 

s vývojem v Česku, tak s vývojem ve Francii. Z obr. 13 lze vidět trend sbližování většiny 

věkových kategorií, jenž je podobný s vývojem v Česku, přestože sbližování není započato z tak 

vysokých hodnot. S Francií lze podobnost sledovat ve vývoji nejmladší věkové skupiny. 
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  Obr. 13 – Vývoj indexu umělé potratovosti podle věku žen v letech 1987 – 2010 v Itálii 

     Poznámka: Věková skupina 45-49 není v grafu zobrazena z důvodu velmi malého počtu živě                             

                           narozených dětí v tomto věku.        

     Zdroj: ISTAT, 2012; Eurostat, 2013 a vlastní výpočty 

 

Obr. 13 ukazuje, že v průběhu sledovaného období těhotné ženy dvou věkových kategorií 

podstupovaly umělá přerušení těhotenství častěji, než rodily děti. Jedná se o věkové skupiny 

nejmladších a nejstarších žen. Ženám ve věku 40-44 let bylo v roce 1987 provedeno takřka  

170 umělých potratů na 100 živě narozených dětí. Avšak tato hodnota byla ve sledovaném 

období maximem a dále následoval pouze strmý pokles až do roku 2010. Zpočátku byl pokles 

způsoben především snižováním intenzity interrupcí v tomto věku, avšak později se počet UPT 

stabilizoval a na tomto prudkém poklesu se začal podílet především plynule rostoucí počet živě 

narozených dětí. Do roku 2010 se hodnota snížila až na 30 interrupcí na 100 živě narozených 

dětí. Z obrázku je patrné, že věková skupina žen ve věku 40-44 let zaznamenala největší pokles, 

který činil bezmála 82 %. Index indukované potratovosti v nejmladší věkově skupině, jež dosáhl 

naopak největšího nárůstu (téměř 63 %) v průběhu let velice kolísal. Nejprve byl registrován 

růst indexu umělé potratovosti v tomto věku, který byl způsoben prudkým poklesem počtu živě 

narozených dětí. Poté docházelo k větším či menším výkyvům v tomto počtu, avšak hodnoty 

zůstaly i nadále poměrně nízké. Hodnoty indexu indukované potratovosti tedy i do roku 2010 

setrvaly vysoké. V tomto roce se počet indukovaných potratů a počet živě narozených dětí 

vyrovnal a zmiňovaný index činil tedy přesně 1 interrupci na 1 živě narozené dítě. Další,  

a poslední kategorií, která ve zkoumaném období vzrostla, je podle očekávání téměř nejmladší 

věková skupina, a to skupina žen ve věku 20-24 let. Opět je zde očividný trend odkládání 

plození potomků do vyššího věku. Ostatní věkové kategorie (25-29, 30-34, 35-39 let)  

se s postupujícím časem sbližovaly a dnes dosahují mezi 15 až 17 interrupcemi na 100 živě 

narozených. 
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5.3.4 Švédsko 

Jak bylo již několikrát podotknuto, interrupce jsou ve Švédsku stále relativně častým jevem. 

Z toho důvodu lze očekávat i vysoký index umělé potratovosti dle věku. Tento index je 

v nejmladší věkové kategorii umocněn skutečností, že mladé těhotné ženy ve Švédsku se pouze 

ve výjimečných případech rozhodnou pro narození dítěte v takto nízkém věku a v drtivé většině 

podstupují interrupce. 

   Obr. 14 – Vývoj indexu umělé potratovosti podle věku žen v letech 1987 – 2011 ve Švédsku 

     Poznámka: Věková skupina 45-49 není v grafu zobrazena z důvodu velmi malého počtu živě                             

                           narozených dětí v tomto věku.        

     Zdroj: Socialstyrelsen, 2012; Eurostat, 2013 a vlastní výpočty 
 

Ve vývoji indexu umělé potratovosti ve Švédsku lze v jednotlivých věkových kategoriích 

sledovat několik trendů. Naprosto rozdílný vývoj v porovnání s ostatními věkovými kategoriemi 

má nejmladší věková skupina. Na počátku sledovaného období dosahoval index umělé 

potratovosti ve věkové skupině 15-19 let téměř 200 UPT na 100 živě narozených. Což znamená, 

že tyto ženy podstupovaly v roce 1987 umělý potrat dvakrát častěji, než rodily děti. Po určitém 

poklesu a následné stabilizaci, která trvala do roku 1993, nastal vytrvalý nárůst, jenž byl narušen 

pouze dvěma krátkodobými výkyvy. Maximálních hodnot náctiletých dívek bylo dosaženo 

v roce 2006, kdy připadalo 428 interrupcí na 100 živě narozených dětí. Od tohoto roku nastal 

znatelný pokles, který vyústil v 338 UPT na 100 živě narozených v roce 2011. Takto vysoká 

hodnota je způsobena velmi malým počtem živě narozených dětí těmto ženám a vysokému 

zastoupení nechtěných těhotenství, což souvisí s odkládáním mateřství do vyššího věku. 

Přestože index umělé potratovosti je v tomto věku nejvyšší a v průběhu sledovaných  

24 let dosáhl obrovského vzrůstu, největší procentuální změnu v tomto období zaznamenala 

věková kategorie žen mezi 20 až 24 lety. Jejich procentuální změna činila do roku 2011 téměř 

87 %. Zatímco v roce 1987 se index indukované potratovosti těchto žen rovnal 37 UPT na  
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100 živě narozených, do roku 2011 tento index vzrostl na 69. Poslední věkovou skupinou, kde 

došlo v průběhu let k nárůstu, je věková kategorie žen 25-29 let. Avšak jejich index indukované 

potratovosti se řadí v roce 2011 k nejnižším ve Švédsku. Situace žen ve věku mezi  

20. a 30. rokem je odlišná než situace nejmladších žen. Většina těchto žen se již nachází ve 

stabilním svazku a jsou více sexuálně aktivní. Zároveň také dokončují vzdělání, snaží se  

uplatnit na trhu práce a plánování rodiny je pro ně tak určitým pravidlem, a proto vědí jak užívat 

zodpovědně antikoncepci (Leridon, 1999 v Knudsen et al., 2003, s. 266). Naopak největší 

pokles byl zaznamenán v nejstarší věkové skupině. Za sledované období se jednalo  

o 50% snížení indexu umělé potratovosti ve věkové kategorii 40-44 let. Tento vývoj byl 

způsoben zvyšujícím se počtem živě narozených dětí, neboť počty UPT se téměř neměnily či 

měnily jen nepatrně. V roce 1987 index umělé potratovosti žen ve věku 40-44 let dosahoval  

128 interrupčních zákroků na 100 živě narozených. Avšak v roce 2011 připadalo téměř  

54 umělých potratů na 100 živě narozených. Z této skutečnosti lze vyvodit, že těhotné ženy nad 

40 let se čím dál častěji rozhodují donosit (i nechtěné) dítě než podstoupit interrupci.  

V průběhu sledovaného období došlo v legislativě švédského interrupčního zákona 

k několika změnám, které však nepřinesly výrazný zlom ve vývoji indexu indukované 

potratovosti ve Švédsku. Tyto úpravy měly pravděpodobně vliv pouze na podstupování 

interrupcí žen ve věku 40-44 let, i přesto byl jejich vliv velmi malý. Jednalo se o legalizaci  

RU-486 v roce 1992 a následně povolení provádění interrupcí pro ženy cizí národnosti  

od roku 2008. 

5.3.5 Vývoj indexů umělé potratovosti ve věkové kategorii 20-29 let 

Pro porovnání indexu umělé potratovosti v jednom grafu byl vybrán širší věkový interval, který 

se skládá z věků 20-24 let a 25-29 let. Obr. 15 ilustruje dva odlišné trendy. Jeden trend je tvořen 

indexem indukované potratovosti v České republice, který má naprosto odlišnou povahu, než je 

zaznamenáno u ostatních zemí. Důvodem je ještě nedávné začlenění svým interrupčním 

chováním k východní Evropě. Na druhé straně jsou vyspělé evropské státy, které sice dosahují 

různých hodnot, avšak trend mají velice podobný. 
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Obr. 15 - Vývoj indexu umělé potratovosti ve věkové skupině 20-29 let v České republice, Francii,  

                Itálii a Švédsku v letech 1987 - 2011 

    Poznámka: Index umělé potratovosti ve věku 20-29 let byl spočítán z počtů interrupcí a počtů živě  

                         narozených v pětiletých věkových intervalech. 

    Zdroj: ČSÚ, ISTAT, Socialstyrelsen, 2012; INED, Eurostat 2013 a vlastní výpočty 

 

Z obr. 15 je zřejmé, že v průběhu sledovaného období došlo ve vybraných zemích ke změně 

v interrupčním chování žen v širší věkové kategorii 20-29 let. Na konci 80. let byl v České 

republice stále patrný východoevropský model, který se od vyspělých západoevropských států 

velmi diferencoval. Zatímco v Česku v závěru 80. let vysoké zastoupení žen podstupovalo 

umělé potraty ve věkové skupině 20-29 let, pro stejně staré ženy z ostatních makroregionů 

Evropy toto interrupční chování nebylo příliš typické. Avšak s příchodem 90. let došlo v České 

republice k prudkému poklesu indexu indukované potratovosti žen mezi 20. a 30. rokem. Tento 

pokles byl za 24 let sledovaného vývoje více než 64%. Toto snižování proběhlo pravděpodobně 

v důsledku rozšiřování moderní antikoncepce a tedy předcházení nechtěným těhotenstvím. 

Zmiňovaný pokles dosáhl svého minima v roce 2009 hodnotou 17 umělých potratů na 100 živě 

narozených a od té doby je patrný opětovný růst dosahující téměř 20 UPT na 100 živě 

narozených dětí v roce 2011. S touto hodnotou se však na konci sledovaného období ženy ve 

věku 20-29 let řadí pod všechny ostatní vybrané státy. U těchto států je opačný trend indexu 

umělé potratovosti pro ženy ve věkové kategorii 20-29 let, charakteristický rostoucí tendencí. 

Pouze v případě Itálie je rostoucí trend v posledních letech nahrazen počínajícím poklesem. 

Největší rostoucí tendenci zaznamenaly v průběhu zkoumaných let ženy ve věku 20-29 let ve 

Švédsku. Tento nárůst v roce 2011 vyvrcholil hodnotou 38 interrupcí na 100 živě narozených  

a postavil tak Švédsko na první místo v indexu umělé potratovosti žen mezi 20. a 30. rokem 

života. 
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5.4 Vývoj průměrného věku žen při interrupci 

Podobně jako lze sledovat vývoj průměrného věku matek při narození dítěte, lze sledovat  

i průměrný věk žen při interrupci. Určitým znevýhodněním v případě interrupcí je skutečnost, 

že ne ve všech státech jsou publikována data pro umělá přerušení těhotenství dle pořadí, 

případně není dostupná dostačující časová řada.  Z toho důvodu lze sledovat pouze trend 

průměrného věku ženy při interrupci bez ohledu na pořadí. Obr. 16 ilustruje zmiňovaný vývoj 

ve vybraných zemích v letech 1987-2011.  

     Obr. 16 – Průměrný věk žen při interrupci v České republice, Francii, Itálii a Švédsku  

                     v letech 1987-2011 

      Poznámky: Průměrný věk je počítán z měr umělé potratovosti v pětiletých věkových skupinách.  

              V grafu jsou zahrnuty interrupce žen ve věku 15-49 let. 

      Zdroj: ČSÚ, ISTAT, Socialstyrelsen, 2012; INED, Eurostat, 2013 a vlastní výpočty 

 

Z obr. 16 lze sledovat několik trendů. Průměrné věky žen při interrupci v Česku  

a ve Švédsku jsou naprosto specifické a dále o nich bude ještě zmínka. Dalším trendem je 

podobnost v trvalém poklesu průměrného věku při interrupci mezi Itálií a Francií. Avšak na 

počátku sledovaného období průměrný věk v Itálii stagnoval okolo 30,6 let a ke zmiňovanému 

snižování došlo až po roce 1991. V následujících letech již došlo k výraznému poklesu 

průměrného věku v Itálii, který vyvrcholil v letech 2006 a 2007 hodnotou 28,9 let. Od této doby 

průměrný věk vzrůstal až do roku 2010, kdy dosáhl 29,2 let při interrupci. Přestože měla 

Francie podobný trend, nejedná se v jejím případě o tak výrazný pokles. Tento pokles byl ve 

Francii několikrát narušen určitým stabilizováním či nevelkým vzrůstem. V roce 1990 tedy 

průměrný věk ženy při interrupci činil 28,6 let a po zmiňovaném snižování klesl na 28 let.  

Jak již bylo podotknuto, Česká republika a Švédsko mají specifický vývoj průměrného věku 

ženy při interrupci. Zatímco v Česku se v rámci sledovaného období jedná především o rostoucí 

trend, Švédsko je charakteristické svým kolísáním. Nicméně po celou dobu je ve Švédsku 
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zaznamenán nejnižší průměrný věk žen při interrupci. V období mezi roky 1987 a 2011 nedošlo 

v případě Švédska k překročení pomyslné hranice 28 let. Avšak od roku 2006 trvá ve Švédsku 

nárůst průměrného věku žen při podstoupení umělého přerušení těhotenství. Průměrný věk žen 

při interrupci v České republice v roce 1987 dosahoval 28,6 let. Jako jediný z vybraných států 

má Česko dlouhodobý růst průměrného věku, který v roce 2011 nabýval 29,7 let.  

Z grafu a následného komentáře vyplývá, že umělé přerušení těhotenství je ve vybraných 

zemích s výjimkou České republiky způsobem zabránění rození dětí především pro mladší ženy. 

Dokládá to i rozdíl mezi průměrnými věky Česka a Švédska, který v roce 2011 činil  

téměř 2 roky.  
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Kapitola 6  

Postoje obyvatel České republiky, Francie, Itálie a Švédska 

k interrupcím 

Cílem této kapitoly je zjistit, na základě kvantitativních dat z mezinárodního výběrového šetření 

European Values Study, polarizaci postojů k interrupcím ve čtyřech vybraných státech  

(Česká republika, Francie, Itálie a Švédsko). Nejde jen o zjištění názorů na umělá přerušení 

těhotenství jako taková, ale také díky jakým faktorům se tyto názory ve zvolených zemích liší. 

Výzkum EVS proběhl v letech 1981, 1990, 1999 a 2008 v celé Evropě. Vzhledem ke 

skutečnosti, že Česká republika se prvního výzkumu neúčastnila, názory na interrupce jsou 

zpracované pouze pro roky 1990, 1999 a 2008. Cílovou populací tohoto výzkumu byly dospělé 

osoby (od 18 let15) ve všech věkových kategoriích, které byly vybírány metodou 

vícestupňového náhodného výběru. Data byla téměř ve všech zkoumaných zemích sbírána 

standardizovaným dotazováním face-to-face. Výjimku tvoří pouze Švédsko ve čtvrté vlně 

(2008), kdy výzkum proběhl poštovní a samovyplňovací metodou. Individuální data ze všech 

šetření jsou k dispozici na webových stránkách GESIS (Leibniz Institute for the Social Sciences 

v Německu): http://zacat.gesis.org/. 

6.1 Proměnné 

Z jednotlivých otázek v dotazníku lze rozdělit proměnné do dvou skupin, a to závisle  

a nezávisle proměnné, kdy nezávisle proměnně mohou či nemusí ovlivňovat závisle 

proměnnou. Závisle proměnné jsou otázky zkoumající postoj k umělým přerušením 

těhotenství. Do výzkumu European Values Study byly zakomponovány pouze dvě, respektive 

tři otázky související s indukovanými potraty. Jejich znění bylo představeno již v metodologii, 

avšak pro lepší přehlednost jsou závisle proměnné uvedeny znovu: 
 

       Schvalujete nebo neschvalujete provedení potratu za následujících okolností?16  

A Není-li žena provdaná 

B Nechtějí-li mít manželé další děti.  
 

                                                      
15 V ojedinělých případech od 17 let. 
16 Respondenti odpovídali 1 = “Schvaluji”, 2 = “Neschvaluji”. 
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Druhou, resp. třetí otázkou související s umělými potraty je: 
 

Prosím řekněte mi pro každý z následujících výroků, zda dané jednání je vždy  

       ospravedlnitelné, není nikdy ospravedlnitelné, nebo něco mezi tím.17  

Výrok: Potrat 
 

Následujícím krokem bylo definovat nezávisle proměnné použité pro analýzu postojů. 

První nezávislou proměnnou je pohlaví respondenta, neboť lze předpokládat, že odpovědi na 

dané otázky se budou z hlediska pohlaví lišit. Další zmiňovanou proměnnou je věk.  

Tato proměnná byla kategorizována pomocí programu SPSS do 4 věkových skupin po patnácti 

letech (17 – 32, 33 – 48, 49 - 64 a 65 +). Vedle zmiňovaných proměnných byl také zkoumán 

rodinný stav respondenta. Tato proměnná má v každé vlně nepatrně pozměněné kategorie  

a proto bylo nezbytné je upravit do následujících skupin: Ženatý/vdaná (1), Rozvedený/á (2), 

Vdovec/vdova (3) a Svobodný/á (4). 

Proměnná vzdělání byla poněkud komplikovaná, neboť ne všechny země mají stejné 

vzdělanostní klasifikace a proto by podrobné rozdělení do kategorií mohlo být zkreslující  

a nesprávné.  Z tohoto důvodu byla proměnná vzdělání (nejvyšší dosažené vzdělání - ukončené) 

trichotomizována na následující kategorie: nižší, střední a vyšší. Kdy nižší zahrnuje pouze 

základní vzdělání a na druhé straně vyšší značí vzdělání vysokoškolské. Tato otázka není 

zahrnuta v datech z 2. vlny, proto je brána v potaz pouze pro roky 1999 a 2008.  

Další nezávislou proměnnou je “Religiozita”. Tato proměnná pochází z otázky: 

  

Hlásíte se k nějakému náboženskému vyznání? 

1 – Ano 

2 – Ne 
 

Respondenti, kteří se deklarovali k nějakému náboženství, byli označeni jako “Věřící”. 

Respondenti, jejichž odpověď zněla “Ne” byli přiřazeni do kategorie “Nevěřící”. V případě této 

proměnné lze očekávat výrazné rozdíly v odpovědích respondentů na postoj k umělému 

přerušení těhotenství. 

V pořadí předposlední proměnnou bylo opět třeba upravit. Neboť v dotazníku zněla otázka 

na „Politickou orientaci“ respondenta takto: 
 

V politice se hovoří o “levici” a “pravici”. Kam byste zařadil(a) své názory na této škále?18 
 

Kvůli analýze byly provedeny četnosti pro každý bod desetibodové stupnice. Podle 

rozložení četností byla tato škála přetransformována do pěti kategorií. První kategorie je tvořena 

odpověďmi 1 a 2 a byla pojmenována „Radikální levice“. Další odpovědi na desetibodové 

škále, 3 a 4, byly označeny jako „Umírněná levice“. Respondenti, kteří odpověděli 5 a 6 byli 

označeni jako „Nevyhranění“. Odpovědi 7 a 8 tvoří „Umírněnou pravici“. Poslední kategorií je 

„Radikální pravice“, jenž je tvořena odpověďmi 9 a 10. 

Poslední nezávislou, jež bude zkoumána, je proměnná „Děti“. Tato otázka byla směřována 

na počet dětí, které respondent má. Tato proměnná byla pro potřeby další analýzy překódována 

                                                      
17 Respondenti měli k dispozici stupnici od 1 = „Nikdy“ po 10 = „Vždy“. 
18 Respodenti měli k dispozici stupnici od 1 = „Levice“ po 10 = „Pravice“. 
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na kategoriální proměnnou s kategoriemi „Bezdětní“ (0), „Respondenti s jedním dítětem“ (1), 

„Respondenti se dvěma dětmi“ (2), „Respondenti se třemi a více dětmi“ (3+). 

Nezávisle proměnné, zvolené pro tuto část jsou uvedeny v následujících třech tabulkách 

(Tab. 5, 6, 7) dle roku šetření. Spolu s četnostmi je uvedeno i jejich procentuální zastoupení.  

Tab. 5 - Charakteristika respondentů ve vybraných zemích, 1990 

Poznámka: Celkové počty respondentů se od dílčích liší z důvodu neuvedení některých informací 
samotnými respondenty. 

Zdroj: EVS, 1990 a vlastní výpočty 

 

 

 

 

 

 

 

N % N % N % N %

Celkem 2109 1002 2018 1047
Pohlaví 2106 100 1002 100 2018 100 1029 100

Muži 1017 48,3 473 47,2 965 47,8 539      52,4     
Ženy 1089 51,7 529 52,8 1053 52,2 490      47,6     

Věk 2108 100 1002 100 2018 100 993 100
-32 557 26,4 344 34,3 745 36,9 312 31,4
33-48 750 35,6 286 28,5 604 29,9 328 33,0
49-64 502 23,8 233 23,3 467 23,1 245 24,7
65+ 299 14,2 139 13,9 202 10,0 108 10,9

Rodinný stav 2108 100 1002 100 2009 100 1042 100
Ženatý/vdaná 1585 75,2 632 63,1 1194 59,4 632 60,7
Rozvedený/á 119 5,6 63 6,3 55 2,7 102 9,8
Vdovec/Vdova 169 8,0 76 7,6 114 5,7 39 3,7
Svobodný/á 235 11,1 231 23,1 646 32,2 269 25,8

Religiozita 2103 100 1002 100 2017 100 1042 100
Věřící 835 39,7 616 61,5 1707 84,6 852 81,8
Nevěřící 1268 60,3 386 38,5 310 15,4 190 18,2

Politická orientace 1726 100 792 100 1514 100 935 100
Radikální levice 105 6,1 72 9,1 232 15,3 51 5,5
Umírněná levice 199 11,5 259 32,7 391 25,8 207 22,1
Nevyhraněný/á 765 44,3 301 38,0 628 41,5 347 37,1
Umírněná pravice 464 26,9 133 16,8 186 12,3 243 26,0
Radikální pravice 193 11,2 27 3,4 77 5,1 87 9,3

Počet dětí 2104 100 998 100 1983 100 1044 100
0 345 16,4 298 29,9 746 37,6 349 33,4
1 392 18,6 173 17,3 385 19,4 159 15,2
2 964 45,8 262 26,3 521 26,3 345 33,0
3+ 403 19,2 265 26,6 331 16,7 191 18,3

Česká republika Francie Itálie Švédsko
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Tab. 6 - Charakteristika respondentů ve vybraných zemích, 1999 

Poznámka: Celkové počty respondentů se od dílčích liší z důvodu neuvedení některých informací  
                     samotnými respondenty. 

Zdroj: EVS, 1999 a vlastní výpočty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N % N % N % N %

Celkem 1908 1615 2000 1015
Pohlaví 1908 100 1615 100 2000 100 1015 100

Muži 913 47,9 806 49,9 959 48,0 505 49,8     
Ženy 995 52,1 809 50,1 1041 52,1 510 50,2     

Věk 1902 100 1615 100 2000 100 1015 100
-32 474 24,9 423 26,2 592 29,6 286 28,2
33-48 514 27,0 551 34,1 554 27,7 314 30,9
49-64 473 24,9 351 21,7 519 26,0 279 27,5
65+ 441 23,2 290 18,0 335 16,8 136 13,4

Rodinný stav 1900 100 1555 100 1989 100 1013 100
Ženatý/vdaná 1160 61,1 845 54,3 1168 58,7 542 53,5
Rozvedený/á 202 10,6 170 10,9 65 3,3 213 21,0
Vdovec/Vdova 218 11,5 122 7,8 138 6,9 37 3,7
Svobodný/á 320 16,8 418 26,9 618 31,1 221 21,8

Vzdělání 1903 100 1615 100 2000 100 1015 100
Nižší 887 46,6 935 57,9 873 43,7 226 22,3
Střední 752 39,5 324 20,1 829 41,5 481 47,4
Vyšší 264 13,9 356 22,0 298 14,9 308 30,3

Religiozita 1901 100 1615 100 1999 100 1015 100
Věřící 674 35,5 928 57,5 1643 82,2 758 74,7
Nevěřící 1227 64,5 687 42,5 356 17,8 257 25,3

Politická orientace 1762 100 1333 100 1571 100 973 100
Radikální levice 157 8,9 173 13,0 161 10,2 75 7,7
Umírněná levice 227 12,9 330 24,8 339 21,6 251 25,8
Nevyhraněný/á 692 39,3 551 41,3 632 40,2 326 33,5
Umírněná pravice 440 25,0 200 15,0 301 19,2 265 27,2
Radikální pravice 246 14,0 79 5,9 138 8,8 56 5,8

Počet dětí 1891 100 1615 100 1850 100 1012 100
0 374 19,8 452 28,0 621 33,6 338 33,4
1 322 17,0 283 17,5 346 18,7 145 14,3
2 830 43,9 400 24,8 564 30,5 327 32,3
3+ 365 19,3 480 29,7 319 17,2 202 20,0

Česká republika Francie Itálie Švédsko
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Tab. 7 - Charakteristika respondentů ve vybraných zemích, 2008 

Poznámka: Celkové počty respondentů se od dílčích liší z důvodu neuvedení některých informací  
                     samotnými respondenty. 

Zdroj: EVS, 2008 a vlastní výpočty 

 

V průběhu osmnácti let, kdy byla sbírána data z druhé, třetí a čtvrté vlny výzkumu EVS, 

došlo ve všech zkoumaných státech k poklesu podílu věřícího obyvatelstva. V České republice 

je tradičně nízký podíl věřících lidí, což může být částečně zapříčiněno dlouhotrvajícím 

komunistickým režimem, který potlačoval religiozitu v Česku. Naopak nejvyšší podíl věřících 

lidí je po celé období v Itálii a ani v roce 2008 neklesl pod 80 %.  

Při rozdělení politického spektra na levici, nevyhraněnou orientaci a pravici je zřejmé, že 

ve sledovaných letech je Česko více pravicově orientované než levicově. I v tomto případě 

může být tato skutečnost ovlivněna dlouhou totalitní minulostí. Naopak Francie a Itálie se po 

celou dobu řadí spíše na levou stranu politického spektra. Avšak postupem času je patrný trend 

přesouvání se politické orientace u obyvatel Itálie a Francie spíše na pravou stranu. Zajímavá je 

situace ve Švédsku, kde procentuální zastoupení v průběhu let kolísalo. V roce 1990 zde 

N % N % N % N %

Celkem 1821 1501 1519 1187
Pohlaví 1821 100 1501 100 1519 100 1179 100

Muži 826 45,4 683 45,5 731 48,1 554 47,0     
Ženy 995 54,6 818 54,5 788 51,9 625 53,0     

Věk 1793 100 1501 100 1519 100 1174 100
-32 442 24,7 308 20,5 402 26,5 208 17,7
33-48 459 25,6 422 28,1 431 28,4 350 29,8
49-64 494 27,6 416 27,7 388 25,5 388 33,0
65+ 398 22,2 355 23,7 298 19,6 228 19,4

Rodinný stav 1809 100 1495 100 1486 100 1096 100
Ženatý/vdaná 851 47,0 705 47,2 836 56,3 648 59,1
Rozvedený/á 251 13,9 208 13,9 70 4,7 148 13,5
Vdovec/Vdova 255 14,1 162 10,8 108 7,3 29 2,6
Svobodný/á 452 25,0 420 28,1 472 31,8 271 24,7

Vzdělání 1814 100 1496 100 1483 100 1155 100
Nižší 248 13,7 372 24,9 564 38,0 245 21,2
Střední 1350 74,4 665 44,5 684 46,1 526 45,5
Vyšší 216 11,9 459 30,7 235 15,8 384 33,2

Religiozita 1768 100 1496 100 1492 100 1148 100
Věřící 541 30,6 766 51,2 1203 80,6 781 68,0
Nevěřící 1227 69,4 730 48,8 289 19,4 367 32,0

Politická orientace 1441 100 1386 100 1180 100 1025 100
Radikální levice 158 11,0 206 14,9 155 13,1 111 10,8
Umírněná levice 277 19,2 305 22,0 272 23,1 269 26,2
Nevyhraněný/á 550 38,2 537 38,7 397 33,6 251 24,5
Umírněná pravice 272 18,9 240 17,3 232 19,7 293 28,6
Radikální pravice 184 12,8 98 7,1 124 10,5 101 9,9

Počet dětí 1756 100 1500 100 1474 100 1098 100
0 462 26,3 376 25,1 528 36 226,0 21
1 324 18,5 275 18,3 269 18 162,0 15
2 694 39,5 452 30,1 462 31 413,0 38
3+ 276 15,7 397 26,5 215 15 297,0 27

ŠvédskoČeská republika Francie Itálie
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převyšovala pravicová orientace, avšak s postupem času došlo k vyrovnání procentuálního 

zastoupení všech kategorií. Nicméně v roce 2008 opět převyšovala orientace pravicová.  

Při všech vlnách šetření EVS převažoval dle dat v České republice dvoudětný model rodiny. 

Ve Francii jsou téměř všechny kategorie (bezdětní, respondenti se dvěma či třemi a více dětmi) 

podobně rozložené. Výjimku ve Francii tvoří kategorie s jedním dítětem, která v poslední vlně 

šetření tvoří pouhých 18 %. Vzhledem k výši úhrnné plodnosti Francie, není překvapením, že 

Francie zaznamenává vyšší podíly v kategoriích respondentů se dvěma či více dětmi. Naopak 

Itálie se svou velice nízkou úhrnnou plodností má po celé období nejhojněji zastoupenou 

kategorii respondentů bez dětí. V případě Švédska lze najít podobný trend s Francií, kdy klesá 

počet bezdětných a narůstá podíl respondentů s více než jedním dítětem. 

Z nastíněných tabulek je patrné, že se nepodařilo získat naprosto kompletní data. Nicméně  

u takto rozsáhlého souboru nelze stoprocentní návratnost očekávat. Respondenti zanechali 

některé otázky nezodpovězené. Jedním důvodem by mohla být pochybnost respondenta ve 

správnosti své odpovědi. Druhým však může být citlivost daného tématu, neboť interrupce jsou 

dodnes kontroverzním tématem. 

6.2 Cíle analýzy postojů k UPT 

Prvotním cílem Kapitoly 6 je zjistit postoje k interrupcím ve čtyřech evropských zemích (Česká 

republika, Francie, Švédsko a Itálie). Na první pohled se může zdát, že se tyto země od sebe 

příliš neliší, avšak z hlediska historického vývoje interrupcí lze najít spoustu odlišností  

a proto lze také předpokládat, že názory lidí v jednotlivých státech se budou lišit. Dalším cílem 

je zodpovězení otázky „Které faktory ovlivňují postoj k interrupcím ve vybraných zemích?“  

Ze zmínění tohoto cíle lze vyvodit následující hypotézy. První hypotéza se skládá z tvrzení, že 

názory respondentů dle religiozity se budou výrazně odlišovat a nevěřící respondenti budou mít 

tedy pozitivnější přístup k provádění umělých přerušení těhotenství. Další hypotézy jsou, že 

existuje souvislost, že muži budou méně nakloněni interrupcím než ženy. V rámci vzdělání lze 

očekávat, že názory na umělá přerušení těhotenství osob s vyšším vzděláním budou 

negativnější. Následuje hypotéza, že postoje k provádění interrupcí se budou lišit z hlediska 

věku. Osoby staršího věku budou pravděpodobně více nesouhlasit s interrupcemi než lidé 

mladší.  Dalším předpokladem v této práci je, že lidé s vyšším počtem dětí mají negativnější 

názor na indukované potraty. Předposlední hypotéza vychází z rodinného stavu respondenta, 

kdy je konstatováno, že v otázce postojů na UPT nezáleží na rodinném stavu dotázaného. 

Poslední předpoklad je zaměřen na politickou orientaci respondenta a tvrdí, že levicově 

orientovaní respondenti mají k indukovaným potratům kladnější přístup. 

6.3 Analýza postojů 

Jak již bylo zmíněno, tato část práce je založena pouze na dvou, respektive třech otázkách 

z mezinárodního šetření European Values Study. Dle těchto otázek budou rozčleněny 

následující stránky do tří částí. První analyzovanou otázkou je, zda respondenti schvalují či 

neschvalují provedení UPT, není-li žena provdána. V další části je pozornost věnována otázce, 
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zda respondenti schvalují či neschvalují UPT, nechtějí-li mít další děti. Poslední zkoumanou 

otázkou je, zda a do jaké míry je pro respondenty ospravedlnitelné umělé přerušení těhotenství. 

Tyto části jsou koncipovány stejným způsobem a to tak, že nejprve jsou postoje respondentů 

zobrazeny jen procentuálně a následně je použita příslušná statistická metoda. 

6.3.1 Postoj k UPT není-li žena provdána 

V úvodu této části je zobrazen graf (obr. 17), který znázorňuje postoj k umělým přerušením 

těhotenství, není-li žena provdána, bez ohledu na jakákoliv kritéria jako například věk, rodinný 

stav či náboženské vyznání. Jde pouze o obecný pohled, který ilustruje, jak se v průběhu let 

měnilo klima v otázce interrupcí ve vybraných státech.  

Obr. 17 – Postoj respondentů k otázce „Schvalujete nebo neschvalujete provedení potratu, není-li  

                 žena provdána?“ v České republice, Francii, Itálii a Švédsku v letech 1990, 1999 a 2008 

 Zdroj: EVS 1990, 1999, 2008 a vlastní výpočty 
 

Z obr. 17 je patrné, že v roce 1990 převládalo v otázce interrupcí ve všech zemích stále 

nepříznivé klima. Avšak téměř u všech zemí je viditelné zvyšování tolerance v postojích 

respondentů. Výjimkou je Itálie, kdy mezi lety 1999 a 2008 došlo k poklesu (z 35 % na 31 %). 

V případě Švédska je sice také zaznamenán pokles ve stejných letech, avšak švédští respondenti 

mají vesměs pozitivní postoj k umělému přerušení těhotenství (v roce 1999 85 % respondentů 

souhlasilo s UPT, pokud není žena provdaná), že se tento pokles nedá považovat za příliš 

významný. V České republice souhlasilo s provedením UPT, pokud nebyla žena provdána 

pouhých 30 % respondentů, avšak postupem času tento podíl vzrostl na více než  

60 %. Dotazovaní z Francie ve 2. vlně šetření souhlasili s interrupcí, pokud není žena provdaná, 

také ve 30 % případů. Avšak v další vlně šetření, o 9 let později, již u stejné otázky byl podíl 

dvojnásobný. V prozatím poslední, 4. vlně, tohoto mezinárodního šetření, souhlasilo s UPT 
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v případě, že žena není provdaná 70 % respondentů. Z tohoto grafu by se dalo tedy usoudit,  

že ve všech státech kromě katolicky založené Itálie, je velice příznivé klima v otázce umělého 

přerušení těhotenství, pokud není žena provdaná.  

Pro další statistické analyzování byla zvolena binární logistická regrese, která je velmi 

užitečným prostředkem při zjišťování vztahu mezi závisle proměnnou a jednou či více 

nezávislými proměnnými. Závisle proměnná v tomto případě zní: „Schvalujete nebo 

neschvalujete provedení UPT, není-li žena vdaná. Jejími kategoriemi jsou 1, kdy respondenti 

schvalují UPT, není-li žena provdána a 0, což znamená, že respondenti neschvalují interrupce, 

není-li žena provdána. Do logistické regrese vstupuje 7 nezávisle proměnných. Pouze v případě 

roku 1990 je v analýze o jednu proměnnou méně, neboť v publikovaných datech z druhé vlny 

chybí proměnná „vzdělání“. Nejprve je třeba stanovit, zda je model adekvátní, což lze zjistit 

několika způsoby. Díky dostatečné velikosti výběrového souboru, je v tomto případě užit 

Hosmer-Lemeshow test dobré shody. Aby byl výsledek tohoto testu použitelný, nesmí být 

žádná z očekávaných četností menší než 1 a většina z těchto četností musí být větší než  

5 (Řeháková, 2000, s. 479). Z kontingenční tabulky19 lze ověřit skutečnost, že data použitá 

v této práci, stanovenou podmínku splňují. Dosažená hladina významnosti všech vybraných 

států za tři analyzované roky byla vyšší než stanovená hladina významnosti (p-value = 0,05), 

což znamená, že nelze zamítnout nulovou hypotézu, která říká, že mezi pozorovanými a 

modelem predikovanými hodnotami není žádný rozdíl. Z tohoto komentáře tedy vyplývá, že 

navrhovaný model je přijatelný a lze přistoupit k interpretaci koeficientů. V následujících třech 

tabulkách  

je pro vybrané země a z jednotlivé roky ilustrováno testování nulové hypotézy, která říká, že  

βk = 0. Toto testování je založeno na Waldově statistice. V případě, kdy jsou jednotlivé 

signifikance menší než stanovená hladina významnosti (0,05), je třeba zamítnout nulovou 

hypotézu, že βk = 0. Avšak pokud je p-value větší než 0,05 nelze tuto hypotézu vyvrátit. Dále 

jsou v tabulkách zobrazeny odhady koeficientů, díky kterým lze interpretovat vliv nezávislých 

proměnných na závisle proměnnou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
19 Hosmer-Lemeshow test a kontingenčních tabulky vybraných zemí za všechny studované roky jsou   
     uvedeny v příloze (příloha č. 12 – 15). 
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B S.E. Wald Sig. Exp (B) B S.E. Wald Sig. Exp (B)

muž -0,288 0,110 6,885 0,009 0,750 0,048 0,180 0,071 0,790 1,049

žena*
17-32 -0,194 0,156 1,541 0,214 0,824 -0,809 0,259 9,789 0,002 0,445

33-48*

49-64 0,388 0,144 7,257 0,007 1,473 -0,212 0,246 0,740 0,390 0,809

65+ 0,372 0,191 3,793 0,051 1,451 -0,646 0,341 3,577 0,059 0,524

svobodný/á -0,347 0,264 1,736 0,188 0,707 -0,169 0,340 0,249 0,618 0,844

ženatý/vdaná*

rozvedený/á -0,196 0,246 0,636 0,425 0,822 0,165 0,345 0,230 0,631 1,180

vdovec/vdova -0,444 0,236 3,535 0,060 0,641 0,398 0,401 0,988 0,320 1,489

věřící*

nevěřící 0,484 0,125 14,928 0,000 1,623 0,401 0,193 4,340 0,037 1,493

0 0,013 0,229 0,003 0,956 1,013 1,063 0,358 8,808 0,003 2,896

1 -0,001 0,146 0,000 0,992 0,999 0,620 0,281 4,878 0,027 1,859

2*

3+ -0,344 0,153 5,062 0,024 0,709 0,254 0,255 0,990 0,320 1,289

radikální levice 0,267 0,226 1,396 0,237 1,306 0,654 0,324 4,080 0,043 1,923

umírněná levice 0,384 0,174 4,866 0,027 1,468 0,560 0,211 7,078 0,008 1,751

nevyhraněný/á*

umírněná pravice 0,233 0,132 3,126 0,077 1,263 -0,134 0,278 0,232 0,630 0,875

radikální pravice 0,135 0,183 0,543 0,461 1,144 -0,182 0,551 0,109 0,742 0,834

-1,062 0,158 45,051 0,000 0,346 -1,314 0,262 25,245 0,000 0,269

muž -0,028 0,126 0,048 0,827 0,973 0,245 0,158 2,399 0,121 1,277

žena*
17-32 0,036 0,187 0,038 0,846 1,037 0,298 0,221 1,815 0,178 1,347

33-48*

49-64 -0,490 0,182 7,267 0,007 0,612 -0,425 0,204 4,334 0,037 0,654

65+ -0,163 0,248 0,432 0,511 0,850 -0,620 0,314 3,905 0,048 0,538

svobodný/á 0,188 0,241 0,610 0,435 1,207 -0,012 0,253 0,002 0,961 0,988

ženatý/vdaná*

rozvedený/á 0,385 0,356 1,172 0,279 1,470 0,122 0,266 0,210 0,647 1,130

vdovec/vdova 0,142 0,322 0,195 0,659 1,153 -0,333 0,451 0,547 0,459 0,716

věřící*

nevěřící 1,056 0,158 44,945 0,000 2,876 0,375 0,199 3,568 0,059 1,455

0 -0,232 0,256 0,819 0,365 0,793 -0,246 0,274 0,811 0,368 0,782

1 0,204 0,182 1,263 0,261 1,227 -0,534 0,242 4,878 0,027 0,586

2*

3+ -0,202 0,214 0,895 0,344 0,817 -0,142 0,221 0,415 0,519 0,867

radikální levice 0,578 0,184 9,907 0,002 1,783 0,341 0,371 0,846 0,358 1,406

umírněná levice 0,696 0,154 20,503 0,000 2,006 -0,011 0,205 0,003 0,957 0,989

nevyhraněný/á*

umírněná pravice 0,366 0,203 3,238 0,072 1,442 0,174 0,197 0,782 0,377 1,190

radikální pravice -0,202 0,328 0,380 0,538 0,817 0,170 0,274 0,387 0,534 1,186

-1,402 0,175 63,802 0,000 0,246 -0,398 0,212 3,545 0,060 0,671

Politická 
orientace

Konstanta

Francie

Pohlaví

Věk

Rodinný       
stav

Religiozita

Počet dětí

Česká republika
Nezávisle proměnné

Itálie

Konstanta

Švédsko

Pohlaví

Věk

Rodinný       
stav

Religiozita

Počet dětí

Politická 
orientace

Tab. 8 - Vliv pohlaví, věku, rodinného stavu, religiozity, počtu dětí a politické orientace na postoj  

               k UPT20 v České republice, Francii, Itálii a Švédsku v roce 1990 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

    Poznámka: Statisticky významné kategorie jsou označeny tučným písmem. 
        * = Referenční kategorie   

    Zdroj: EVS 1990 a vlastní výpočty 

Na základě Waldova testu lze v tab. 8 pro rok 1990 vidět na 5% hladině významnosti 

poměry šancí některých kategorií na otázku, zda respondenti schvalují či neschvalují interrupce, 

není-li žena provdána. V tabulce nejsou žádné poměry šancí, které by jednoznačně ovlivňovaly 

postoj k UPT ve všech zemích. Nicméně nejblíže k této skutečnosti měly v roce 1990, dle 

očekávání, poměry šancí proměnné religiozita. V případě České republiky a Itálie byla  

p-value = 0,000. Ve Francii signifikance poměru šancí mezi nevěřícími a věřícími respondenty 

dosahovala 0,037. Pouze u Švédska přesahovala p-value určenou hladinu významnosti (0,059), 

avšak jednalo se o hodnotu, která je kritické hodnotě velmi blízká a z tohoto důvodu byl poměr 

                                                      
20 Schvalujete nebo neschvalujete provedení potratu, není-li žena provdána? 
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šancí nevěřících vzhledem k věřícím ve Švédsku považován za statisticky významný. Z tabulky 

tedy vyplývá, že čeští nevěřící respondenti měli více než 1,6 krát větší šanci souhlasit 

s prováděním umělého přerušení těhotenství, není-li žena provdána oproti věřícím za 

předpokladu, že hodnoty ostatních nezávislých proměnných se nezmění. Ve Francii a Švédsku 

byla šance nevěřících osob odpovědět kladně na danou otázku nepatrně nižší. Nevěřící v těchto 

státech téměř 1,5krát častěji souhlasili s UPT u nevdané ženy oproti věřícím. Naopak 

v katolické Itálii byla šance nevěřících souhlasit s interrupcemi, pokud není žena provdaná, 

vyšší než v ostatních zemích, a to téměř 2,9 oproti věřícím.  

V roce 1990 se Česko stalo jedinou zemí, kde byl statisticky významný rozdíl v odpovědích 

mužů a žen. Z tabulky vyplývá, že muži méně často souhlasili s prováděním UPT, není-li žena 

provdaná než ženy. Vezme-li se jako další v pořadí proměnná věk, lze z tabulky vyčíst, že 

v České republice měli lidé starší 49 let téměř 1,5 krát vyšší šanci odpovědět kladně na otázku 

provádění umělých potratů, není-li žena provdána nežli osoby ve věku 33-48 let21. Touto 

skutečností byla Česká republika určitou výjimkou, neboť v ostatních státech zaujímali 

dotazovaní ve vyšším věku negativnější postoj k indukovaným potratům v případě, kdy žena 

není provdána. V České republice byla v roce 1990 pouze jedna statisticky významný poměr 

šancí, který se týkal počtu dětí. Respondenti se třemi a více dětmi měli v roce 1990 menší šanci 

souhlasit s prováděním interrupcí, pokud není žena provdaná, než respondenti se dvěma dětmi. 

Poslední statisticky významná šance byla v České republice v roce 1990 v případě umírněně 

levicových respondentů, kteří měli vyšší šanci souhlasit s interrupčním zákrokem, není-li žena 

ve svazku manželském než nevyhranění respondenti. 

Kromě kategorií u religiozity a věku byly ve Francii statisticky významné i poměry šancí 

dalších dvou proměnných. Jednou z nich byl počet dětí. V roce 1990 měli v této zemi bezdětní 

respondenti a respondenti s jedním dítětem větší šanci souhlasit se zákrokem, není-li žena 

provdaná než osoby se dvěma dětmi (bezdětní – 2,9 krát vyšší šance, respondenti s jedním 

dítětem – 1,9 krát vyšší šance). Poslední proměnnou byla ve druhé vlně politická orientace, kdy 

dotázaní s levicovou orientací měli takřka dvakrát větší šanci souhlasit s provedením umělého 

přerušení těhotenství, není-li žena provdána vzhledem k referenční kategorii (politicky 

nevyhranění respondenti). Tento výsledek pravděpodobně vychází ze skutečnosti, že levicově 

orientovaní respondenti mnohdy pochází ze sociálně slabších skupin společnosti a častěji se tak 

uchylují k interrupci jako k nouzovému řešení, zatímco lidé na opačné straně politického 

spektra se více snaží kontrolovat svou plodnost užíváním metod moderní antikoncepce. 

V Itálii byly v roce 1990 na 5% hladině významnosti statisticky významné pouze čtyři 

skupiny oproti referenční kategorii. Jedním z nich byl rozdíl z hlediska religiozity, další již 

komentovaný věk, kdy starší respondenti měli menší šanci souhlasit s prováděním UPT za 

daných okolností než mladší dotázaní. Poslední proměnnou byla politická orientace, kdy 

podobně jako ve Francii měli levicově smýšlející respondenti vyšší šanci souhlasit 

s interrupčním zákrokem, není-li žena vdaná než dotazovaní, kteří se se svými politickými 

názory pohybují ve středu politického spektra.  

                                                      
21 Přestože ve věku 65 + je hodnota p-value 0,051, jedná se o hodnotu velmi blízkou kritické hodnotě 
    a proto je poměr šancí mezi respondenty ve věku 65 + let a referenční kategorií považován  
    za statisticky významný. 
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Na závěr zbývá Švédsko, kdy v roce 1990 měli nevěřící a také mladší dotázaní vyšší šanci 

souhlasit s daným zákrokem. Situace, týkající se počtu dětí, byla ve Švédsku v roce 1990 jiná 

než v České republice a Francii. Dotázaní s jedním dítětem méně souhlasili s umělým 

přerušením těhotenství, pokud není žena vdaná, než respondenti se dvěma dětmi. Tuto 

skutečnost lze pravděpodobně zdůvodnit tím, že ve Švédsku byl a stále je více zakořeněn 

dvoudětný model rodiny a proto s UPT souhlasí spíše osoby, které již mají splněný počet dětí 

než respondenti, kteří tohoto počtu ještě nedosáhli.  

Kategorie proměnné rodinný stav nebyly v roce 1990 v žádné z vybraných zemí statisticky 

významně rozdílné vzhledem k referenční kategorii.  
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B S.E. Wald Sig. Exp (B) B S.E. Wald Sig. Exp (B)

muž -0,212 0,118 3,216 0,073 0,809 -0,067 0,142 0,219 0,640 0,936

žena*
17-32 -0,212 0,182 1,363 0,243 0,809 -0,569 0,212 7,163 0,007 0,566

33-48*

49-64 0,364 0,170 4,595 0,032 1,439 0,100 0,190 0,276 0,599 1,105
65+ -0,383 0,182 4,416 0,036 0,682 -0,568 0,205 7,686 0,006 0,566

svobodný/á -0,245 0,192 1,630 0,202 0,783 0,519 0,202 6,605 0,010 1,680

ženatý/vdaná*

rozvedený/á 0,092 0,200 0,211 0,646 1,096 0,360 0,236 2,337 0,126 1,434

vdovec/vdova 0,002 0,205 0,000 0,993 1,002 -0,008 0,274 0,001 0,977 0,992

věřící*

nevěřící 0,804 0,126 40,507 0,000 2,235 0,488 0,147 11,013 0,001 1,630
0 -0,102 0,151 0,456 0,500 0,903 0,116 0,193 0,362 0,547 1,123

1 0,377 0,169 4,989 0,026 1,457 0,176 0,214 0,673 0,412 1,192

2*

3+ -0,035 0,156 0,051 0,820 0,965 -0,028 0,186 0,023 0,879 0,972

radikální levice -0,092 0,217 0,179 0,672 0,912 0,441 0,231 3,662 0,056 1,555

umírněná levice -0,173 0,182 0,911 0,340 0,841 0,607 0,183 10,986 0,001 1,835

nevyhraněný/á*
umírněná pravice 0,199 0,146 1,854 0,173 1,220 0,450 0,208 4,677 0,031 1,569

radikální pravice -0,046 0,177 0,067 0,796 0,955 -0,462 0,265 3,048 0,081 0,630

nižší -0,062 0,130 0,230 0,632 0,940 -0,101 0,183 0,303 0,582 0,904

střední*

vyšší -0,464 0,173 7,204 0,007 0,629 -0,065 0,213 0,093 0,760 0,937

0,444 0,196 5,136 0,023 1,560 0,534 0,257 4,319 0,038 1,706

muž 0,270 0,123 4,853 0,028 1,310 -0,125 0,234 0,286 0,593 0,882

žena*
17-32 0,057 0,190 0,088 0,766 1,058 -0,065 0,354 0,033 0,855 0,937

33-48*

49-64 -0,197 0,167 1,383 0,240 0,821 -0,165 0,309 0,285 0,594 0,848

65+ -0,174 0,208 0,703 0,402 0,840 -0,783 0,344 5,173 0,023 0,457

svobodný/á 0,323 0,176 3,367 0,067 1,382 0,298 0,365 0,669 0,413 1,348

ženatý/vdaná*
rozvedený/á 0,245 0,332 0,543 0,461 1,277 0,387 0,320 1,467 0,226 1,473

vdovec/vdova -0,174 0,300 0,334 0,563 0,841 0,631 0,652 0,935 0,333 1,879

věřící*

nevěřící 1,207 0,164 54,043 0,000 3,344 0,328 0,290 1,282 0,258 1,388

0 -0,085 0,155 0,301 0,584 0,919 -0,056 0,286 0,038 0,845 0,946

1 -0,145 0,180 0,651 0,420 0,865 -0,373 0,345 1,165 0,280 0,689

2*
3+ -0,160 0,184 0,755 0,385 0,852 0,037 0,344 0,011 0,915 1,037

radikální levice 0,950 0,217 19,162 0,000 2,586 0,143 0,422 0,115 0,734 1,154

umírněná levice 0,574 0,160 12,879 0,000 1,775 0,599 0,297 4,059 0,044 1,820

nevyhraněný/á*

umírněná pravice 0,177 0,170 1,088 0,297 1,194 0,813 0,313 6,767 0,009 2,255

radikální pravice 0,064 0,224 0,081 0,775 1,066 1,061 0,628 2,853 0,091 2,888

nižší -0,031 0,138 0,050 0,823 0,970 0,940 0,381 6,070 0,014 2,559
střední*

vyšší -0,208 0,185 1,253 0,263 0,813 -0,060 0,250 0,058 0,810 0,942

-0,905 0,196 21,270 0,000 0,405 1,819 0,362 25,315 0,000 6,167

Vzdělání

Konstanta

Pohlaví

Věk

Rodinný       
stav

Religiozita

Počet dětí

Politická 
orientace

Religiozita

Počet dětí

Politická 
orientace

Konstanta

Itálie Švédsko

Vzdělání

Nezávisle proměnné
Česká republika Francie

Pohlaví

Věk

Rodinný       
stav

   Tab. 9 - Vliv pohlaví, věku, rodinného stavu, religiozity, počtu dětí, politické orientace a vzdělání  

                 na postoj k UPT22 v České republice, Francii, Itálii a Švédsku v roce 1999 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      Poznámka: Statisticky významné kategorie jsou označeny tučným písmem. 

          * = Referenční kategorie 

      Zdroj: EVS 1999 a vlastní výpočty 
 

Z tab. 9 lze vyčíst, že odpovědi respondentů se za devět let v jednotlivých státech více  

či méně změnily. Zatímco v roce 1990 by se dalo říci, že ve všech státech měl poměr šancí 

nevěřících vzhledem k věřícím významný vliv na predikci závislé proměnné, v roce 1999 byla 

již situace ve Švédsku jiná. V této zemi byla signifikance kategorie nevěřící vzhledem k věřícím 

v roce 1990 hraniční a v roce 1999 byla již tato signifikance na 5% hladině významnosti 

nevýznamná (p-value = 0,258). V ostatních státech se poměrně výrazně projevil rozdíl 

                                                      
22 Schvalujete nebo neschvalujete provedení potratu, není-li žena provdána? 
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v postojích mezi ateisty a věřícími. V Itálii byl poměr šancí nejvyšší a jednalo se o 3,3 krát vyšší 

šanci souhlasit s UPT, není-li žena provdána u dotazovaných, kteří se deklarují jako nevěřící 

než u věřících osob. V České republice byla šance téhož názoru více než 2,2 krát větší  

u respondentů, kteří se nehlásí k žádnému náboženskému vyznání než u věřících respondentů. 

Poslední zemí se statisticky významným poměrem šancí mezi nevěřícími a věřícími, byla ve 

sledovaném roce Francie (1,6 krát vyšší šance nevěřících souhlasit s UPT, pokud není žena 

vdaná, než u věřících).  

Další z uvažovaných nezávislých proměnných ve Francii, je věk. V tomto případě 

signifikance u dvou věkových kategorií dosahovala vyšších hodnot, než byla zvolená hladina 

významnosti. Jednalo se o nejmladší a nejstarší věkovou skupinu francouzských respondentů. 

Z dat v tab. 9 vyplývá, že jak nejmladší, tak nejstarší dotazovaní měli v roce 1999 menší šanci 

souhlasit s UPT, není-li žena provdána, než respondenti ve věkové skupině 33-48 let. V tomto 

roce byl také poprvé signifikantní rozdíl mezi skupinami a referenční kategorií v rámci 

proměnné rodinný stav. Jednalo se o kategorii svobodných respondentů, kteří měli téměř  

1,7 krát vyšší šanci souhlasit s UPT, není-li žena provdaná, než respondenti v manželství. 

Poslední proměnnou, jež měla při třetí vlně tohoto šetření nejvyšší počet statisticky významných 

rozdílů mezi skupinami a referenční kategorií, byla politická orientace, kdy měla prakticky 

pouze jedna kategorie na 5% hladině nevýznamný poměr šancí. Z tab. 9 je tedy patrné, že 

levicově orientovaní a umírnění pravicoví respondenti měli více než 1,5 krát vyšší šanci 

souhlasit s UPT, není-li žena provdána než nevyhranění voliči. V případě mírně levicově 

orientovaných voličů lze mluvit o nejvyšším poměru šancí, který činil více než 1,8. 

Ve Švédsku byl v roce 1999 statisticky významný poměr šancí pouze u čtyř kategorií. Jeden 

z těchto statisticky významných poměrů šancí byl zaznamenán u respondentů starších 65 let, 

kteří dle dat měli menší šanci souhlasit s prováděním UPT, pokud není žena provdána, než daná 

referenční kategorie (33-48 let) za předpokladu, že se hodnoty ostatních nezávislých 

proměnných nezmění. Další statisticky významné šance lze v tab. 9 nalézt u politické orientace. 

Hodnoty v tabulce tedy říkají, že lidé s umírněnou politickou orientaci, ať z levé či pravé strany 

politického spektra, měli v roce 1999 vyšší šanci souhlasit s interrupcemi, není-li žena provdána 

než politicky nevyhranění respondenti. V případě dotazovaných respondentů na levé straně 

spektra lze mluvit o více než 1,8 krát vyšší šanci a v případě respondentů spíše pravicově 

orientovaných je šance dokonce téměř 2,3 krát vyšší souhlasit s UPT za daných okolností než 

v případě středových voličů. Poslední poměr šancí, který měl významný vliv na danou závisle 

proměnnou, lze nalézt u proměnné vzdělání respondenta. V roce 1999 tedy měli respondenti 

s nižším vzděláním více než 2,5 krát vyšší šanci souhlasit s umělým potratem, není-li žena 

provdaná, než respondenti se středním stupněm vzdělání.  

V Itálii byla ve stejném roce statistická významnost naměřena také pouze ve čtyřech 

případech. Nicméně na rozdíl od Švédska se jednalo o vyznání, kdy nevěřící, jak již bylo 

zmíněno výše, více než 3,3 krát souhlasili s interrupčním zákrokem, nebyla-li žena provdána, 

než věřící. Další významné šance byly v roce 1999 v Itálii u proměnné politická orientace,  

kdy byly statisticky významné dokonce dva poměry šancí (v obou případech p-value = 0,000). 

Z výsledků v tabulce vyplývá, že respondenti stojící spíše na levé straně politického spektra 

měli v roce 1999 větší šanci souhlasit s prováděním umělých přerušení těhotenství, pokud není 
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žena vdaná, vzhledem k politicky nevyhraněným respondentům. V tomto roce měli také muži 

více než 1,3 krát vyšší šanci souhlasit s UPT za daných okolností než ženy.  

Na závěr je zmíněna Česká republika, s nejvyšší rozmanitostí statisticky významných šancí. 

Některé trendy zůstaly z roku 1990 nezměněny, již v úvodu interpretace tab. 9 byla řeč  

o vyznání (nevěřící respondenti mají vyšší šanci souhlasit s prováděním UPT, není-li žena 

vdaná, než věřící), ale dále lze mluvit o věkové kategorii 49-64 let, kdy respondenti v tomto 

věku měli vyšší šanci souhlasit s UPT, není-li žena provdaná, na rozdíl od respondentů  

ve věkové skupině 33-48 let. V roce 1999 bylo Česko jedinou zemí, kde byl statisticky 

významný poměr šancí u počtu dětí, které respondent má. Z výše uvedené tabulky vyplývá, že 

dotazovaní s jedním dítětem měli v roce 1999 takřka 1,5 krát vyšší šanci souhlasit 

s interrupčním zákrokem než respondenti se dvěma dětmi. Ostatní kategorie této proměnné měli 

v roce 1999 na 95% hladině spolehlivosti své hodnoty nevýznamné. Posledním poměrem šancí, 

který měl v roce 1999 určitý vliv na postoj k umělým potratům, byl u vzdělání respondenta. 

Statisticky významně (p-value = 0,007) se na lepší predikci závisle proměnné v roce 1999 

podílela kategorie vyšší vzdělání, kdy dotazovaní s vyšším vzděláním měli větší šanci souhlasit 

s UPT než respondenti méně vzdělaní. V tomtéž roce nebyly žádné poměry šancí statisticky 

významné u rodinného stavu a ani u politické orientace respondenta. 
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B S.E. Wald Sig. Exp (B) B S.E. Wald Sig. Exp (B)

muž -0,182 0,140 1,706 0,192 0,833 0,105 0,136 0,597 0,440 1,111

žena*
17-32 0,136 0,238 0,327 0,567 1,146 -0,136 0,215 0,399 0,528 0,873

33-48*

49-64 -0,020 0,185 0,011 0,915 0,980 0,456 0,186 5,993 0,014 1,578

65+ -0,442 0,218 4,109 0,043 0,643 0,205 0,212 0,933 0,334 1,227

svobodný/á -0,186 0,299 0,388 0,533 0,830 -0,217 0,224 0,939 0,333 0,805

ženatý/vdaná*

rozvedený/á 0,055 0,213 0,066 0,797 1,056 -0,060 0,207 0,083 0,774 0,942

vdovec/vdova -0,054 0,229 0,056 0,812 0,947 -0,439 0,224 3,827 0,050 0,645

věřící*

nevěřící 0,862 0,146 34,657 0,000 2,369 0,692 0,143 23,539 0,000 1,998

0 -0,186 0,281 0,439 0,507 0,830 0,111 0,247 0,203 0,652 1,118

1 -0,150 0,190 0,625 0,429 0,860 -0,129 0,202 0,403 0,525 0,879

2*

3+ -0,252 0,194 1,687 0,194 0,777 -0,395 0,175 5,068 0,024 0,674

radikální levice -0,412 0,216 3,633 0,057 0,662 -0,062 0,198 0,097 0,756 0,940

umírněná levice -0,054 0,189 0,083 0,773 0,947 0,197 0,180 1,189 0,276 1,217

nevyhraněný/á*

umírněná pravice 0,124 0,199 0,391 0,532 1,132 0,142 0,197 0,521 0,470 1,153

radikální pravice -0,449 0,206 4,758 0,029 0,638 -0,274 0,245 1,254 0,263 0,760

nižší -0,490 0,204 5,763 0,016 0,613 -0,190 0,175 1,174 0,279 0,827

střední*

vyšší -0,108 0,208 0,267 0,605 0,898 0,616 0,164 14,129 0,000 1,851

0,783 0,215 13,262 0,000 2,189 0,576 0,208 7,633 0,006 1,779

muž 0,290 0,148 3,839 0,050 1,336 -0,041 0,274 0,022 0,881 0,960

žena*
17-32 -0,678 0,235 8,323 0,004 0,508 -1,106 0,500 4,899 0,027 0,331

33-48*

49-64 -0,150 0,197 0,579 0,447 0,861 0,394 0,369 1,137 0,286 1,482

65+ -0,744 0,260 8,173 0,004 0,475 -0,018 0,408 0,002 0,965 0,982

svobodný/á 0,416 0,296 1,975 0,160 1,516 0,479 0,496 0,931 0,335 1,614

ženatý/vdaná*

rozvedený/á 0,374 0,351 1,135 0,287 1,453 0,119 0,413 0,083 0,773 1,126

vdovec/vdova 0,173 0,375 0,213 0,644 1,189 -0,272 0,709 0,147 0,701 0,762

věřící*

nevěřící 1,219 0,180 46,115 0,000 3,385 0,371 0,320 1,347 0,246 1,449

0 -0,139 0,294 0,222 0,638 0,871 0,901 0,566 2,535 0,111 2,462

1 0,411 0,213 3,718 0,054 1,508 0,005 0,398 0,000 0,991 1,005

2*

3+ -0,287 0,255 1,264 0,261 0,751 -0,172 0,324 0,284 0,594 0,842

radikální levice 0,911 0,236 14,830 0,000 2,486 0,451 0,499 0,814 0,367 1,569

umírněná levice 0,483 0,192 6,363 0,012 1,622 0,958 0,411 5,441 0,020 2,607

nevyhraněný/á*

umírněná pravice -0,017 0,207 0,007 0,933 0,983 0,362 0,353 1,056 0,304 1,437

radikální pravice -0,339 0,270 1,575 0,210 0,713 -0,192 0,411 0,217 0,641 0,826

nižší -0,052 0,178 0,086 0,769 0,949 -1,117 0,346 10,404 0,001 0,327

střední*

vyšší 0,128 0,197 0,419 0,518 1,136 0,298 0,347 0,737 0,390 1,347

-0,954 0,221 18,697 0,000 0,385 2,030 0,416 23,873 0,000 7,615

Politická 
orientace

Vzdělání

Konstanta

Švédsko

Pohlaví

Věk

Rodinný       
stav

Religiozita

Počet dětí

Religiozita

Počet dětí

Politická 
orientace

Vzdělání

Konstanta

Itálie

Nezávisle proměnné
Česká republika Francie

Pohlaví

Věk

Rodinný       
stav

Tab. 10 - Vliv pohlaví, věku, rodinného stavu, religiozity, počtu dětí, politické orientace a vzdělání  

                na postoj k UPT23 v České republice, Francii, Itálii a Švédsku v roce 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  Poznámka: Statisticky významné kategorie jsou označeny tučným písmem. 
      * = Referenční kategorie 

  Zdroj: EVS 2008 a vlastní výpočty 
 

Jak lze vidět v tab. 10, avizované změny z roku 1999 pokračovaly i do roku 2008. Což bylo 

možné, vzhledem k neustále se modernizující a měnící se společnosti, očekávat. Poměry šancí, 

které však stále odolávají a ve všech třech sledovaných vlnách měly permanentně významný  

vliv na predikci závisle proměnné, jsou nevěřící vzhledem k věřícím. Avšak stejně jako v roce 

1999, poměry šancí mezi nevěřícími a věřícími již v roce 2008 ve Švédsku pro danou závisle 
                                                      
23 Schvalujete nebo neschvalujete provedení potratu, není-li žena provdána? 
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proměnnou nebyly významným prediktorem (p-value = 0,246). Ve všech ostatních státech je na 

5% hladině poměr šancí mezi ateisty a věřícími statisticky významný. V Itálii byla v roce 2008 

šance nevěřících souhlasit s UPT, pokud není žena provdána, 3,4 krát vyšší vzhledem k věřícím. 

V České republice byla tato šance nižší a jednalo se o 2,4 krát vyšší šanci nevěřících souhlasit 

s UPT za daných okolností než věřících. Nejnižší hodnotu dle Waldovy statistiky zaznamenala 

Francie, kdy nevěřící respondenti měli dvakrát vyšší šanci souhlasit s prováděním interrupcí  

za daných podmínek než věřící za předpokladu, že hodnoty ostatních nezávislých proměnných 

se nezmění.  

Kromě zmiňovaných poměrů šancí u religiozity byl v roce 2008 významný poměr šancí  

i u nejstarší věkové kategorie, který i nadále postuluje menší šanci nejstarších respondentů  

(65 +) souhlasit s UPT, není-li žena provdána, než respondenti ve věku 33-48 let. Zajímavou 

situaci v roce 2008 bylo možné sledovat v případě dvou statisticky významných poměrů šancí 

proměnné politická orientace24. Tyto šance se nacházejí na naprosto odlišných stranách 

politického spektra, přesto měli dotazovaní s radikálním politickým postojem (ať levicovým či 

pravicovým) menší šanci souhlasit s UPT, není-li žena provdaná, než respondenti 

s nevyhraněnou politickou orientací. Poslední poměr šancí, jenž se v roce 2008 podílel na 

vysvětlení závislé proměnné, byla nižší vzdělanostní kategorie (p-value = 0,001). Lidé s nižším 

vzděláním měli menší šanci souhlasit s prováděním interrupcí za daných okolností vzhledem 

k respondentům se středním vzděláním. 

Zatímco v roce 2008 byl v České republice statisticky významný poměr šancí u nejstarších 

respondentů, ve Francii se jednalo o respondenty (49-64 let), kteří měli takřka 1,6 krát vyšší 

šanci souhlasit s UPT, pokud žena není vdaná, než v porovnání s nimi mladší věková skupina 

(33-48 let). Poprvé v případě Francie byl v roce 2008 statisticky významný poměr šancí  

u proměnné vzdělání. Z tabulky je patrné, že dotazovaní s vyšším vzděláním měli více než  

1,8 krát větší šanci souhlasit s prováděním umělých potratů za již zmiňované situace vzhledem 

k respondentům se středním vzděláním. V roce 2008 měla ve Francii statisticky významnou 

šanci pouze kategorie proměnné rodinný stav. Významnou kategorií se stali ovdovělí 

respondenti, kteří měli menší šanci souhlasit s UPT, kdyby žena nebyla provdaná, než 

dotazovaní ve svazku manželském. Respondenti se třemi a více dětmi měli při poslední vlně 

EVS také menší šanci souhlasit s UPT než referenční kategorie, kterou jsou v tomto případě 

respondenti se dvěma dětmi.  

V Itálii se v roce 2008 projevil statisticky významný rozdíl v odpovědích mezi muži  

a ženami, kdy muži měli vyšší šanci souhlasit s UPT, není-li žena provdaná, než ženy. Dále 

měli také vyšší šanci souhlasit se zmiňovaným zákrokem levicově orientovaní italští voliči 

vzhledem k respondentům, kteří neměli v dané vlně vyhraněný politický názor. Velmi podobný 

výsledek lze sledovat u dvou věkových kategorií, jejichž hodnoty při poslední vlně šetření 

dosáhly stejné statistické významnosti (p-value = 0,004). Řeč je o nejmladší a nejstarší věkové 

skupině, které měli přibližně 0,5 krát menší šanci souhlasit s prováděním umělých potratů,  

není-li žena provdaná, než věková skupina osob ve věku 33-48 let. 

                                                      
24 Kategorie radikální levice má p-value 0,057, nicméně se jedná o hodnotu velmi blízkou kritické  
      hodnotě a proto je tato kategorie považována za statisticky významnou. 
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Ve Švédsku lze opětovně sledovat velmi malý počet statisticky významných poměrů šancí. 

Z tabulky 10 vyplývá, že v roce 2008 měla nejmladší věková kategorie menší šanci souhlasit 

s prováděním UPT, pokud žena nebyla ve svazku manželském, než dotázaní ve věkové 

kategorii 33-48 let. Dále měli také respondenti s nižším vzděláním menší šanci souhlasit 

s indukovanými potraty než osoby ve střední vzdělanostní kategorii. Poslední významnou šanci 

lze v roce 2008 ve Švédsku sledovat u umírněně levicových respondentů, kteří měli v roce 2008  

2,6 krát vyšší šanci souhlasit s interrupcemi za daných okolností. 
  

Z výše uvedených tabulek je patrný určitý vývoj v čase. Kdy poměry šancí mezi nevěřícími 

a věřícími byly téměř ve všech státech při těchto třech vlnách významným prediktorem. 

Výjimkou je pouze Švédsko, kdy poměr šancí ateistů vzhledem k věřícím byl statisticky 

významný pouze v roce 1990. Ze zmiňovaných tabulek lze také vyčíst, že statisticky významné 

rozdíly v odpovědích mužů a žen byly pouze v České republice v letech 1990 a 1999 a dále také 

v Itálii v roce 1999 a 2008, kde ovšem hodnota signifikance tohoto poměru šancí dosahovala 

kritické hodnoty hladiny významnosti (p-value = 0,05).  

Nepochybně významným prediktorem byly v otázce, zda respondenti souhlasí s umělým 

přerušením těhotenství, není-li žena provdaná, poměry šancí u věku respondenta. Pouze 

v jednom případě (Itálie, 3. vlna - 1999) lze pozorovat statistickou nevýznamnost všech poměrů 

šancí proměnné věková kategorie. Je zajímavé sledovat, že téměř ve všech případech, kdy jsou 

koeficienty této proměnné významné, zachovávají respondenti v dané věkové kategorii 

v různých vlnách stále podobný názor. Za příklad lze vzít věkové kategorie ve Francii ve druhé 

a třetí vlně EVS. V obou případech mají nejmladší a nejstarší věková kategorie negativnější 

postoj k interrupcím, pokud není žena provdaná, než věková kategorie 33-48 let. Jejich šance 

souhlasit s UPT za daných okolností je přibližně 0,5 krát menší než šance dotázaných ve věku 

33-48 let. Avšak i v případě věkových kategorií lze najít výjimku, kterou v této situaci tvoří 

nejstarší čeští respondenti, kteří v roce 1990 měli vyšší šanci souhlasit s UPT, není-li žena 

provdaná, než věková kategorie 33-48 let. Avšak při třetí vlně, v roce 1999, měli nejstarší čeští 

respondenti menší šanci souhlasit s UPT za zmiňovaných okolností než dotazovaní ve věku  

33-48 let a do roku 2008 se již situace nezměnila. Další proměnnou v pořadí byl rodinný stav, 

který však ovlivňoval postoje dotazovaných pouze ve Francii v posledních dvou vlnách šetření  

a v ostatních státech byly poměry šancí všech kategorií této proměnné na 95% hladině 

spolehlivosti nevýznamné. Z hlediska počtu dětí, které respondent měl, se odpovědi na otázku 

umělých přerušení těhotenství, lišily. Ve všech třech studovaných vlnách zpravidla platilo, že 

respondenti s menším počtem dětí více souhlasí s prováděním indukovaných potratů než 

respondenti s vyšším počtem dětí. Jedinou nepravidelností byla švédská situace v roce 1990, 

kdy lidé s jedním dítětem měli menší šanci souhlasit s umělým potratem, není-li žena provdaná, 

než respondenti se dvěma dětmi.  

Poměry šancí politické orientace měly ve všech státech určitý vliv na predikci závisle 

proměnné, avšak jejich tendence se v průběhu jednotlivých vln měnily. V roce 1990 byl 

statisticky významný poměr šancí v České republice vzhledem k referenční kategorii pouze 

v případě umírněné levice. Tito respondenti měli vyšší šanci souhlasit s UPT za daných 

okolností než středově orientovaní respondenti. Při další vlně, v roce 1999, nebyl v Česku 

významný žádný poměr šancí proměnné politická orientace. Avšak v roce 2008 se v Česku 
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poměr šancí mezi kategoriemi politické orientace a její referenční kategorií stal opět 

významným a dotázaní s radikální (ať levicovou či pravicovou) orientací měli menší šanci 

souhlasit s prováděním interrupcí, není-li žena vdaná, než nevyhranění respondenti. Ve Francii 

byla situace odlišná než v České republice. Ve druhé vlně EVS měli levicoví respondenti vyšší 

šanci souhlasit s indukovanými potraty než středoví respondenti. Nicméně v roce 1999 již měli 

vyšší šanci souhlasit s prováděním UPT za daných okolností nejen levicoví respondenti, ale také 

dotazovaní s umírněnou pravicovou orientací, vzhledem k referenční kategorii. Ovšem v roce 

2008 došlo ke změně a poměr šancí politické orientace již nebyl ve Francii statisticky 

významný. Konstantní situace týkající se politické orientace byla ve všech třech studovaných 

vlnách v Itálii, kde levicově zaměření voliči měli vyšší šanci souhlasit s interrupcemi, není-li 

žena provdána, než dotázaní s politicky nevyhraněnou orientací. V poslední zemi, Švédsku, 

neměl v roce 1990 poměr šancí u politické orientace na predikci závisle proměnné významný 

vliv. Avšak již v roce 1999 měli dotazovaní s umírněnou politickou orientací (ať levicovou či 

pravicovou) vyšší šanci souhlasit s UPT než politicky nevyhranění respondenti. Nicméně při 

poslední vlně byl již významný poměr šancí pouze v případě umírněné levice vzhledem 

k referenční kategorii.  

Poslední nezávisle proměnnou, kterou lze sledovat pouze ve dvou posledních vlnách, je 

vzdělání. U této proměnné nelze spatřovat žádný trend či vývoj. V Itálii nebyl ani v jednom roce 

poměr šancí této proměnné na 5% hladině statisticky významný. Při třetí vlně šetření EVS byl 

v Česku významný poměr šancí mezi vyšším a středním vzděláním, a z tabulky lze tedy vidět, 

že dotazovaní s vyšším vzděláním měli menší šanci souhlasit s UPT, není-li žena provdaná, než 

středoškolsky vzdělaní respondenti. Avšak při poslední vlně měli respondenti s nižším 

vzděláním menší šanci souhlasit s UPT vzhledem k respondentům se středním vzděláním.  

Ve Francii byl v roce 2008 statisticky významný poměr šancí jen mezi dotázanými s vyšším  

a středním vzděláním. V tomto roce měli vyšší šanci souhlasit s prováděním UPT respondenti 

s vyšším vzděláním než se středním. V poslední zemi, Švédsku, došlo ke změně postoje 

respondentů s nižším vzděláním. Zatímco v roce 1999 měli dotazovaní s nižším ukončeným 

vzděláním vyšší šanci souhlasit s indukovanými potraty, není-li žena provdaná, vzhledem 

k referenční kategorii, v roce 2008 měli již respondenti s nižším vzděláním menší šanci 

souhlasit s tímto zákrokem než středoškolsky vzdělaní respondenti. 

6.3.2 Postoj k UPT nechtějí-li mít manželé další děti 
 

Nyní je pozornost přesunuta ke druhé otázce týkající se umělých přerušení těhotenství. V úvodu 

této části je zobrazen obr. 18, který znázorňuje grafické vyjádření respondentů k otázce: 

„Schvalujete nebo neschvalujete provedení potratu, nechtějí-li manželé další děti?“ 
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Obr. 18 – Postoj respondentů k otázce „Schvalujete nebo neschvalujete provedení potratu, nechtějí-li  

                mít manželé další děti?“ v České republice, Francii, Itálii a Švédsku v letech 1990,  

                1999 a 2008  

  Zdroj: EVS, 1990, 1999, 2008 a vlastní výpočty 

 

Na otázku, zda respondenti souhlasí s prováděním umělých přerušení těhotenství, pokud 

nechtějí mít manželé další děti, byly zaznamenány liberálnější názory než u otázky, zda 

respondenti souhlasí s UPT, není-li žena provdána (lze porovnat s obr. 17). Již v roce 1990, 

souhlasilo s UPT z tohoto důvodu v České republice téměř 65 % respondentů. V tomto roce 

měli čeští respondenti k této otázce nejtolerantnější postoj. Dalšími státy dle kladného přístupu 

k interrupcím byly Švédsko a Francie, jejichž hodnoty se v roce 1990 pohybovaly okolo 50 %.  

Naopak nejméně tolerantní byli ve zmiňovaném roce respondenti z Itálie, kde souhlasilo 

s prováděním UPT, nechtějí-li mít manželé další děti, necelých 28 %. Postoj k UPT se v roce 

1999 dle dat nepatrně změnil, kdy se již nejtolerantnějším přístupem nemohla chlubit Česká 

republika se svými 76 % souhlasnými odpověďmi. Ale státem s nejméně negativním přístupem 

k umělým potratům se stalo Švédsko (s téměř 86 %), které si své prvenství udrželo i v zatím 

poslední vlně tohoto mezinárodního šetření (2008). Přestože Francie je dle grafu druhým 

nejméně tolerantním státem z hlediska postojů k UPT, její hodnoty jsou velmi pozitivní.  

Ve Francii tedy takřka 62 % respondentů souhlasilo s provedením interrupce v případě, kdy 

manželé již nechtějí mít další děti. V Itálii došlo v průběhu druhé a třetí vlny k nepatrnému 

nárůstu kladných odpovědí, nicméně stále pouze třetina obyvatel Itálie souhlasila s prováděním 

umělých potratů, pokud manželé nechtějí mít další děti. Z obr. 18 lze pozorovat zajímavou 

situaci, kdy téměř všechny státy (s výjimkou Francie) zaznamenávají v roce 2008 menší 

zastoupení kladných odpovědí než v roce 1999, přestože by se vzhledem k dnešní moderní době 

dal očekávat tolerantnější přístup k morálně rozporuplným tématům, jakými jsou právě 
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indukované potraty. Menší zastoupení kladných odpovědí je nepochybně zapříčiněno vyšším 

podílem odpovědi „Nevím“ v posledním zkoumaném roce.  

I v tomto případě se stala statistickou metodou pro zjištění postojů respondentů binární 

logistická regrese, neboť tyto dvě otázky spočívají na stejném principu. Tato závisle proměnná 

je v práci pojmenována UPT_ne_děti. Kategorie 1 značí, že respondenti schvalují interrupce 

v případě, kdy již manželé nechtějí mít další děti. Naopak kategorie 0 znamená, že respondenti 

neschvalují UPT, nechtějí-li mít manželé další děti. Do binární logistické regrese opět vstupuje 

7 nezávisle proměnných, s výjimkou v roce 1990, kdy nebyly publikovány výsledky za 

proměnnou „vzdělání“. I v tomto případě je třeba postulovat, zda model odpovídá datům a je 

tedy adekvátní. U první otázky se osvědčil Hosmer-Lemeshow test dobré shody a z tohoto 

důvodu je uveden i v této části. Hosmer-Lemeshow test je i v případě této otázky použitelný, 

neboť žádná z očekávaných četností není menší než 1 a pouze nepatrné množství očekávaných 

hodnot je menší než 525. Hladina významnosti všech studovaných států ve všech třech vlnách 

byla vyšší než určená hladina významnosti, která činila 0,05. Nelze tedy zamítnout nulovou 

hypotézu, která postuluje, že mezi pozorovanými a modelem predikovanými hodnotami není 

žádný rozdíl. Z výše uvedeného tedy plyne, že uvažovaný model je vyhovující a lze přistoupit 

k testování na základě Waldovy statistiky, která je zobrazena v tab. 11, 12 a 13.  

Stejně jako u předchozí otázky, je i u této testována nulová hypotéza o tom, že βk = 0.  

Na 5% hladině významnosti pak jsou nulové hypotézy zamítnuty či potvrzeny. Dále jsou 

k interpretaci důležité hodnoty Exp (B), které značí výši šance určité kategorie vzhledem 

k referenční kategorii a pomáhají tak vysvětlovat vliv nezávislých proměnných na otázku, zda 

respondenti souhlasí či nesouhlasí s prováděním UPT, nechtějí-li mít manželé další děti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
25 Hosmer-Lemeshow test a kontingenčních tabulky vybraných zemí za všechny studované roky jsou   
     uvedeny v příloze (příloha č. 16 – 19). 
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B S.E. Wald Sig. Exp (B) B S.E. Wald Sig. Exp (B)

muž -0,174 0,109 2,545 0,111 0,841 -0,128 0,163 0,616 0,433 0,880

žena*
17-32 -0,072 0,156 0,213 0,644 0,930 -0,829 0,238 12,192 0,000 0,436

33-48*

49-64 -0,225 0,142 2,500 0,114 0,799 0,021 0,230 0,009 0,926 1,022

65+ -0,298 0,184 2,619 0,106 0,742 -0,789 0,302 6,848 0,009 0,454

svobodný/á -0,304 0,246 1,533 0,216 0,738 -0,453 0,314 2,080 0,149 0,635

ženatý/vdaná*

rozvedený/á -0,165 0,238 0,478 0,489 0,848 0,080 0,324 0,062 0,804 1,084

vdovec/vdova -0,083 0,221 0,143 0,706 0,920 -0,236 0,385 0,376 0,540 0,790

věřící*

nevěřící 0,722 0,118 37,204 0,000 2,058 0,527 0,179 8,706 0,003 1,694

0 -0,166 0,221 0,560 0,454 0,847 0,871 0,330 6,982 0,008 2,389

1 0,113 0,149 0,571 0,450 1,119 0,524 0,261 4,024 0,045 1,688

2*

3+ -0,303 0,145 4,351 0,037 0,739 -0,311 0,227 1,869 0,172 0,733

radikální levice 0,147 0,231 0,405 0,524 1,159 0,695 0,325 4,578 0,032 2,003

umírněná levice 0,599 0,192 9,783 0,002 1,821 -0,255 0,194 1,730 0,188 0,775

nevyhraněný/á*

umírněná pravice -0,060 0,127 0,224 0,636 0,942 -0,286 0,237 1,449 0,229 0,751

radikální pravice 0,104 0,175 0,354 0,552 1,110 -0,393 0,515 0,583 0,445 0,675

0,461 0,151 9,352 0,002 1,586 0,155 0,233 0,444 0,505 1,168

muž 0,057 0,124 0,209 0,647 1,059 0,157 0,153 1,058 0,304 1,170

žena*
17-32 -0,251 0,185 1,856 0,173 0,778 -0,136 0,219 0,383 0,536 0,873

33-48*

49-64 -0,529 0,174 9,237 0,002 0,589 0,045 0,195 0,053 0,818 1,046

65+ -0,424 0,249 2,915 0,088 0,654 -0,168 0,289 0,338 0,561 0,845

svobodný/á -0,005 0,235 0,000 0,983 0,995 -0,146 0,250 0,338 0,561 0,864

ženatý/vdaná*

rozvedený/á 0,800 0,356 5,056 0,025 2,226 -0,048 0,251 0,037 0,848 0,953

vdovec/vdova -0,115 0,337 0,116 0,734 0,892 -0,481 0,393 1,499 0,221 0,618

věřící*

nevěřící 1,166 0,158 54,588 0,000 3,210 0,439 0,199 4,878 0,027 1,552

0 -0,053 0,248 0,046 0,830 0,948 -0,010 0,265 0,001 0,971 0,990

1 0,215 0,179 1,449 0,229 1,240 -0,318 0,226 1,975 0,160 0,727

2*

3+ -0,273 0,208 1,712 0,191 0,761 -0,196 0,215 0,831 0,362 0,822

radikální levice 0,921 0,178 26,676 0,000 2,511 0,684 0,359 3,634 0,057 1,982

umírněná levice 0,600 0,153 15,308 0,000 1,823 0,287 0,202 2,021 0,155 1,332

nevyhraněný/á*

umírněná pravice 0,365 0,202 3,278 0,070 1,441 0,314 0,189 2,774 0,096 1,369

radikální pravice 0,111 0,298 0,138 0,710 1,117 0,123 0,268 0,210 0,647 1,130

-1,240 0,171 52,699 0,000 0,289 -0,070 0,206 0,114 0,735 0,933

Nezávisle proměnné
Česká republika Francie

Pohlaví

Věk

Rodinný       
stav

Religiozita

Počet dětí

Politická 
orientace

Konstanta

Itálie Švédsko

Konstanta

Pohlaví

Věk

Rodinný       
stav

Religiozita

Počet dětí

Politická 
orientace

Tab. 11 - Vliv pohlaví, věku, rodinného stavu, religiozity, počtu dětí a politické orientace na postoj  

                k UPT26 v České republice, Francii, Itálii a Švédsku v roce 1990 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   Poznámka: Statisticky významné kategorie jsou označeny tučným písmem. 

             * = Referenční kategorie   

   Zdroj: EVS 1990 a vlastní výpočty 
 

U otázky, zda respondenti schvalují UPT, nechtějí-li mít manželé další děti, bylo ve druhé 

vlně šetření, v roce 1990, p-value poměru šancí mezi nevěřícími a věřícími významné ve všech 

vybraných státech. V České republice měli nevěřící respondenti více než dvakrát vyšší šanci 

souhlasit s interrupcemi za daných okolností než věřící respondenti. Ve Francii měli ateisté nižší 

šanci souhlasit s UPT než v České republice, ale i přesto zde měli nevěřící takřka 1,7 krát vyšší 

šanci souhlasit s umělými potraty, nechtějí-li mít manželé další dětí, vzhledem k věřícím. 

Nejvyšší šanci souhlasit s daným zákrokem ze čtyř vybraných zemí, dosáhli italští nevěřící 

                                                      
26 Schvalujete nebo neschvalujete provedení potratu, nechtějí-li mít manželé další děti? 
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respondenti, kteří měli více než 3,2 krát větší šanci souhlasit s provedením zákroku, pokud již 

manželé nechtějí další děti ve srovnání s věřícími. Naopak Švédsko mělo hodnoty nejnižší 

(téměř 1,6 krát vyšší šance nevěřících souhlasit s UPT za daných okolností než u věřících). 

Kromě poměru šancí mezi nevěřícími a věřícími v České republice byl v roce 1990 

významný také poměr šancí u dalších dvou proměnných. Jednou z nich byl počet dětí, jenž byl 

zmíněn v předchozí části a zpravidla ukazuje situaci, kdy lidé s vyšším počtem dětí méně 

souhlasí s UPT a naopak. V tomto případě lze mluvit o menší šanci českých respondentů, kteří 

měli v roce 1990 tři a více dětí, souhlasit s umělými potraty, pokud již manželé nechtějí mít 

další děti, vzhledem k respondentům se dvěma dětmi. Poslední proměnnou, která měla ve druhé 

vlně v Česku významnou signifikanci poměru šancí (p-value = 0,02), byla politická orientace. 

Z tabulky 11 tedy vyplývá, že dotazovaní, kteří byli mírně levicově orientovaní, měli v roce 

1990 více než 1,8 krát větší šanci souhlasit s prováděním umělých přerušení těhotenství,  

pokud již manželé nechtějí mít další děti, než dotazovaní, kteří byli v tom samém roce politicky 

nevyhranění. 

Ve Francii byl při druhé vlně šetření nejvyšší počet statisticky významných šancí. Důležitou 

roli zde hrály zejména poměry šancí věkových kategorií a počtu dětí. Co se týče věkových 

kategorií, měli menší šanci souhlasit s UPT za daných okolností (téměř 0,5 krát menší) 

respondenti z nejmladší a nejstarší věkové kategorie, vzhledem k respondentům ve věku  

33-48 let. Z hlediska počtu dětí, platilo a i nadále platí pravidlo, kdy respondenti s menším 

počtem dětí mají vyšší šanci souhlasit s prováděním UPT. Bezdětní respektive respondenti 

s jedním dítětem měli v roce 1990 takřka 2,4 krát resp. 1,7 krát vyšší šanci souhlasit s UPT, 

pokud již manželé nechtějí další děti, než respondenti se dvěma dětmi. 

V Itálii měli menší šanci souhlasit s prováděním indukovaných potratů respondenti ve věku  

49-64 let než ve srovnání s nimi mladší kategorie (33-48 let). V jediné Itálii se v roce  

1990 statisticky významně projevila šance u proměnné rodinný stav. Jednalo se o rozvedené, 

kteří měli více než 2,2 krát vyšší šanci souhlasit se zákrokem za daných okolností než dotázaní 

ve svazku manželském. Dále byla v Itálii velmi důležitá politická orientace, kdy levicově 

orientovaní dotázaní měli vyšší šanci souhlasit s UPT než politicky nevyhranění respondenti. 

Konkrétně umírněně levicoví respondenti měli více než 1,8 krát větší šanci a šance, že radikálně 

levicově orientovaní respondenti odpoví kladně, dosahovala ve srovnání s referenční kategorií 

dokonce 2,5. 

Ve Švédsku byly v roce 1990 jen dva poměry šancí statisticky významné. Jedním z nich 

byla již zmiňovaná převaha nevěřících osob souhlasit s prováděním UPT, nechtějí-li mít 

manželé další děti, než věřících. Druhým pak kategorie politické orientace, radikální levice, jejíž 

hodnota signifikance byla vyšší než kritická hodnota (p-value = 0,057), avšak byla zmiňované 

kritické hodnotě velmi blízká. Radikálně levicově orientovaní respondenti měli v roce 1990 

takřka dvakrát vyšší šanci souhlasit s prováděním interrupcí, nechtějí-li mít manželé další děti, 

vzhledem ke středové politické orientaci. 
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B S.E. Wald Sig. Exp (B) B S.E. Wald Sig. Exp (B)

muž -0,171 0,132 1,676 0,195 0,843 -0,138 0,132 1,090 0,296 0,871

žena*
17-32 -0,225 0,217 1,078 0,299 0,799 -0,484 0,199 5,879 0,015 0,617

33-48*

49-64 0,060 0,199 0,091 0,763 1,062 0,217 0,173 1,578 0,209 1,242

65+ -1,006 0,201 25,002 0,000 0,366 -0,364 0,193 3,579 0,059 0,695

svobodný/á -0,798 0,215 13,823 0,000 0,450 0,645 0,190 11,572 0,001 1,905

ženatý/vdaná*

rozvedený/á 0,201 0,240 0,704 0,402 1,223 0,521 0,220 5,610 0,018 1,684

vdovec/vdova -0,049 0,217 0,051 0,821 0,952 -0,057 0,258 0,049 0,825 0,945

věřící*

nevěřící 1,169 0,138 72,077 0,000 3,220 0,639 0,137 21,751 0,000 1,894

0 0,065 0,169 0,149 0,700 1,067 -0,011 0,181 0,004 0,950 0,989

1 0,121 0,180 0,448 0,503 1,128 -0,148 0,197 0,567 0,451 0,862

2*

3+ 0,128 0,178 0,515 0,473 1,136 0,033 0,175 0,036 0,850 1,034

radikální levice 0,314 0,246 1,628 0,202 1,369 0,373 0,218 2,919 0,088 1,451

umírněná levice 0,101 0,209 0,233 0,629 1,106 0,399 0,167 5,682 0,017 1,491

nevyhraněný/á*

umírněná pravice -0,019 0,159 0,014 0,907 0,982 0,091 0,188 0,237 0,627 1,096

radikální pravice 0,355 0,201 3,097 0,078 1,426 -0,139 0,267 0,270 0,603 0,871

nižší 0,069 0,145 0,227 0,634 1,071 -0,005 0,168 0,001 0,977 0,995

střední*

vyšší -0,394 0,191 4,232 0,040 0,674 0,078 0,199 0,156 0,693 1,082

0,907 0,218 17,255 0,000 2,477 0,118 0,236 0,248 0,618 1,125

muž 0,227 0,130 3,030 0,082 1,255 0,146 0,201 0,523 0,470 1,157

žena*
17-32 -0,252 0,203 1,542 0,214 0,777 -0,387 0,308 1,577 0,209 0,679

33-48*

49-64 -0,231 0,176 1,720 0,190 0,794 -0,345 0,273 1,589 0,207 0,708

65+ -0,186 0,222 0,703 0,402 0,830 -1,369 0,298 21,049 0,000 0,254

svobodný/á 0,294 0,190 2,395 0,122 1,342 0,551 0,326 2,854 0,091 1,735

ženatý/vdaná*

rozvedený/á 0,878 0,329 7,117 0,008 2,406 0,108 0,257 0,176 0,675 1,114

vdovec/vdova -0,287 0,329 0,759 0,384 0,751 0,293 0,509 0,331 0,565 1,340

věřící*

nevěřící 1,461 0,163 80,031 0,000 4,311 0,463 0,253 3,350 0,067 1,589

0 0,054 0,164 0,107 0,744 1,055 -0,086 0,247 0,121 0,728 0,918

1 0,198 0,189 1,099 0,294 1,219 -0,397 0,298 1,781 0,182 0,672

2*

3+ -0,171 0,200 0,736 0,391 0,843 0,098 0,293 0,112 0,738 1,103

radikální levice 1,004 0,220 20,859 0,000 2,729 0,313 0,386 0,658 0,417 1,368

umírněná levice 0,727 0,169 18,560 0,000 2,068 0,531 0,256 4,316 0,038 1,701

nevyhraněný/á*

umírněná pravice 0,386 0,182 4,501 0,034 1,470 0,694 0,262 7,002 0,008 2,003

radikální pravice 0,231 0,241 0,913 0,339 1,259 0,790 0,471 2,814 0,093 2,204

nižší 0,108 0,147 0,539 0,463 1,114 0,105 0,267 0,154 0,694 1,111

střední*

vyšší -0,005 0,193 0,001 0,981 0,995 -0,112 0,225 0,250 0,617 0,894

-1,529 0,212 52,227 0,000 0,217 1,674 0,324 26,715 0,000 5,331

Religiozita

Počet dětí

Nezávisle proměnné
Česká republika Francie

Pohlaví

Věk

Rodinný       
stav

Politická 
orientace

Vzdělání

Konstanta

Itálie Švédsko

Pohlaví

Konstanta

Věk

Rodinný       
stav

Religiozita

Počet dětí

Politická 
orientace

Vzdělání

Tab. 12 - Vliv pohlaví, věku, rodinného stavu, religiozity, počtu dětí, politické orientace a vzdělání na  

                 postoj k UPT27 v České republice, Francii, Itálii a Švédsku v roce 1999 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Poznámka: Statisticky významné kategorie jsou označeny tučným písmem. 

                   * = Referenční kategorie   

  Zdroj: EVS 1999 a vlastní výpočty 
 

Pokud je na tab. 12 pohlíženo dle proměnných, je z této tabulky patrné, že poměr šancí mezi 

muži a ženami nebyl v roce 1999 v žádném státě statisticky významný. Další proměnnou je 

věková kategorie, kde již lze spatřovat podobnost mezi některými státy. V České republice, 

Francii28 a Švédsku měli respondenti ve věku nad 65 let menší šanci souhlasit s provedením 

umělého přerušení těhotenství, pokud již manželé nechtějí mít další děti, než věková kategorie 

                                                      
27 Schvalujete nebo neschvalujete provedení potratu, nechtějí-li mít manželé další děti? 
28 Signifikance dosahovala 0,059, nicméně toto p-value je kritické hodnotě velmi blízké, proto je poměr  
     šancí věkové kategorie respondentů nad 65 let považován za statisticky významný. 
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33-48 let. Ve Francii měli kromě nejstarších respondentů v roce 1999 menší šanci souhlasit 

s UPT i dotázaní v nejmladší věkové kategorii, vzhledem k respondentům ve věku 33-48 let. 

Poměr šancí u další proměnné, rodinný stav, byl opět statisticky významný téměř ve všech 

státech. V tomto případě je výjimkou Švédsko, kde žádná signifikance v roce 1999 neměla  

p-value nižší než 0,05. Šance u kategorie „svobodný/á“ byly statisticky významné ve dvou 

státech, avšak rozdílným způsobem. Zatímco v České republice měli svobodní respondenti  

menší šanci souhlasit s UPT za daných okolností vzhledem k dotazovaným ve svazku 

manželském, ve Francii měli svobodní vyšší šanci souhlasit s interrupcemi než ženatí 

respondenti/vdané respondentky. Dále závisle proměnnou ovlivňovala kategorie „rozvedený/á“, 

kde v případě Francie i Itálie měli tito dotazovaní vyšší šanci souhlasit s UPT  

vzhledem k ženatým/vdaným dotázaným. Ve Francii tento poměr šancí dosahoval takřka  

1,7 a v Itálii dokonce překročil hodnotu 2,4. 

Z tabulky 12 lze vidět, že situace u proměnné religiozita se zde opakuje z předchozí otázky, 

kdy již v roce 1999 nebyl ve Švédsku poměr šancí mezi nevěřícími a věřícími statisticky 

významný. Ve státech, kde poměr šancí významný ve zmiňovaném roce byl, dosahovala 

signifikance hodnoty 0,000 a nevěřící zde tak měli několikrát vyšší šanci souhlasit s UPT, 

nechtěli již mít manželé další děti než věřící. Ve Francii byla tak šance názoru, že nevěřící 

souhlasí s umělými potraty, pokud již nechtějí mít manželé další děti, takřka 1,9 krát vyšší než  

u věřících. Více než 3,2 krát vyšší šanci souhlasit s interrupcemi za daných okolností měli 

nevěřící respondenti z České republiky vzhledem k věřícím. Nejvyšší šance byla opět zjištěna 

v případě Itálie, kdy měli nevěřící více než 4,3 krát vyšší šanci souhlasit s indukovanými potraty 

v případě, kdy již manželé nechtějí mít další děti, než daná referenční kategorie (věřící). 

V roce 1999 nebyl na otázku, zda respondenti souhlasí s prováděním interrupcí, pokud již 

nechtějí mít manželé další děti, žádný z poměrů šancí proměnné počet dětí statisticky 

významný. Následuje proměnná politická orientace, jejíž poměry šancí nebyly v daném roce 

v České republice signifikantní. V ostatních státech byly statisticky významné především 

umírněné kategorie. Ve Francii se jednalo pouze o umírněně levicové respondenty, kteří měli 

takřka 1,5 krát vyšší šanci souhlasit s UPT, pokud již manželé nechtějí další děti, než 

dotazovaní se středovou politickou orientací. Ve Švédsku byly statisticky významné obě 

umírněné kategorie (jak levicová, tak pravicová) a respondenti s touto politickou orientací měli 

1,7 krát (resp. dvakrát) vyšší šanci souhlasit s prováděním UPT za daných okolností než 

nevyhranění respondenti. V Itálii byl statisticky významný poměr šancí nejen u umírněných 

respondentů, ale také u dotazovaných, kteří se deklarovali jako radikálně levicově orientovaní.  

Ti měli více než 2,7 krát vyšší šanci souhlasit s prováděním indukovaných potratů v případě, 

kdy již manželé dosáhli chtěného počtu dětí, vzhledem k nevyhraněným respondentům. 

Umírněně levicoví respondenti dosáhli dvakrát vyšší šance souhlasit se zmiňovanými umělými 

potraty a umírněně pravicoví respondenti měli šanci souhlasit 1,5 krát vyšší než politicky 

nevyhranění respondenti. 

Poslední šance byla v roce 1999 signifikantní pouze v České republice (p-value = 0,040)  

a řeč je o kategorii proměnné vzdělání. Z tabulky 12 vyplývá, že respondenti s vyšším 

vzděláním měli menší šanci souhlasit s prováděním umělých přerušení těhotenství, pokud již 

manželé nechtějí mít další děti, než dotazovaní se středoškolským vzděláním. 
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B S.E. Wald Sig. Exp (B) B S.E. Wald Sig. Exp (B)

muž -0,184 0,150 1,494 0,222 0,832 -0,102 0,125 0,659 0,417 0,903

žena*
17-32 0,009 0,256 0,001 0,971 1,009 -0,328 0,203 2,612 0,106 0,720

33-48*
49-64 0,021 0,205 0,010 0,919 1,021 0,033 0,169 0,037 0,847 1,033

65+ -0,333 0,231 2,076 0,150 0,717 -0,193 0,197 0,962 0,327 0,825

svobodný/á -0,095 0,316 0,090 0,764 0,909 -0,360 0,211 2,923 0,087 0,698

ženatý/vdaná*
rozvedený/á 0,181 0,239 0,573 0,449 1,199 -0,207 0,188 1,205 0,272 0,813

vdovec/vdova -0,522 0,233 5,036 0,025 0,593 -0,426 0,215 3,935 0,047 0,653

věřící*

nevěřící 1,117 0,154 52,325 0,000 3,056 0,676 0,130 26,892 0,000 1,967

0 -0,305 0,298 1,050 0,306 0,737 0,369 0,229 2,596 0,107 1,447
1 -0,291 0,205 2,020 0,155 0,748 0,116 0,187 0,389 0,533 1,124

2*

3+ -0,241 0,207 1,355 0,244 0,786 -0,302 0,161 3,527 0,060 0,739

radikální levice -0,128 0,231 0,304 0,581 0,880 0,441 0,192 5,243 0,022 1,554

umírněná levice 0,235 0,204 1,332 0,248 1,265 0,310 0,165 3,505 0,061 1,363
nevyhraněný/á*

umírněná pravice 0,408 0,217 3,527 0,060 1,503 -0,096 0,174 0,305 0,581 0,909

radikální pravice -0,360 0,219 2,695 0,101 0,698 -0,075 0,234 0,102 0,749 0,928

nižší -0,562 0,212 7,042 0,008 0,570 -0,075 0,165 0,208 0,649 0,928
střední*

vyšší -0,351 0,219 2,575 0,109 0,704 0,341 0,146 5,459 0,019 1,406

0,938 0,231 16,497 0,000 2,556 0,500 0,192 6,757 0,009 1,648

muž 0,371 0,154 5,802 0,016 1,448 -0,088 0,238 0,138 0,710 0,915

žena*
17-32 -0,442 0,242 3,327 0,068 0,643 -1,592 0,463 11,819 0,001 0,204

33-48*

49-64 0,107 0,206 0,271 0,602 1,113 -0,617 0,332 3,447 0,063 0,540
65+ -0,268 0,266 1,018 0,313 0,765 -0,855 0,378 5,108 0,024 0,425

svobodný/á 0,324 0,302 1,148 0,284 1,383 0,461 0,438 1,109 0,292 1,585

ženatý/vdaná*

rozvedený/á 0,016 0,365 0,002 0,964 1,016 -0,206 0,333 0,385 0,535 0,813

vdovec/vdova -0,270 0,420 0,414 0,520 0,763 -0,116 0,633 0,034 0,855 0,890
věřící*

nevěřící 1,250 0,175 51,063 0,000 3,491 0,303 0,272 1,241 0,265 1,354

0 0,211 0,302 0,485 0,486 1,234 0,341 0,483 0,497 0,481 1,406

1 0,889 0,217 16,869 0,000 2,434 -0,319 0,365 0,762 0,383 0,727

2*
3+ -0,074 0,273 0,074 0,786 0,928 -0,722 0,281 6,626 0,010 0,486

radikální levice 0,957 0,238 16,137 0,000 2,603 0,676 0,460 2,164 0,141 1,967

umírněná levice 0,350 0,201 3,011 0,083 1,419 0,955 0,349 7,492 0,006 2,599

nevyhraněný/á*
umírněná pravice 0,034 0,221 0,023 0,878 1,034 0,347 0,306 1,278 0,258 1,414

radikální pravice -0,067 0,275 0,059 0,809 0,935 -0,396 0,362 1,202 0,273 0,673

nižší 0,011 0,184 0,003 0,954 1,011 -0,576 0,307 3,524 0,060 0,562

střední*

vyšší -0,046 0,208 0,049 0,825 0,955 0,187 0,284 0,436 0,509 1,206
-1,764 0,244 52,046 0,000 0,171 2,558 0,402 40,404 0,000 12,914

Nezávisle proměnné
Česká republika Francie

Pohlaví

Věk

Rodinný       
stav

Religiozita

Počet dětí

Politická 
orientace

Vzdělání

Konstanta

Itálie

Politická 
orientace

Vzdělání

Konstanta

Švédsko

Pohlaví

Věk

Rodinný       
stav

Religiozita

Počet dětí

Tab. 13 - Vliv pohlaví, věku, rodinného stavu, religiozity, počtu dětí, politické orientace a vzdělání  

                na postoj k UPT29 v České republice, Francii, Itálii a Švédsku v roce 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Poznámka: Statisticky významné kategorie jsou označeny tučným písmem. 

                  * = Referenční kategorie   

   Zdroj: EVS 2008 a vlastní výpočty 
 

V roce 2008 došlo k dalším větším či menším změnám. Poměr šancí mezi nevěřícími  

a věřícími nadále zůstal významný v České republice, Francii a Itálii. V Česku měli nevěřící 

respondenti třikrát vyšší šanci souhlasit s prováděním umělých přerušení těhotenství, kdy již 

manželé nechtějí mít další děti než věřící respondenti. Ve Francii byla tato šance menší  

                                                      
29 Schvalujete nebo neschvalujete provedení potratu, nechtějí-li mít manželé další děti? 
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a dosahovala téměř dvou. Naopak nejvyšší byla opětovně v Itálii, kde měli ateisté téměř 3,5 krát 

vyšší šanci souhlasit s UPT za daných okolností vzhledem k věřícím osobám. 

Kromě zmiňované religiozity byl v České republice opět statisticky významný poměr šancí 

u proměnné rodinný stav. Nicméně se nejednalo o stejnou kategorii jako v roce 1999 a v tomto 

případě byla signifikance nižší než kritická hodnota u vdov/vdovců. Ovdovělí respondenti měli 

v roce 2008 nižší šanci souhlasit s interrupcemi, pokud již manželé nechtěli mít další děti,  

než respondenti v manželském svazku. Dále byl při čtvrté vlně významný poměr šancí 

proměnné vzdělání a konkrétně se jednalo o kategorii nižší vzdělání (p-value = 0,008),  

kdy respondenti s nižším vzděláním měli menší šanci souhlasit s indukovanými potraty, kdy  

již manželé nechtějí další děti, než středoškolsky vzdělaní respondenti. Ostatní poměry šancí 

jsou již na 5% hladině nevýznamné, nicméně šance u kategorie umírněná pravice byla v roce 

2008 kritické hodnotě velmi blízká. 

Ve Francii bylo v roce 2008 složení šancí, které byly statisticky významné, poměrně 

rozmanité. Šance u nevěřících respondentů již byla zmíněna, dále podobně jako v Česku, zde 

měli ovdovělé osoby menší šanci souhlasit s interrupcemi za daných okolností než respondenti 

ve svazku manželském. Po odmlce z roku 1999 se opět významně podílela radikálně levicová 

orientace respondenta na otázku, zda respondent souhlasí s prováděním UPT, nechtějí-li mít 

manželé další děti. Tito respondenti měli více než 1,5 krát vyšší šanci s indukovanými potraty 

souhlasit než politicky nevyhranění dotázaní. Dále z tabulky 13 plyne, že respondenti s vyšším 

než středoškolským vzděláním měli v roce 2008 vyšší šanci souhlasit s umělými potraty  

za daných okolností než respondenti se středoškolským vzděláním. Z ostatních šancí je kritické 

hodnotě nejblíže radikální levice, která sice nemá hodnotu signifikance nižší než je stanovená 

hladina významnosti, nicméně je kritické hodnotě velmi blízká (p-value = 0,060). 

Itálie byla v roce 2008 jedinou zemí, kde byly postoje na otázku, zda respondenti souhlasí 

s vykonáváním umělých přerušení těhotenství v případě, kdy již manželé dosáhli stanoveného 

počtu dětí, mezi muži a ženami rozdílné. Italští respondenti mužského pohlaví měli více než  

1,4 krát větší šanci souhlasit s prováděním interrupcí za daných okolností vzhledem k ženám. 

Poprvé při odpovědích na tuto otázku se v Itálii v roce 2008 stala statisticky významnou 

kategorie proměnné počtu dětí, které respondent má. Respondenti s jedním dítětem měli více 

než 2,4 krát vyšší šanci souhlasit s prováděním UPT, pokud již manželé nechtějí mít další děti, 

vzhledem k respondentům se dvěma dětmi. Posledním poměrem šancí, který byl v Itálii  

(kromě religiozity) u této otázky statisticky významný ve všech třech vlnách, byla radikálně 

levicová orientace. Dotázaní s tímto politickým smýšlením měli v roce 2008 2,6 krát větší šanci 

souhlasit s prováděním umělých přerušení těhotenství za daných okolností, než politicky 

nevyhranění respondenti.  

Ve Švédsku v roce 2008 významně ovlivňovaly predikci závisle proměnné dvě šance 

proměnné věk. Respondenti v obou krajních věkových kategoriích měli menší šanci souhlasit 

s interrupcemi, pokud již manželé nechtějí mít další děti, vzhledem k respondentům ve věku  

33-48 let. Dále měli ve Švédsku také menší šanci souhlasit s prováděním UPT dotázaní se třemi 

a více dětmi než dotázaní pouze se dvěma dětmi. Na druhou stranu, respondenti, kteří byli svým 

smýšlením v roce 2008 umírněně levicoví, měli takřka 2,6 krát vyšší šanci schvalovat umělé 

potraty, nechtějí-li mít manželé více dětí, vzhledem ke středově orientovaným. Z ostatních 
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skupin byla v roce 2008 kritické hodnotě nejblíže kategorie proměnné vzdělání, a to nižší 

vzdělání. Přestože nemělo nižší vzdělání hodnotu signifikance menší než je stanovená hladina 

významnosti, bylo kritické hodnotě velmi blízké (p-value = 0,060). 
 

Pokud je přistupováno k otázce, zda dotazovaný souhlasí s prováděním indukovaných 

potratů, nechtějí-li mít manželé další děti, v čase, je opět nejstabilněji zastoupen poměr šancí 

mezi nevěřícími a věřícími respondenty. Tento fakt je všeobecně známý, neboť, jak již bylo 

zmiňováno v předchozích částech práce, církve se i v současnosti proti interrupcím velice ostře 

zaměřují. Nicméně není překvapením, že ve Švédsku již od třetí vlny nemá poměr šancí mezi 

ateisty a věřícími dotázanými významný vliv na predikci závisle proměnné, neboť ve Švédsku 

je postoj k umělým potratům příznivý. Další proměnnou, která velmi zásadně ovlivňovala 

různorodost odpovědí na danou otázku, byla politická orientace dotazovaných. Zejména v Itálii 

lze hovořit o velmi významném vlivu, kdy ve všech třech studovaných vlnách měli radikálně 

levicově orientovaní respondenti vyšší šanci souhlasit s prováděním umělých přerušení 

těhotenství, pokud již manželé nechtějí další děti, vzhledem k politicky nevyhraněným osobám. 

Velmi významný poměr šancí zaznamenala ve druhé a třetí vlně v Itálii také kategorie umírněná 

levice. Nicméně i v ostatních státech lze sledovat významný vliv šancí u proměnné politická 

orientace při rozhodování, zda souhlasit či nesouhlasit s prováděním UPT za daných okolností. 

Jediným případem, kdy nebyla žádná kategorie této proměnné signifikantní, byl rok 1999 

v České republice. Ve všech ostatních případech se na predikci závisle proměnné tyto poměry 

šancí více či méně podílely. 

Dále následuje proměnná pohlaví, kdy její šance byly statisticky významné pouze 

výjimečně a to při zatím poslední vlně v Itálii, kdy měli muži větší šanci souhlasit 

s interrupcemi, když manželé již netouží mít další děti, než ženy. Proměnná věková kategorie se 

při odpovědích na tuto otázku ukázala být velmi proměnlivou. Nicméně z uvedených tabulek 

lze dedukovat, že respondenti v nejmladší a nejstarší věkové kategorii měli ve všech případech, 

kdy jejich p-value byla signifikantní, menší šanci souhlasit s prováděním UPT, pokud již 

manželé nechtějí mít další děti, než dotázaní ve věku 33-64 let. Rodinný stav dotazovaného je 

také velmi zajímavý, neboť při druhé vlně byla šance jeho kategorie statisticky významná pouze 

v Itálii, avšak při vlně třetí se již šance kategorií této proměnné na vysvětlení podílely ve třech 

státech (významné kategorie: svobodný/á, rozvedený/á). V roce 2008 byly poměry šancí mezi 

kategoriemi proměnné rodinný stav významné pouze ve dvou případech a jednalo se o vdovy  

a vdovce, jež měli menší šanci souhlasit s interrupčními zákroky za daných okolností. Pouze  

ve Švédsku se ve všech třech vlnách ukazovaly šance proměnné rodinný stav nevýznamné. 

Důvodem by zde mohl být vysoký podíl kohabitujících osob v populaci a tak nepřikládaná 

důležitost rodinnému stavu dotázaného. Odpovědi respondentů se dle počtu dětí lišily pouze 

v roce 1990 a 2008 a ne ve všech státech. Přesto platí již zmiňovaný trend, který říká, že  

s vyšším počtem dětí klesá šance souhlasit s prováděním UPT, pokud již mají manželé chtěný 

počet dětí. 

Poslední proměnnou bylo vzdělání, jež bohužel nelze sledovat již od druhé vlny šetření 

EVS, neboť tato data nebyla publikována. Nicméně z tabulek 12 a 13 je možné vypozorovat, že 

zatímco v roce 1999 byl poměr šancí vzdělanostních kategorií statisticky významný pouze 

v České republice, v roce 2008 již byl signifikantní téměř ve všech vybraných státech (kromě 
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Itálie). V roce 2008 byla tedy se vzrůstajícím vzděláním vyšší šance souhlasit s prováděním 

UPT za daných okolností. 

6.3.3 Postoj k ospravedlnitelnosti UPT 

Poslední analyzovanou otázkou, a také poslední otázkou týkající se interrupcí v mezinárodním 

šetření European Values Study, je otázka, zda je umělý potrat ospravedlnitelný. Respondenti 

měli k dispozici desetibodovou škálu, na které mohli vyjádřit své stanovisko v dané záležitosti. 

Přestože má tato otázka desetibodovou stupnici a statistická metoda s ní později bude pracovat, 

pro potřeby grafického znázornění, byla desetibodová škála přeformulována a kategorizována  

do 5 skupin. Odpovědi, které náleží číslu 1, byly ponechány samotné a znamenají „vždy“. 

Sloučením odpovědí 2 – 4 došlo k vytvoření kategorie „téměř vždy“. Odpovědi 5 a 6 by se daly 

nazvat neutrálním či neurčitým názorem. Opakem k „téměř vždy“ je spojení odpovědí  

7 – 9 a tato kategorie tedy vyjadřuje, že respondenti téměř nikdy neospravedlňují indukované 

potraty. Odpovědi respondentů, kteří svůj názor deklarovali číslem 10, zůstaly beze změny  

a ztvárňují tak názor, že respondenti za žádných okolností neospravedlňují umělá přerušení 

těhotenství. Obr. 19 ilustruje postoje respondentů k otázce ospravedlnitelnosti UPT za použití 

již zmiňovaných nově vytvořených pěti kategorií. 

Obr. 19 – Postoj respondentů k otázce „Prosím řekněte mi, zda je potrat ospravedlnitelný, není nikdy  

                 ospravedlnitelný nebo něco mezi tím“ v České republice, Francii, Itálii a Švédsku v letech  

                1990, 1999 a 2008  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Zdroj: EVS, 1990, 1999, 2008 a vlastní výpočty 

 

V obr. 19 lze vidět, že při porovnání všech tří sledovaných vln výzkumu EVS, docházelo 

v Česku k růstu podílu respondentů, kteří deklarovali svůj názor jako negativní. Z třetiny 

českých respondentů v roce 1990, stoupl zmiňovaný podíl na bezmála 40 % v roce 2008. 

Naopak ke klesání docházelo u respondentů s neurčitým postojem k ospravedlnitelnosti UPT. 
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Tento podíl klesl do roku 2008 téměř na polovinu. Respondenti s pozitivním postojem k této 

otázce měli v roce 1990 téměř 25% zastoupení. V roce 1999 již zastoupení těchto respondentů 

vzrostlo na 37 % a do roku 2008 na této hodnotě stagnovalo. 

Ve Francii lze sledovat poněkud odlišný trend v odpovědích dotazovaných lidí než v Česku. 

Zatímco v České republice stoupal ve zkoumaných letech podíl negativních odpovědí na otázku 

ospravedlnitelnosti umělých potratů, ve Francii došlo k poklesu negativních odpovědí. Z téměř 

33 % respondentů v roce 1990, kteří nikdy či téměř nikdy neospravedlňovali UPT, podíl klesl 

na 24 % v roce 2008. Klesání, přestože ne tak výrazné, bylo zaznamenáno i u neurčitého postoje 

(z 39 % v roce 1990 na 33 %). Naopak nárůst zaznamenaly kladné názory (téměř vždy a vždy), 

kdy při druhé vlně podíl těchto odpovědí dosahoval 28 %, avšak při poslední vlně se navýšil na 

více než 43 %. Tyto výsledky tedy naznačují pozitivnější klima na otázku interrupcí než  

v minulosti.  

Stejný trend týkající se ospravedlnitelnosti UPT jako ve Francii lze sledovat  

i ve Švédsku, nicméně s jinými podíly. Při druhé vlně šetření EVS dosahoval podíl švédských 

respondentů, kteří neospravedlňovali UPT více než 35 %, avšak do roku 2008 tento podíl klesl 

téměř o dvě třetiny, na 13 %. Naopak podíl pozitivních odpovědí respondentů v těchto 

studovaných letech rostl a z necelých 35 % v roce 1990, stoupl až na takřka 73 %. Což 

znamená, že dvě třetiny švédských respondentů vždy či téměř vždy ospravedlňují umělá 

přerušení těhotenství.  

Při druhé vlně výzkumu EVS (1990) takřka polovina respondentů z Itálie nikdy či téměř 

nikdy neospravedlňovala provádění UPT. Tento podíl při třetí vlně ještě vzrostl a v roce 2008, 

při zatím poslední vlně tohoto mezinárodního šetření, neospravedlňovalo indukované potraty 

vůbec či jen zčásti téměř dvě třetiny italských respondentů. V Itálii v ostatních kategoriích 

docházelo k poklesu či nepatrnému nárůstu. Avšak vzhledem k velkému zastoupení respondentů 

s negativním postojem nelze v tomto případě hovořit o významné změně.  

V další části analýzy je pro zjišťování postojů na tuto otázku užito obecného lineárního 

modelů (GLM). Při aplikování této metody lze základní nulovou hypotézu stanovit takto: 

Nejsou rozdíly mezi průměry ve skupinách, a tedy není efekt faktoru na závisle proměnnou. 

Naopak alternativní hypotéza tvrdí, že průměry se statisticky významně liší, a to více než na 

základě působení náhodného kolísání. Následně jsou zobrazeny tři tabulky za vybrané země pro 

všechny zkoumané roky, kde jsou zobrazeny koeficienty determinace, F - testovací statistika  

a její signifikance. 
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Koeficient determinace

F Sig. F Sig.

Model 10,32 0,000 8,71 0,000
Pohlaví 5,16 0,023 2,74 0,098

Věk 1,76 0,152 8,67 0,000
Rodinný stav 2,06 0,103 0,10 0,963

Religiozita 68,94 0,000 3,81 0,000
Počet dětí 1,54 0,202 26,60 0,010
Politická orientace 6,22 0,000 2,75 0,027

Koeficient determinace

F Sig. F Sig.

Model 23,53 0,000 2,81 0,000
Pohlaví 0,04 0,850 1,84 0,176

Věk 3,05 0,028 2,44 0,043
Rodinný stav 2,31 0,075 1,39 0,245

Religiozita 9,91 0,000 1,67 0,440

Počet dětí 106,39 0,000 0,60 0,172
Politická orientace 16,78 0,000 1,23 0,296

Česká republika Francie

0,3837 0,4470

Itálie Švédsko

0,4957 0,3486

              Tab. 14 – Diferenciace postojů podle pohlaví, věku, rodinného stavu, religiozity,  

                              počtu dětí a politické orientace k UPT30 v České republice, Francii, Itálii  

                             a Švédsku v roce 1990 

           

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

                  Poznámka: Proměnné, které mají statisticky významné rozdíly mezi kategoriemi,  
                                       jsou označeny tučným písmem. 

         Zdroj: EVS 1990 a vlastní výpočty 
 

V tab. 14 lze vidět, že celková F-statistika pro model je ve všech čtyřech zemích statisticky 

významná, neboť je signifikance pro model menší než stanovená hladina významnosti  

(p-value = 0,000). Tato skutečnost značí, že je nutno zamítnout nulovou hypotézu o tom, že 

nejsou rozdíly mezi průměry a přijmout alternativní hypotézu, která postuluje, že průměry se 

statisticky významně liší. Model tak jako celek tvoří významnou část variability závisle 

proměnné. Koeficient determinace (R-Square) představuje podíl vysvětlené variability a při 

první vlně v Česku činil téměř 39 %. Vzhledem ke skutečnosti, že v roce 1990 měly proměnné 

pohlaví, religiozita a politická orientace v České republice svou hodnotu signifikance nižší než 

0,05, byly v daném roce rozdílné odpovědi respondentů z hlediska zmiňovaných kategorií.  

Ve Francii byly v roce 1990 čtyři proměnné statisticky významné a respondenti v daných 

kategorií těchto proměnných tedy odpovídali rozdílně. Zatímco dvě statisticky významné 

proměnné byly v obou zemích stejné (religiozita, politická orientace), na rozdíl od ČR byly ve 

Francii zjištěny odlišnosti v odpovědi na otázku, zda respondenti ospravedlňují umělé přerušení 

těhotenství, u věku a počtu dětí respondenta. Při druhé vlně EVS vysvětlovaly nezávisle 

proměnné ve Francii téměř 45 % variability. Zemí, kde byl v roce 1990 nejvyšší koeficient 

determinace, se stala Itálie, kde vysvětlená variabilita dosahovala téměř 50 %. V Itálii bylo 

v roce 1990 stejné složení statisticky významných proměnných jako ve Francii. Jednalo se tedy 

o věk, religiozitu, počet dětí a politickou orientaci. Z čehož plyne, že odpovědi respondentů na 

otázku ospravedlnitelnosti interrupcí se lišily v jednotlivých kategoriích zmiňovaných 

nezávislých proměnných. Ve Švédsku byl v roce 1990 nejmenší počet statisticky významných 
                                                      
30 Prosím řekněte mi, zda je potrat ospravedlnitelný, není nikdy ospravedlnitelný nebo něco mezi tím. 
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1 - 2 -0,6917 0,7252 0,3270

1 - 3 0,0797 1,3792 *** 1,9307 ***

1 - 4 -0,3746 1,7600 *** 1,1913 ***

1 - 5 0,0793 1,9011 *** 1,5781 ***

2 - 1 0,6917 -0,7252 -0,3270

2 - 3 0,7714 *** 0,6539 *** 1,6037 ***

2 - 4 0,3171 1,0347 *** 0,8643 ***

2 - 5 0,7710 *** 1,1758 1,2511 ***

3 - 1 -0,0797 -1,3792 *** -1,9307 ***

3 - 2 -0,7714 *** -0,6539 *** -1,6037 ***

3 - 4 -0,4543 *** 0,3808 -0,7394 ***

3 - 5 -0,0004 0,5219 -0,3526

4 - 1 0,3746 -1,7600 *** -1,1913 ***

4 - 2 -0,3171 -1,0347 *** -0,8643 ***

4 - 3 0,4543 *** -0,3808 0,7394 ***

4 - 5 0,4539 0,1411 0,3868

5 - 1 -0,0793 -1,9011 *** -1,5781 ***

5 - 2 -0,7710 *** -1,1758 -1,2511 ***

5 - 3 0,0004 -0,5219 0,3526
5 - 4 -0,4539 -0,1411 -0,3868

Rozdíl mezi průměry Rozdíl mezi průměry
Politická orientace

Česká republika Francie Itálie
Rozdíl mezi průměry

proměnných, u kterých se skupinové průměry lišily. V podstatě se jednalo pouze o věk 

respondenta, jehož signifikance činila 0,043. Současně s nejmenším počtem významných 

signifikancí, byl ve Švédsku v roce 1990 i nejmenší R-Square, který činil necelých 35 %. 

Nicméně z tab. 14 není zřejmé, které kategorie se od sebe liší a které nikoliv. Z tohoto 

důvodu je uvedena následující tabulka (tab. 15), kde je pomocí Tukey testu zobrazeno 

porovnání kategorií uvnitř statisticky významné nezávislé proměnné. Z důvodu velké obsáhlosti 

není tento test proveden pro všechny proměnné, ale pouze pro politickou orientaci, jejíž 

skupinové průměry byly rozdílné ve všech studovaných státech s výjimkou Švédska. Tab. 15 

tedy zobrazuje, jak se od sebe lišily odpovědi respondentů na otázku umělých potratů dle 

politické orientace v roce 1990. 

Tab. 15 – Diferenciace postojů k UPT v rámci politické orientace respondenta v České republice,  

                Francii, Itálii v roce 1990 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Poznámka: 1 = radikální levice, 2 = umírněná levice, 3 = nevyhraněný/á, 4 = umírněná pravice,  

                    5 = radikální pravice; 

      *** = rozdíl mezi kategoriemi      

   Zdroj: EVS 1990 a vlastní výpočty 

     Z tabulky výše lze usuzovat, že se v České republice v roce 1990 lišily odpovědi umírněně 

levicových respondentů od respondentů, kteří neměli vyhraněnou politickou orientaci a také od 

radikálně pravicových respondentů. Posledními dvěma kategoriemi, jejichž odpovědi se 

v Česku ve druhé vlně lišily, byly zjištěny u umírněně levicových respondentů  

a nevyhraněných. Ve Francii se odpovědi radikálně levicových respondentů lišily od všech 

ostatních s výjimkou umírněně levicově orientovaných dotázaných.  Podobně jako v případě 

České republiky lze sledovat, že byly zaznamenány rozdíly mezi skupinovými průměry  

u kategorií umírněná levice a nevyhranění. Ve Francii se také lišily odpovědi umírněně 

levicových a umírněně pravicových respondentů. V Itálii byla v daném roce relativně podobná 

situace jako ve Francii, kdy se odpovědi radikálně levicově zaměřených respondentů lišily od 
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Koeficient determinace
F Sig. F Sig.

Model 11,12 0,000 7,48 0,000
Pohlaví 4,15 0,042 0,83 0,363
Věk 9,27 0,000 6,16 0,000
Rodinný stav 1,00 0,391 9,05 0,000
Religiozita 78,55 0,000 22,18 0,000
Počet dětí 1,02 0,382 0,06 0,982
Politická orientace 2,58 0,036 6,67 0,000
Vzdělání 1,52 0,220 0,89 0,409

Koeficient determinace
F Sig. F Sig.

Model 17,37 0,000 3,21 0,000
Pohlaví 0,00 0,994 0,89 0,345
Věk 6,79 0,000 7,14 0,000
Rodinný stav 3,53 0,015 2,86 0,036
Religiozita 98,27 0,000 2,66 0,103
Počet dětí 2,98 0,030 1,16 0,323
Politická orientace 13,57 0,000 1,67 0,156
Vzdělání 0,89 0,412 1,77 0,171

0,4745 0,3554

0,4010 0,3949

Itálie Švédsko

Česká republika Francie

téměř každé kategorie, avšak opět s výjimkou umírněné levice. Odpovědi umírněně levicových 

respondentů se při druhé vlně ve Francii lišily od odpovědí nevyhraněných a pravicových 

respondentů. Nevyhranění dotázaní odpovídali rozdílně než většina kategorií s výjimkou 

radikální pravice. 

Následuje Tab. 16, ve které jsou zobrazeny hodnoty F-testovací statistiky pro rok 1999 na 

otázku, zda respondenti ospravedlňují umělé přerušení těhotenství. 

               Tab. 16 – Diferenciace postojů podle pohlaví, věku, rodinného stavu, religiozity,  

                               počtu dětí, politické orientace a vzdělání k UPT31 v České republice,  

                              Francii, Itálii a Švédsku v roce 1999 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

                   Poznámka: Proměnné, které mají statisticky významné rozdíly mezi kategoriemi, jsou  

                                        označeny tučným písmem. 

         Zdroj: EVS 1999 a vlastní výpočty 

 

Jak lze vidět v tab. 16, v České republice zůstaly z roku 1990 statisticky významné stejné 

všechny proměnné, avšak dále také přibyla jedna proměnná, věk. Při třetí vlně šetření EVS 

vysvětlovaly nezávisle proměnné 40 % variability. Řeč je tedy o pohlaví, věku, náboženském 

vyznání a politické orientaci. Přestože v roce 1999 bylo již do testování zahrnuto vzdělání, 

nebyly rozdíly průměrů proměnné vzdělání na 5% hladině významnosti statisticky významné, 

jak v České republice, tak i v ostatních státech. 

Ve Francii byl koeficient determinace v roce 1999 nepatrně nižší než v Česku, avšak 

hodnota také dosahovala takřka 40 % vysvětlené variability. Signifikance všech statisticky 

významných proměnných byla 0,000 a konkrétně se tato situace týkala věku, rodinného stavu, 

religiozity a politické orientace. 

V Itálii zůstaly v roce 1999 všechny proměnné, jejichž rozdíly skupin byly v předchozí vlně 

statisticky významné, a dále také přibyla proměnná rodinný stav. Nadále tedy zůstalo pohlaví 

                                                      
31 Prosím řekněte mi, zda je potrat ospravedlnitelný, není nikdy ospravedlnitelný nebo něco mezi tím. 
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1 - 2 -0,4579 0,0453
1 - 3 0,3263 0,0787
1 - 4 1,2908 *** 1,1676 ***
2 - 1 0,4579 -0,0453
2 - 3 0,7842 *** 0,0334
2 - 4 1,7487 *** 1,2230 ***
3 - 1 -0,3263 -0,0787
3 - 2 -0,7842 *** -0,0334
3 - 4 0,9645 *** 1,0889 ***
4 - 1 -1,2908 *** -1,1676 ***
4 - 2 -1,7487 *** -1,1223 ***
4 - 3 -0,9645 *** -1,0889 ***

1 - 2 0,1005 -0,0599
1 - 3 0,7490 *** 0,1738
1 - 4 1,4149 *** 1,3184 ***
2 - 1 -0,1005 0,0599
2 - 3 0,6485 *** 0,2337
2 - 4 1,3144 *** 1,3783 ***
3 - 1 -0,7490 *** -0,1738
3 - 2 -0,6485 *** -0,2337
3 - 4 0,6659 *** 1,1446 ***
4 - 1 -1,4149 *** -1,3184 ***
4 - 2 -1,3144 *** -1,3783 ***
4 - 3 -0,6659 *** -1,1446 ***

Švédsko
Rozdíl mezi průměryVěk Rozdíl mezi průměry

Věk
Česká republika Francie

Itálie

Rozdíl mezi průměry Rozdíl mezi průměry

nevýznamné, k němuž se přidalo již zmiňované vzdělání respondenta. Koeficient determinace 

byl v Itálii nejvyšší i při třetí vlně šetření a činil více než 47 % vysvětlené variability.  

Naopak nejmenší podíl vysvětlené variability byl v daném roce opět zaznamenán ve Švédsku, 

kdy dosahoval necelých 36 %.  Kromě nejnižšího podílu vysvětlené variability, byl v tomto 

státě i nejnižší počet statisticky významných proměnných a jednalo se o proměnnou věk  

a rodinný stav respondenta. 

Následně je vybrána nezávisle proměnná, jejíž skupinové průměry jsou statisticky 

významné a je možné provést Tukey test pro zjištění rozdílů uvnitř skupin. Jedinou proměnnou, 

která splňovala kritéria statistické významnosti ve všech zemích v daném roce, byla proměnná 

věk. Tab. 17 ilustruje, jak se liší postoje k interrupcím dle věkových skupin. 

                   Tab. 17 - Diferenciace postojů k UPT v rámci věkové kategorie respondenta v České  

                                   republice, Francii, Itálii a Švédsku v roce 1999 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
     Poznámka: 1 = 17-32, 2 = 33-48, 3 = 49-64, 4 = 65 +; 

                          *** = rozdíl mezi kategoriemi      

               Zdroj: EVS 1999 a vlastní výpočty 
 

Dle Tukey testu z tabulky vyplývá, že ve Francii a Švédsku byla v roce 1999 zaznamenána 

stejná situace, co se týče rozdílnosti skupin proměnné věk. Jak lze v tab. 17 vidět, jedinou 

věkovou kategorií, která se od ostatních odlišuje, je skupina nejstarších respondentů (65+ let). 

V České republice se lišily odpovědi nejstarších respondentů (49-64 let) na otázku 

ospravedlnitelnosti umělých přerušení těhotenství od odpovědí respondentů ve všech ostatních 

věkových kategorií. Odpovědi respondentů ve věku 33-48 let se v Česku při třetí vlně 

odlišovaly od odpovědí dotázaných ve věkové kategorii 49-64 let. V Itálii nejsou významné 
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Koeficient determinace
F Sig. F Sig.

Model 12,9 0,000 13,48 0,000
Pohlaví 0,10 0,755 4,67 0,031
Věk 5,17 0,002 2,13 0,095
Rodinný stav 2,87 0,001 2,83 0,037
Religiozita 62,68 0,000 22,34 0,000
Počet dětí 5,39 0,001 2,35 0,071
Politická orientace 2,15 0,072 7,79 0,000
Vzdělání 0,94 0,390 24,49 0,000

Koeficient determinace
F Sig. F Sig.

Model 15,68 0,000 3,54 0,000
Pohlaví 0,10 0,754 3,55 0,060
Věk 4,20 0,006 1,09 0,352
Rodinný stav 1,34 0,262 0,69 0,558
Religiozita 84,5 0,000 4,28 0,039
Počet dětí 0,66 0,579 1,09 0,354
Politická orientace 10,89 0,000 2,05 0,086
Vzdělání 3,35 0,035 10,06 0,000

0,5039 0,3693

0,4462 0,4453

Itálie Švédsko

FrancieČeská republika

rozdíly v odpovědích mezi prvními dvěma věkovými skupinami (17-32 let a 33-48 let). Ostatní 

kombinace věkových kategorií se v odpovědích na danou otázku liší. 

F-testovací statistika byla použita i pro analyzování zatím poslední vlny šetření European 

Values Study. Její hodnoty se signifikancemi a koeficientem determinace lze vidět v tab. 18. 

              Tab. 18 – Diferenciace postojů podle pohlaví, věku, rodinného stavu, religiozity,  

                              počtu dětí, politické orientace a vzdělání k UPT32 v České republice,  

                             Francii, Itálii a Švédsku v roce 2008 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

                         

Poznámka: Proměnné, které mají statisticky významné rozdíly mezi kategoriemi,  

                     jsou označeny tučným písmem. 

Zdroj: EVS 2008 a vlastní výpočty 
 

Podobně jako v minulých letech, byla ve všech čtyřech státech signifikance modelu menší 

než kritická hodnota, která byla stanovena na hodnotu 0,05. Z tohoto důvodu lze postulovat, že 

skupinové průměry se nerovnají a minimálně jedna skupina se od ostatních liší. Jak je patrné 

z tab. 18, v roce 2008 byly statisticky významné rozdíly zjištěny u čtyř proměnných v České 

republice a jednalo se o věk, rodinný stav, religiozitu a počet dětí. Nezávisle proměnné se 

v Česku v roce 2008 podílely přibližně na 45 % vysvětlené variability. Podobný podíl 

vysvětlené variability byl v daném roce zaznamenán i ve Francii. V tomto státě byly statisticky 

významné rozdíly zaregistrovány u všech proměnných s výjimkou věku a počtu dětí. Proměnná 

pohlaví byla statisticky významná v roce 2008 pouze ve Francii, což znamená, že se zde lišily 

odpovědi mužů a žen na otázku interrupcí.  

V Itálii dosáhl v roce 2008 podíl vysvětlené variability 50 %. Při této vlně byly v Itálii 

statisticky významné rozdíly u čtyř nezávisle proměnných (věk, religiozita, politická orientace  

a vzdělání). Již tradičně byl v roce 2008 ve Švédsku zaznamenán nejnižší koeficient 

determinace, jehož podíl činil takřka 37 % vysvětlené variability. I v této vlně byl ve Švédsku 

                                                      
32 Prosím řekněte mi, zda je potrat ospravedlnitelný, není nikdy ospravedlnitelný nebo něco mezi tím. 
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1 - 2 0,3827 0,1493

1 - 3 0,8286 *** 0,1625

1 - 4 2,1499 *** 1,7024 ***

2 - 1 -0,3827 -0,1493

2 - 3 0,4460 0,0132

2 - 4 1,7672 *** 0,5531 ***

3 - 1 -0,8286 *** -0,1625

3 - 2 -0,4460 -0,0132

3 - 4 1,3213 *** 1,5399 ***

4 - 1 -2,1499 *** -1,7024 ***

4 - 2 -1,7672 *** -1,5531 ***
4 - 3 -1,3213 *** -1,5399 ***

Věk
Česká republika Itálie

Rozdíl mezi průměry Rozdíl mezi průměry

1 - 2 -1,4192 *** -1,0364 *** -0,9861 ***

1 - 3 -2,1568 *** -1,4026 *** -1,5013 ***

2 - 1 1,4192 *** 1,0364 *** 0,9861 ***

2 - 3 -0,7376 *** -0,3661 -0,5153 ***

3 - 1 2,1568 *** 1,4026 *** 1,5013 ***
3 - 2 0,7376 *** 0,3661 0,5153 ***

Vzdělání
Francie Itálie Švédsko

Rozdíl mezi průměry Rozdíl mezi průměry Rozdíl mezi průměry

nejnižší počet statisticky významných rozdílů v kategoriích proměnných a jednalo se  

o diference u proměnných religiozita a vzdělání. 

V této části opět následuje použití Tukey testu, který zjistí efekty jednotlivých kategorií 

dané proměnné. Bohužel žádná z proměnných neměla v roce 2008 statisticky významné rozdíly 

ve všech státech a z tohoto důvodu byly vybrány dvě proměnné, na něž byl zmiňovaný test 

aplikován. První proměnnou je věk, který byl v roce 2008 statisticky významný v České 

republice a Itálii. Druhou proměnnou je pak vzdělání, jehož p-value byla v daném roce 

signifikantní ve všech státech kromě České republiky. 

               Tab. 19 - Diferenciace postojů k UPT v rámci věkové kategorie respondenta v České  

                               republice a Itálii v roce 2008 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 Poznámka: 1 = 17-32, 2 = 33-48, 3 = 49-64, 4 = 65 +; 

       *** = rozdíl mezi kategoriemi      

          Zdroj: EVS 2008 a vlastní výpočty 
 

Z tab. 19 lze vidět, že odpovědi nejstarší věkové kategorie respondentů na otázku, zda je 

UPT ospravedlnitelné se v obou státech v roce 2008 lišily od odpovědí mladších respondentů. 

Zatímco v Itálii mezi sebou odpovědi ostatních věkových kategorií nebyly rozdílné, v České 

republice lze sledovat další diferenci. Jedná se o dotázané ve věku 49-64 let, jejichž odpovědí se 

významně lišily od odpovědí dotázaných ve věku 33-48 let. 

Tab. 20 – Diferenciace postojů k UPT v rámci vzdělání respondenta ve Francii, Itálii a Švédsku  

                v roce 2008 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka: 1 = nižší, 2 = střední, 3 = vyšší; 

       *** = rozdíl mezi kategoriemi      

Zdroj: EVS 2008 a vlastní výpočty 
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Z tab. 20 je patrné, že v roce 2008 byly ve Francii a Švédsku zaznamenány rozdíly  

ve všech vzdělanostních skupinách. V Itálii byla v roce 2008 zaznamenána jiná situace, kdy se 

od sebe nelišily odpovědi respondentů se středním a vyšším vzděláním. Avšak odpovědi 

respondentů se středním a vyšším vzděláním se významně lišily od nižší vzdělanostní kategorie. 
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Kapitola 7 

Závěr 

Mezi základní lidská práva patří i právo na plánované rodičovství a na reprodukční zdraví 

člověka (Kocourková, 2008, s. 55).  Z toho důvodu jsou umělá přerušení těhotenství součástí 

společnosti, byť velmi kontroverzní součástí. Přestože jsou v dnešní době téměř ve  

všech vyspělých zemích interrupce legálním prostředkem zabránění narození dítěte, jsou  

i nadále předmětem mnohých sporů, zejména mezi zastánci svobodné volby a ochránci 

nenarozeného života.  

Úroveň umělé potratovosti je ovlivňována několika faktory, z nichž dominují rozšířenost 

účinné antikoncepce v dané zemi a právní úpravy související s interrupcemi. Přestože v Česku 

došlo k první zásadnější legalizaci umělých přerušení těhotenství již v 50. letech 20. století, což  

je v porovnání s ostatními vybranými zeměmi, poměrně brzy, důvodem nebyla snaha  

o emancipaci žen jako ve vyspělých západoevropských státech, nýbrž šlo o následek 

byrokratických rozhodnutí vzniklých z makrosociálních a politických okolností (Dudová, 2012, 

s. 135). V následujících letech byla legislativa interrupcí v České republice několikrát 

zpřísňována a liberalizována. Tyto úpravy se projevily, jak na vývoji umělé potratovosti, tak na 

vývoji plodnosti, neboť mezi těmito dvěma procesy byl v Česku až do konce 80. let 

zaznamenán inverzní vztah. Poslední uvolnění legislativy související s umělými přerušeními 

těhotenství proběhlo v České republice v roce 1986 a od roku následujícího již byly interrupce 

povoleny pouze na žádost ženy bez rozhodování komisí. U ostatních vybraných států (Francie, 

Itálie a Švédska) byly interrupce legalizovány za liberálních podmínek již ve druhé polovině  

70. let 20. století a vztah mezi úhrnnou umělou potratovostí a úhrnnou plodností se dal popsat 

spíše jako paralelní s určitými výkyvy.  

Na mírách a indexech umělé potratovosti dle věku ženy byl v předkládané práci ukázán 

odlišný vývoj úrovně umělé potratovosti mezi zeměmi z východoevropského  

a západoevropského makroregionu, neboť každý z těchto koutů Evropy pojímal provádění 

interrupcí jiným způsobem. Zatímco v západoevropském makroregionu byla snaha o šíření 

účinné antikoncepce spolu se sexuální osvětou, východní Evropa, včetně tehdejšího 

Československa, pojala umělá přerušení těhotenství za běžně užívaný prostředek k zabránění 

mateřství. K tomuto reprodukčnímu chování východoevropských žen zásadně přispěla absence 

účinné antikoncepce a již zmiňovaná sexuální osvěta. V České republice, představitelce 
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východoevropského makroregionu, byly v průběhu sledovaného období charakteristické určité 

specifické rysy. Nejen, že interrupce zde byly v závěru 80. let 20. století velmi častým 

prostředkem zabránění narození dítěte, přičemž nejvíce u dívek mezi 20. a 30. rokem života, 

avšak s příchodem 90. let začalo také docházet ke sbližování hodnot v důsledku výrazného 

poklesu měr umělé potratovosti. V současnosti jsou míry umělé potratovosti v České republice 

velmi nízké (dokonce nižší než ve Francii či Švédsku) a maxima dosahují ženy ve věkové 

kategorii 30-34 let, následovány ženami ve věku 20-29 let. V ostatních vybraných státech nelze 

příliš hovořit o sbližování hodnot v jednotlivých věkových kategoriích. Ve Francii jsou míry 

umělé potratovosti podle věku žen dlouhodobě bez větších změn, avšak u některých věkových 

skupin je patrný mírně rostoucí trend. Po celé sledované období podstupovaly interrupce ve 

Francii nejčastěji mladé ženy ve věku 20-24 let. V Itálii, kde je klima výrazně ovlivňováno 

náboženstvím, se v průběhu sledovaného období změnilo interrupční chování žen. V minulosti 

byly nejčastěji ženami, které podstoupily UPT, „třicátnice“, avšak v průběhu let došlo ke změně  

a v současnosti jsou míry umělé potratovosti nejvyšší, podobně jako ve Francii, ve věkové 

kategorii 20-24 let. Přestože ve Švédsku hodnoty měr umělé potratovosti v průběhu 

sledovaného období výrazně kolísaly, do roku 2011 nedošlo k přílišným změnám ve výši měr 

umělé potratovosti dle věku ženy. Stejně jako ve dvou již dříve zmiňovaných státech, Francii  

a Itálii, jsou interrupce nejčastější volbou žen mezi dvacátým a dvacátým čtvrtým rokem života. 

V Česku je tedy jiný trend týkající se měr umělé potratovosti dle věku ženy, neboť UPT 

zpravidla podstupují starší ženy než v ostatních státech a až poté ženy mladší. Podstupování 

zákroku mladšími ženami ve Francii, Itálii a Švédsku dokazuje, že v těchto státech dochází 

k odkladu rození dětí do vyššího věku. 

Index umělé potratovosti podle věku ženy byl v České republice opět odlišný od ostatních 

zemí. Zatímco v Česku došlo ke sbližování hodnot, v ostatních státech byly zaznamenány velké 

výkyvy ve vývoji indexu umělé potratovosti podle věku. V České republice volily ženy  

v nejstarší věkové kategorii 40-44 let v minulosti interrupci častěji než narození dítěte, což je 

vzhledem k jejich věku pochopitelné. Dnes sice hodnoty indexu umělé potratovosti v České 

republice klesly pod 100, nicméně interrupce jsou stále častou volbou žen starších 40 let. 

Věkovou kategorií, která má ve Francii, Itálii a Švédsku nejvyšší indexy umělé potratovosti, 

byla na rozdíl od Česka, nejmladší věková kategorie žen (15-19 let). V případě Francie 

zmiňovaný index v této věkové skupině stále narůstá, nicméně indexy v ostatních věkových 

skupinách mírně klesají či stagnují. V Itálii bylo avizované kolísání nejintenzivnější a dnes je 

v nejmladší věkové kategorii patrný určitý nárůst hodnot indexu umělé potratovosti. Přestože je 

ve Švédsku index umělé potratovosti nejvyšší také u žen ve věku 15-19 let, je již několik let 

zaznamenán jeho pokles. 

Rozdíly mezi východoevropským a západoevropským makroregionem dokládá i průměrný 

věk při interrupci, kdy v západoevropských státech je interrupce způsobem zabránění narození 

dítěte zejména mladších žen. Zatímco průměrný věk ženy při interrupci ve Francii a Itálii 

v současnosti stagnuje či jen jemně narůstá, ve Švédsku je již několik let zaznamenán růst 

průměrného věku ženy při podstoupení UPT. Dle očekávání je tedy nejvyšší průměrný věk ženy 

při interrupci pozorován v České republice a dosahuje téměř 30.  
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Dále se předkládaná práce zaměřila na postoje respondentů v České republice, Francii, Itálii 

a Švédsku k tématu umělých přerušení těhotenství z dat mezinárodního šetření European Values 

Study v letech 1990, 1999 a 2008. Nejprve byla analyzována otázka, zda respondenti souhlasí 

s prováděním interrupcí, není-li žena provdaná. Ve všech zemích byl na tuto otázku 

zaznamenán posun k pozitivnějšímu přístupu (uvažován rozdíl mezi roky 1990 a 2008). 

Nejkladnější postoj k interrupcím je patrný ve Švédsku (80 % dotázaných souhlasí 

s prováděním UPT, pokud není žena provdaná), naopak nejvíce negativní postoj je 

zaregistrován v katolické Itálii, kde dosahoval podíl souhlasných odpovědí pouze 30 %. Další 

otázkou zaměřenou na postoj k UPT bylo, zda respondenti souhlasí s prováděním interrupcí, 

nechtějí-li mít manželé další děti. Při celkovém pohledu na tuto otázku byl v roce 2008 

zaznamenán kladnější přístup respondentů než v roce 1990 téměř u všech států s výjimkou 

Itálie, kde je postoj k UPT ovlivněn silným náboženským cítěním. Ve Švédsku i nadále 

respondenti souhlasí s prováděním indukovaných potratů nejvíce (téměř 77 % souhlasných 

odpovědí v roce 2008) a v Itálii nejméně (necelých 26 % dotázaných). Metodou logistické 

regrese bylo u obou zmiňovaných otázek zjišťováno, které sociodemografické charakteristiky 

mají vliv na odpověď respondenta. Postoje dotázaných na tyto otázky jsou více méně podobné, 

a proto jsou komentovány společně. Výsledek, který není překvapivý, zní, že odpovědi 

dotázaných se liší z hlediska náboženského vyznání, neboť téměř ve všech státech (s výjimkou 

Švédska) byla ve třech studovaných vlnách šance nevěřících souhlasit s interrupcemi vyšší než 

u věřících. Dále platí, že nejmladší (17-32 let) a nejstarší (65+ let) věkové kategorie dotázaných 

mají menší šanci souhlasit s prováděním umělých potratů za daných okolností. Pouze v případě 

České republiky v roce 1990 byla zjištěna výjimka, kdy měly nejstarší dotázaní vyšší šanci 

souhlasit s prováděním interrupčních zákroků než respondenti ve věku 33-48 let. V souvislosti 

s proměnnou počet dětí lze většinou hovořit o situaci, kdy dotazovaní s menším počtem dětí 

mají vyšší šanci souhlasit s vykonáváním umělých přerušení těhotenství vzhledem 

k respondentům s vyšším počtem dětí. Velmi zajímavé výsledky byly zjištěny u proměnné 

politická orientace. Poměry šancí alespoň některých kategorií této proměnné byly statisticky 

významné v drtivé většině případů. Výjimkou se stala v roce 1999 Česká republika, kdy  

nebyl žádný z poměru šancí u proměnné politická orientace statisticky významný. Nicméně  

u šancí, které byly signifikantní, měli zpravidla respondenti s levicovou orientací vyšší šanci 

souhlasit s umělými potraty než politicky nevyhranění respondenti. Poměry šancí u ostatních 

proměnných (pohlaví, rodinný stav či vzdělání) již byly velmi proměnlivé a nelze z nich 

vyvozovat ucelený závěr. 

Poslední otázka, která byla v předkládané práci analyzována, se dotazovala na 

ospravedlnitelnost umělých přerušení těhotenství. V průběhu studovaných let docházelo 

v České republice a Itálii k růstu negativních odpovědí na danou otázku. Naopak ve Francii  

a Švédsku byl v roce 2008 zaznamenán vyšší podíl odpovědí, kdy respondenti alespoň částečně 

ospravedlňují interrupce, než při druhé vlně šetření. Při dalším zjišťování postojů byla 

stanovena nulová hypotéza, která postulovala, že průměry ve skupinách se neliší a tedy 

odpovědi respondentů na otázku, zda je UPT ospravedlnitelné, se neliší z hlediska pohlaví, 

věku, rodinného stavu, religiozity, počtu dětí, politické orientace a vzdělání. Avšak v nemalém 

množství případů bylo nutné tuto hypotézu zamítnout a přijmout alternativní hypotézu, že 
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průměry ve skupinách se liší, tedy že lze nalézt rozdíly v kategoriích jednotlivých proměnných. 

Diference v odpovědích byly téměř vždy zaznamenány dle náboženského vyznání. Výjimkou je 

pouze Švédsko, jehož rozdíly v odpovědích dle religiozity byly zaznamenány jen v roce 2008. 

Dále byly velmi časté rozdíly mezi průměry ve skupinách zaregistrovány u proměnných 

politická orientace či věk respondenta. Tukey test pro proměnnou politická orientace v roce 

1990 postuloval rozdíly v odpovědích zejména levicově orientovaných respondentů oproti 

nevyhraněným. V České republice šlo pouze o respondenty umírněně levicové, avšak ve Francii 

a Itálii byly zaznamenány rozdíly v odpovědích radikálně levicových respondentů od ostatních 

dotázaných. V roce 1999 byl Tukey test proveden pro proměnnou věk, jehož průměry ve 

skupinách byly signifikantní ve všech zemích. Nejvýraznější diference na otázku 

ospravedlnitelnosti UPT jsou patrné v odpovědích nejstarších respondentů oproti respondentům 

ve věku 33-48 let. Dále jsou v Itálii odlišné od ostatních věkových kategorií odpovědi 

respondentů ve věku 49-64 let. V roce 2008 Tukey test opět prokázal odlišné odpovědi 

nejstarších respondentů, avšak tentokrát pouze u dotázaných z Česka a Itálie. Poslední diference 

v rámci jednotlivých skupin nezávisle proměnné byly zjišťovány u vzdělání respondenta, které 

mělo signifikantní rozdíly ve Francii, Švédsku a Itálii. V prvních dvou zmiňovaných státech se 

odpovědi respondentů lišily ve všech vzdělanostních kategoriích, v Itálii se pak lišily pouze 

odpovědi dotázaných s nižším vzděláním od středně a více vzdělaných respondentů. 

Podle Kocourkové (2010, s. 168) je cílem vyspělé společnosti, aby se každé dítě narodilo 

chtěné („every child, wanted child“). Nicméně představitelé pro-life organizací se s tímto 

názorem neztotožňují. Podle Alcorna (2011, s. 91) nejsou skutečným problémem nechtěné děti, 

ale nechtějící dospělí. Řešení problematiky nechtěných těhotenství je i nadále založeno na 

důsledné sexuální výchově mladých lidí a na rozšiřování nabídky spolehlivých antikoncepčních 

metod (Kocourkova, 2010, str. 168). 
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