
PŘÍLOHY 

Příloha 1: Dotazník 

1) Uveďte obec, ve které se nachází ZŠ, na které učíte: ……………………. 

2) Jste: ŽENA-MUŽ 

3) Věk: _____ 

4) Jaké jste orientace:  

a) Homosexuál  

 b) Heterosexuál 

 c) Bisexuál 

5) Jste věřící?        ANO  NE 

6) Souhlasíte s možností uzavírat registrované partnerství?  ANO  NE 

7) Proč? 

……………………………………………………………………………………………… 

 

8) Jaká forma registrovaného partnerství vám připadá přirozenější? 

a) 2 muži 

b) 2 ženy 

c) stejně – 2 muži jako 2 ženy 

d) ani jedna forma mi nepřipadá přirozená 

9) Souhlasili byste s možností adopce dětí homosexuálními páry? ANO  NE 

 

10) Jaká forma homosexuálního soužití v případě výchovy dětí je pro Vás přijatelnější? 

a) 2 ženy 

b) 2 muži 

c) stejně – 2 ženy jako 2 muži 

d) ani jedna z možností pro mě není přijatelná 

11) Myslíte si, že jsou homosexuální páry schopny vychovávat děti? ANO NE 

 

12) Myslíte si, že výchova dětí gay/lesbickými páry může negativně ovlivnit jejich vývoj? 

ANO  NE 

13)Pokud ano, jak? 

……………………………………………………………………………………………… 

14) Setkal/a jste se někdy s gayem nebo lesbičkou?   ANO  NE 

15) Pokud ano, ovlivnilo to váš názor na možnost adopce dětí stejnopohlavními páry? 

 

…………………………………………………….......................................................................

.......................................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 

 

16) Přátelíte se s nějakými homosexuály nebo homosexuálními páry? ANO NE 

 

17) Myslíte si, že je současná společnost k homosexuálně orientovaným lidem dostatečně 

tolerantní?         ANO  NE 

18) Připadají Vám homosexuálové diskriminováni?   ANO  NE 

 

19) Gay/lesbička je členem Vaší rodiny nebo okruhu přátel?  ANO   NE 

20) Pokud ano, změnil/a jste na danou osobu pohled? 

 

………………………………………………………………………..……………………… 



 

21) Pokud ano, co se konkrétně změnilo? 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

22) Myslíte se, že je homosexualita přirozená?    ANO   NE 

23) Vnímáte homosexualitu jako něco špatného?   ANO   NE 

24) Pokud ano, proč? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

25) Jaký typ homosexuality je pro Vás přijatelný? 

a) 2 muži 

b) 2 ženy 

c) ženskou i mužskou homosexualitu vnímám stejně 

d) nepřijímám ani jeden z druhů homosexuality 

 

26) Ovlivňuje podle Vás výchova dětí jejich sexuální orientaci?   ANO     NE 

27) Považujete se za tolerantní vůči lidem homosexuálního zaměření ?  ANO     NE 

28) Vadilo by Vám, kdyby Váš spolupracovník byl homosexuálně orientován? ANO  NE 

29) Vadilo by Vám, kdyby Váš kamarád/ kamarádka byl(a) homosexuálně orientován(a)?  

ANO- NE 

30) Vadilo by Vám, kdyby Váš příbuzný byl homosexuálně orientován? ANO NE 

31) Vadilo by Vám, kdyby Vaše dítě bylo homosexuálně orientované? ANO NE 

32) Myslíte si, že dítě vychovávané v homosexuálním svazku může mít problémy se svou 

orientací a se ztotožněním?      ANO  NE 

33) Znáte organizace věnující se homosexuální problematice? ANO       NE 

34)Jaké? 

…………………………………………………………………………………………… 

 

35) Jaké jsou další Vaše názory na gaye a lesby? 

………………………………………………………………………..……………………….....

…………...………………………………………………………………………..…………….

………...………………………………………………………………………..……… 

 

 



Příloha 2: Otázky pro rozhovor 

1. Je na vaší škole vyučováno o homosexualitě? 

2. Je na vaší škole vyučováno o homoparentalitě? 

3. Jsou děti ve výuce seznamovány s alternativními rodinnými modely – tj. mimo model 

tradiční rodiny (matka, otec, dítě/děti)? 

4. V rámci jakého předmětu? (vzdělávací oblast) 

5. V jakém ročníku? 

6. Kolik času (vyučovacích jednotek) je tomuto tématu věnováno? 

7. Jaké jsou k tomu využívány metody a formy výuky? 

8. Jaké učitel používá výukové materiály? 

9. Jaké další pomůcky učitel používá? 

10. Jaká je zpětná vazba dětí k tomuto tématu? 

11. Jaké jsou reakce rodičů? 

12. Mezipředmětové vztahy/projektové vyučování napříč předměty? 

13. Účastní se žáci nějakých akcí mimo vyučování, které by je seznámily s tímto tématem? 

Jakých? 

14. Co si myslí škola (např. ředitel, školní psycholog, metodik prevence) o výchově a 

informování žáků v této oblasti? 

15. Jaká je aprobace a délka praxe vyučujícího předmětu, ve kterém je téma 

homosexuality/homoparentality vyučováno? 

16. Jaký je postoj vyučujícího, který toto téma vyučuje, k výchově a informování žáků v této 

oblasti? 

17. Jak se mu/jí toto téma vyučuje? Setkal/a se s nějakými problémy v souvislosti 

s vyučováním o homosexualitě/homoparentalitě? S jakými? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha 3: Modelové rodiny 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Jitka a 
Pavel

zdravotní 
sestra, řidič 
autobusu

byt 3+1 v 
paneláku

mají vlastní 
dceru

jezdí na 
dovolenou 
k moři do 

Chorvatska

rádi chodí 
na houby

Jitka hodně 
kouří

Příloha 4: Modelové rodiny (velké) + piktogramy (jak patří k sobě) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Jitka a Pavel 

 



Míša a 
Ondra

vedoucí 
bankovní 
pobočky, 

doktor

velký dům 
se 

zahradou

nemají 
vlastní dítě

v zimě jezdí 
na lyže, v 

létě k moři i 
jinam

rádi vaří a 
chodí do 

kina

Míša jezdí 
na delší 
služební 

cesty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Míša a Ondra 

 



Bára a 
Honza

sekretářka, 
výpravčí

prostorný 
byt 2+1

nemají 
vlastní dítě

na 
dovolenou 

jezdí vlakem 
po ČR

rádi pracují 
na zahradě

Honza chodí 
často večer 

na pivo

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bára a Honza 

 



Příloha 5: Argumenty 

Homosexualita rodičů neovlivňuje sexualitu dítěte. 

Sexuolog Jaroslav Zvěřina se odvolává na americkou studii, jejíž zjištění vyústila v závěr, že 

mezi dětmi, které vyrůstaly u stejnopohlavních dvojic, bylo nakonec méně lidí s homosexuální 

orientací, než je v obecné populaci. 

Zakazovat právo na adopci dítěte je absurdní. 

Odborníci poukazují na fakt, že při úmrtí homosexuálního rodiče nemá jeho partner na dítě (ani 

dítě na partnera) jakýkoliv právní nárok, což může vést k odebrání dítěte do ústavní péče. Dítě 

tak vyrůstá mimo rodinné prostředí, ve kterém se mu i přes stejnou sexuální orientaci rodičů 

dostávalo emocionálního pouta, rodičovské péče a blízkému vztahu, což v ústavní péči 

pravděpodobně nebude možné, alespoň ne v míře srovnatelné se situací v rodině. 

Proti adopci za cenu kompletní rodiny? 

Pokud má jít o dobro dítěte, je vhodnější mít fungující homosexuální rodinu než např. nechat 

dítě v konfliktní neúplné rodině či dát ho do ústavní péče. Rodiče stejného pohlaví jsou schopní 

podle podporovatelů poskytnout dítěti plnohodnotnou rodičovskou lásku a citové zázemí, které 

je důležitější než bezprostřední vzor matky a otce v heterosexuální rodině. S tímto souvisí také 

argument, že při dnešní míře rozvodovosti a počtu neúplných nukleárních rodin, single matek 

s dětmi je problematika homosexuálních rodičů nepodstatná. 

Právní nárok by měly mít i homosexuální páry už dnes. 

Homosexuál mimo registrované partnerství teoreticky může dítě adoptovat. Registrovaní se tak 

stávají proti neregistrovaným znevýhodněnými. Navíc podle práva EU platí zákaz diskriminace 

z důvodů státní příslušnosti, pohlaví, rasového nebo etnického původu, víry nebo světového

  názoru, invalidity, věku  nebo sexuální orientace, což v případě ČR staví situaci 

neuzákoněné adopce homosexuálními páry do kontroverzního světla. 

Dítě potřebuje bezprostředně poznat opačné pohlaví. 

Z psychologického hlediska je podle odpůrců adopce důležité pro vývoj dítěte žít v rodině 

s rodiči obou pohlaví. Dítě se tak identifikuje s rodičem svého pohlaví, čímž přejímá jeho 

hodnoty a do budoucna se učí poznávat společnost opačného pohlaví, rozvíjí komunikaci s ním 

a tím si spoluvytváří vlastní identitu.   

Nemožnost posouzení adoptivních rodičů. 

Podle psychologa Jeronýma Klimeše dnes v našich podmínkách trpíme nedostatkem možnosti 

psychologického posouzení heterosexuálních adoptivních rodičů, což vede k nízké možnosti 

posouzení jejich kvality. Vzhledem k jisté míře uzavřenosti homosexuální komunity úměrně 

tomu roste i zhoršená možnost posouzení homosexuálních párů, které chtějí dítě adoptovat, a 

to právě z důvodu obtížného posouzení páru.  

Homosexualita rodičů není u nás normální. 

Převažující křesťanská tradice Evropy zakládá vznik rodiny na spojení muže a ženy a 

reprodukci lidstva založenou právě na tomto vztahu, čemuž dnešní trend i biologické 

zákonitosti podle těchto argumentů odporují. Tím, že dítě nepozná tradiční pojetí rodiny kvůli 



výchově homosexuálním párem, se začne tato tradice vytrácet a s tím i spojená přirozená 

reprodukce lidí. 

Jde o dobro dítěte, které ovšem nerozhoduje. 

Pokud by homosexuální pár chtěl adoptovat dítě, které nemá možnost z důvodu nízkého věku 

o těchto věcech racionálně přemýšlet, mohl by jednat pro své dobro spíše než pro dobro dítěte. 

Samotné dítě, které je středem zájmu, nemůže plně zvážit výhody a nevýhody života 

v homosexuální rodině, a proto není vhodné, aby bylo vystavováno tomuto riziku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha 6: Informace 

V České republice je v Parlamentu ČR předložena ................................. o registrovaném partnerství 

umožňující osvojení dětí v homosexuálních párech. Jedná se pouze o ................................. jednoho 

z partnerů, ke kterým v současnosti druhý v páru nemá žádný právní nárok např. v případě hospitalizace, 

ve škole, v horším případě při úmrtí vlastního rodiče. 

................................. je umožněna např. v Belgii, Dánsku, Německu, Islandu, Nizozemí, Norsku, 

Španělsku, Švédsku, Velké Británii a Slovinsku. Adopce dítěte z ústavu je umožněna např. v Belgii, 

Chorvatsku, Nizozemí, Španělsku, Velké Británii, Dánsku nebo Švédsku. 

Podle průzkumu CVVM z roku 2011 ................................. souhlasí s právem na adopci dítěte 

partnera/partnerky v homosexuálním páru, 45 % souhlasí i s adopcí dětí z ústavů. 73 % oslovených 

souhlasí s právem homosexuálů na registrované partnerství, 45 % by umožnilo uzavírat sňatek. Podle 

odhadů Českého statistického ústavu žije v současné době v homosexuálních rodinách alespoň 

.................................. 

 

adopce dítěte partnera, 900 dětí, novela zákona, vlastní děti, 58 % respondentů 

 

 

 

V České republice je v Parlamentu ČR předložena ................................. o registrovaném partnerství 
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z partnerů, ke kterým v současnosti druhý v páru nemá žádný právní nárok např. v případě hospitalizace, 

ve škole, v horším případě při úmrtí vlastního rodiče. 

................................. je umožněna např. v Belgii, Dánsku, Německu, Islandu, Nizozemí, Norsku, 

Španělsku, Švédsku, Velké Británii a Slovinsku. Adopce dítěte z ústavu je umožněna např. v Belgii, 

Chorvatsku, Nizozemí, Španělsku, Velké Británii, Dánsku nebo Švédsku. 

Podle průzkumu CVVM z roku 2011 ................................. souhlasí s právem na adopci dítěte 

partnera/partnerky v homosexuálním páru, 45 % souhlasí i s adopcí dětí z ústavů. 73 % oslovených 

souhlasí s právem homosexuálů na registrované partnerství, 45 % by umožnilo uzavírat sňatek. Podle 
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Příloha 7: Kategorizovaný systém některých kódů  

Nadpisy představují názvy kategorií, jednotlivé pojmy jsou kódy vzešlé z otevřeného 

kódování.  

 

 TÉMATA SEXUÁLNÍ VÝCHOVY 

láska, rodina, manželství, dospívání, antikoncepce, adopce, náhradní rodinná péče, tradiční 

rodina, alternativní modely rodiny, sexuální orientace, homosexualita, HIV/AIDS, nemoci 

přenosné pohlavním stykem, sexuální deviace 

 

 VYUČOVÁNÍ O HOMOSEXUALTĚ A HOMOPARENTALITĚ 

mezipředmětové vztahy, předmět, vzdělávací oblast, ročník, třída, rozsah, počet hodin, 

metody, formy 

 

 VYUČUJÍCÍ 

jak se mu/jí téma vyučuje, osobní postoj k informování žáků o problematice 

homosexuality/homoparentality, délka praxe, aprobace, problémy týkající se výuky tématu 

homosexualita/homoparentalita 

 

 MATERIÁLY A POMŮCKY PRO VÝUKU 

učebnice, projekty, pracovní listy, internetové zdroje, DUMY.cz, mimoškolní akce, kvalita 

 

 NÁZORY NA VÝUKU TÉMATU HOMOSEXUALITA/HOMOPARENTALITA 

vedení školy, zpětná vazba od žáků, reakce rodičů, vyučující předmětu výchova ke zdraví 

 


