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Anotace 
Morální aspekty antikoncepce z pohledu současných katolických párů 

 
Většina žen v produktivním věku volí nějakou formu regulace početí. Katolickou církví 
jsou akceptovány pouze přirozené metody antikoncepce. Přirozené plánování 
rodičovství je levná, ekologická, ale pro nutnost zvládnutí metody složitější forma 
antikoncepce. Je rovněž málo propagovaná a lékaři většinou považovaná za méně 
spolehlivou, a proto není gynekology často doporučovaná na rozdíl od široce 
propagované a používané hormonální antikoncepce. Jak se s tímto problémem 
vypořádávají současné katolické páry, je tématem této diplomové práce.  
 
Cílem práce je podat ucelený popis základních typů v současnosti používané 
antikoncepce a následně přinést pohled na jednotlivé metody antikoncepce z hlediska 
nauky katolické církve. Dotazníkovým šetřením je v praktické části hodnoceno, jaké 
jsou postoje současných katolických párů k antikoncepci ve srovnání s oficiální naukou 
katolické církve.  
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Abstract 
Moral aspects of contraception from the perspective of present catholic couples  
 
Most women in productive age choose any form of conception control. Catholic Church  
accepts only natural contraceptive methods. Fertility awareness-based methods are 
cheap, ecological but for necessity of managing the method more complicated forms of 
contraception. It is also little promoted and by doctors mostly considered to be less 
reliable and that´s why it is not often recommended by gynecologists in contrast to 
widely promoted and used hormonal contraception. The topic of this dissertation is how 
do present catholic couples cope with this problem.  
 
The aim of the work is to give comprehensive description of basic types of in present 
used contraception and after that bring the view of particular contraception methods 
from the perspective of the Catholic Church doctrine. By the questionnaire survey in 
practical part is evaluated what are the attitudes of present catholic coulpes to 
contraception in comparison with official Catholic Church doctrine.  
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Úvod 
 
    Při své praxi lektora symptotermální metody a přednášejícího snoubencům v rámci 
příprav na manželství se snoubenci i mladými katolickými páry často rozebíráme otázku 
antikoncepce a různých možností plánování rodičovství. Nezřídka se i u katolických 
párů setkávám s tím, že mají buď žádné anebo velmi nedostatečné a často zkreslené 
informace o přirozených metodách antikoncepce a naopak nevidí vcelku nic špatného 
na ostatních běžně používaných antikoncepčních metodách (zejména na hormonální 
antikoncepci). Mnoho katolických partnerských dvojic považuje např. kondom a 
přerušovaný pohlavní styk za metody přirozené (vždyť se při nich přece neužívá žádná 
chemie) a tím pádem je automaticky bere jako metody katolickou církví oficiálně 
povolené. Málokdy se rovněž zamýšlejí nad oficiálním stanoviskem katolické církve 
k této problematice, mají o něm kusý přehled a z toho následně vyplývající značně 
pokroucený názor na to, jakým způsobem by katolická nauka měla ovlivňovat jejich 
manželský život. Při své práci se setkávám mezi katolickými páry mimo jiné i s názory, 
že mají právo se svobodně rozhodnout pro typ antikoncepce a církev jim do jejich 
rozhodnutí nemá co mluvit, ať je jakékoli. K takovýmto a podobným názorům mnohde 
přispívá i ne právě ucelená příprava snoubenců a minimalizování či úplné pominutí 
témat plánování rodičovství a antikoncepce. U katolických párů praktikujících ve svém 
životě přirozené antikoncepční metody může nedostatečná informovanost o těchto 
metodách vést k jejich podceňování nebo při špatné praxi k selhání metody, což ve 
svém důsledku spolu s minimální podporou okolí, může mít za následek až opuštění 
těchto metod a přechod k „běžným“ a široce propagovaným typům antikoncepce.  

 
Z českých šetření na téma přirozené plánování rodičovství, rodinný život a 

antikoncepce vyplývá, že katolické páry mají oproti většinové populaci obecně spíše 
konzervativnější postoj vůči těmto otázkám, ale při hlubším pohledu je možné dojít 
k závěru, že jejich navenek deklarované postoje a názory se významně liší od jejich 
reálného chování, jež se ve skutečnosti spíše blíží chování ostatní populace. Rovněž 
deklarované postoje k určitým otázkám rodinného života, i když jsou spíše 
konzervativní, nejsou většinou tak striktní (zejména v případě mladších ročníků), jak by 
se dalo u katolíků očekávat. Tato určitá rozpolcenost mezi reálným životem katolických 
párů a jejich veřejně deklarovanými názory je velmi nápadně vidět právě v případě 
témat týkajících se rodinného života a sexuality.     
 
    Cílem mé diplomové práce je zamyslet se nad antikoncepcí nejen z hlediska 
oficiálního církevního pohledu, který je nebo by spíše měl být všeobecně znám, ale 
přidat k němu pohled současných katolických párů, který, dovoluji si tvrdit, je 
minimálně částečně odlišný. Ve své práci jsem se zaměřila na předpokládaný rozpor 
v teoretické rovině nastavené magisteriem a církevními dokumenty a v rovině praktické 
představované náhledem do postojů, názorů a běžné denní praxe současných 
katolických párů k problematice tak osobní, jako je otázka antikoncepce a plánování 
rodičovství. 
  
    Má diplomová práce se skládá ze dvou částí – teoretické a praktické. V teoretické 
části jsem chtěla podat ucelený přehled o metodách antikoncepce, které jsou nyní běžně 
používány. Odděleně jsem pojednala o přirozených metodách antikoncepce (s větším 
zaměřením na symptotermální metodu) a o „běžně užívaných“ metodách antikoncepce 
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(s hlubším pohledem na hormonální antikoncepci) se snahou o do určité míry objektivní 
posouzení obou skupin a vymezení jejich výhod a nevýhod na základě dostupných 
literárních pramenů. Protože by má diplomová práce měla být zaměřena na 
„antikoncepci“, cíleně jsem ve své práci vynechala metody „postkoncepční“ typu tzv. 
potratových pilulek (morning-after pills). Na některých místech své práce jsem se 
dotkla částečně i tématu potratu, neboť nezřídka byla a jsou obě témata pojednávána 
společně (díky své tématické blízkosti) a pro jejich dobré vzájemné odlišení je vhodné 
znát náhled na oba tyto problémy. Následně jsem provedla sumarizaci oficiálního 
stanoviska katolické církve k jednotlivým typům antikoncepce a v obecné rovině jsem 
pátrala po námitkách katolických párů proti tomuto učení. Zběžně jsem se ve své práci 
dotkla i toho, jaký pohled na antikoncepci mají některé další církve a náboženské 
společnosti.  

V praktické části bylo formou dotazníku zhodnoceno, jaké jsou postoje současných 
katolických párů k antikoncepci ve srovnání s oficiální naukou katolické církve. 
Dotazníkové šetření bylo zaměřeno nejen na obecné zhodnocení různých metod 
antikoncepce (přirozených i „běžně užívaných), ale zejména na vlastní zkušenosti 
katolických párů s antikoncepcí. Snažila jsem se rovněž podchytit konkrétní námitky 
katolických párů vůči oficiálnímu postoji katolické církve a rozklíčovat důvody, které 
dnešní věřící manžele vedou k v podstatě párové neposlušnosti vůči vlastní církevní 
nauce.  

 
Ve své práci používám pro zjednodušení termín „přirozené antikoncepční metody“ 

(jak je běžně používán v odborné lékařské literatuře) promiskue s termíny „přirozené 
plánování rodičovství“ a „přirozené metody zábrany početí“ i s tím vědomím, že se 
v tomto případě jedná spíše o metody řízené abstinence (cílené zdržení se pohlavního 
styku v plodném období). Přesto se však dochází k vědomému a záměrnému vynechání 
možnosti otěhotnět (v neplodném období není otěhotnění možné i při plnohodnotném 
pohlavním styku), a tím se v pravém smyslu stávají metodami „anti“koncepčními. Díky 
použití tohoto termínu mohu v případě metod přirozeného plánování rodičovství mluvit 
i o jejich dalším (a v dnešní době progredující manželské neplodnosti stále více 
užívaném) efektu, a to „pro“koncepčním.  

 
Výsledkem mé práce by mělo být přinést určitý náhled do soukromé a velmi intimní 

oblasti katolického manželství a minimálně upozornit na jistá rizika v této oblasti. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi citlivou záležitost v oblasti manželského soužití, 
nekladu si za úkol pojmout toto téma vyčerpávajícím způsobem a provádět výzkum na 
velkém vzorku respondentů.  Ráda bych ale, aby má práce posloužila jako určitý pilotní 
projekt pro diskuzi např. v rámci diecézních center pro rodinu anebo pro ev. rozsáhlejší 
šetření na tomto poli. 
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1. Přehled současných typů antikoncepce 
1.1. Historie antikoncepce 

Snaha zabránit nechtěnému početí provází lidstvo od nepaměti. A od nepaměti také 
antikoncepční metody budily kontroverze a vedly k nesmiřitelnému postoji mezi 
propagátory a odpůrci antikoncepce s různou převahou sil k jednomu či druhému 
táboru, který přetrvává až do současnosti. 

Od starověku až do začátku 20. století jsou zdokumentovány nejrůznější bizarní 
antikoncepční praktiky. Ve starém Egyptě bylo popisováno zavádění do pochvy pasty 
z krokodýlího či sloního trusu, volské žluči, smůly nebo zelí. Ve staré Arábii byly 
doporučovány antikoncepční čípky z pravého varlete vlka obalené bavlnou nasáklou 
olivovým olejem. Ve starověké Číně bylo doporučováno jako dlouhodobá ochrana před 
početím spolknutí v předjaří chycených 24 živých pulců. Profesor pařížské univerzity 
Albert Veliký ve 13. století upřednostňoval místo pulců, které považoval za 
nespolehlivé, polykání živých včel.1   

Moderní historie antikoncepce počíná rokem 1921, kdy Dr. Ludwig Haberlandt 
v Insbrucku popsal antikoncepční účinek výtažku z vaječníku těhotných zvířat na 
zablokování ženské ovulace. Jeho práce však podobně jako pojednání Makepleaceho, 
Weinsteina a Freedmana o blokádě ovulace u ramlice podáním progesteronu z roku 
1937 nedoznala ve své době širší publicity. Větší rozvoj antikoncepce začíná až 
s umělou syntézou progesteronu americkým chemikem Russelem Markerem a následně 
v roce 1951 vytvořením norethisteronu, látky dodnes v gynekologii používané. Po 
odzkoušení antikoncepčního účinku této látky v kombinaci s estrogeny  Gregorym 
Pincusem a Min Chueh Changem na dobrovolnicích v Bostonu a Portoriku, byla v roce 
1959 vyrobena první kombinovaná antikoncepční tabletka Enavid-10 a v roce 1960 byla 
uvedena na trh v USA. V Evropě byla první antikoncepční tabletka vyrobena v roce 
1961 pod názvem Anovlar. V Československu byl uveden do praxe první kombinovaný 
preparát Antigest v roce 1965. První čistě gestagenní přípravek přichází na trh v USA 
v roce 1963 s názvem Depo-Provera.2  

Paralelně s vývojem hormonální antikoncepce docházelo i k vývoji přirozených 
metod regulace početí (přirozeného plánování rodičovství, PPR). Již ve starověku bylo 
známo, že žena je plodná jen v části menstruačního cyklu, vše bylo však zkreslené 
představou, že k ovulaci dochází během menstruace. Kyusaku Ogino od roku 1919 
sledoval vztah ovulace k příští menstruaci a své výsledky publikoval v roce 1923. Na 
základě jeho práce byla na začátku 30. let 20. století popsána pravidla k určování 
plodných a neplodných období dnes známá jako tzv. kalendářní metoda (v roce 1930 
Jan Smulders, v roce 1932 Leo Latz a Kyusaku Ogino, v letech 1929 a 1934 Hermann 
Knaus).3 V roce 1905 Van de Velde popsal bifázický průběh křivky bazální teploty a 

                                                
1 Srov. BARTÁK, Alexandr. Antikoncepce. 1. vydání. Praha: Grada, 2006, s. 12-14. 
2 Srov. BARTÁK, Alexandr. Antikoncepce, s. 12-14; FAIT, Tomáš. Antikoncepce průvodce 

        ošetřujícího lékaře. 2. vydání. Praha: Maxdorf, 2008, s. 10-13; ČEPICKÝ, Pavel. Hormonální  
        antikoncepce. Remedia 2004, roč. 14, č. 3, s. 259-266; VYBÍRAL, Jan (ed.). Pastorální a etické  
        výzvy v oblasti manželství, rodiny a sexuality. 1. vydání. Brno: Centrum pro studium demokracie a  
        kultury, 2008, s. 123-124. 

3 Srov. SKOČOVSKÝ, Karel D. Akceptabilita metod přirozené kontroly početí: dimenze a  
  determinanty. Brno, 2007. Disertační práce. Masarykova univerzita v Brně. Filosofická fakulta.  
   Psychologický ústav. Vedoucí práce M. Tyrlík. 
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v roce 1927 dal do souvislosti bazální tělesnou teplotu a cyklickou činnost vaječníků. 
V roce 1932 spojili O. Harvey a H. Crockett s průběhem teplotní křivky určování 
plodných a neplodných období. Willhelm Hillebrand stanovil v roce 1935 na základě 
předchozích výzkumů pravidla teplotní metody. V roce 1934 publikovali R. Devraigne 
a J. Seguy práci dávající do souvislosti řídký hlen děložního hrdla a možnost oplodnění. 
Na tuto práci navázal v letech 1959 a 1968 E. Odeblad popisem změn děložního hrdla. 
Od 60. let 20. století propracoval John Billings přesná pravidla hlenové ovulační 
metody a poprvé je publikoval v roce 1964. E. Keefe na počátku 50. let 20. století dal 
do souvislostí posuzování plodnosti a kombinaci sledování hlenu děložního hrdla a 
bazální tělesné teploty. Tento autor rovněž doporučoval sebevyšetřování změn 
děložního čípku k určování plodných a neplodných období. Symptotermální metodu 
nejvíce rozvinul J. Rötzer, který v roce 1965 dal podrobný návod k určování plodných a 
neplodných období na základě změn křivky bazální tělesné teploty, hlenu děložního 
čípku a délky menstruačního cyklu. O metodě laktační amenorhey bylo pojednáno na 
konferencích v Bellagiu v letech 1988 a 1995. V Československu vyšla v roce 1933 
publikace předkládající pravidla kalendářní metody. První zmínka o teplotní metodě na 
našem území byla publikována v roce 1959, podrobnější návod k jejímu používání až 
v roce 1970. O symptotermální metodě se v Československu začíná hovořit až od konce 
80. let 20. století.4  

 

1.2. Antikoncepční chování českých žen  
Dle údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) užívalo k 31.12. 2012  

v České republice hormonální nebo nitroděložní antikoncepci (ve formě nitroděložních 
tělísek) více než 1,28 miliónu žen ve věku 15-49 let, což je více než polovina žen 
v plodném věku. 

 Od roku 1970 došlo ke strmému nárůstu v užívání hormonální antikoncepce 
z 31 752 žen v roce 1970 na 1 110 434 uživatelek v roce 2012, zatímco zájem                
o nitroděložní antikoncepci po počátečním boomu v 70. a 80. letech stagnuje na 
hodnotách kolem 170 000 žen. Z uvedených hodnot vyplývá, že ženy se významně 
častěji rozhodují pro hormonální antikoncepci (86,6% uživatelek) než pro antikoncepci 
nitroděložní (13,4% uživatelek). Užívání ostatních typů antikoncepce je ze statistického 
hlediska zanedbatelné. Podrobné statistické přehledy o vývoji užívání antikoncepce viz. 
Přílohy. Graficky je vývoj užívání antikoncepce na 1 000 žen fertilního věku ukázán 
v Obrázku 1.5  

Výzkum sexuálního chování populace ČR na reprezentativním vzorku 2000 
respondentů potvrzuje oproti ostatním formám antikoncepce vzestup četnosti 
hormonální antikoncepce u žen mezi lety 1993 a 2008 z 22 na 52%. Z přirozených 
metod je zde uvedena blíže nespecifikovaná metoda „neplodných dnů“ a u žen byl 
v jejím případě zaznamenán pokles z 12% uživatelek v roce 1993 na 2% v roce 2008.6  

                                                
4 Srov. KIPPLEY, John F. Manželství je natrvalo. 1. vydání. Olomouc: Matice cyrilometodějská,   
  2001, s. 102; ŠIPR, Květoslav – ŠIPROVÁ, Helena. Cesty přirozeného plánování rodičovství  
  k vědeckému uznání. Scripta bioethica 2002, roč. 2, č. 1, s. 8-14; ŠIPR, Květoslav – ŠIPROVÁ,  
  Helena. K padesátiletému jubileu Billingsovy ovulační metody. Scripta bioethica 2003, roč. 3, č. 1,  
  s. 22-25; Wikipedie. Přirozené plánování rodičovství [2014-04-13]. <https://cs.wikipedia.org/wiki/   
   P%C5%99irozen%C3%A9_pl%C3%A1nov%C3%A1n%C3%AD_rodi%C4%8Dovstv%C3%AD>.  
5 Srov. Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR. Potraty ČR 2012 [2013-08-06].  
  <http://www.uzis.cz>. 
6 Srov. WEISS, Petr – ZVĚŘINA, Jaroslav. Sexuální chování české populace. Urologie pro praxi  
  2009, roč. 10, č. 3, s. 160-163. 



 

11 

Obrázek 1: Vývoj užívání antikoncepce českých žen 

(převzato z: www.uzis.cz) 
 

1.3. Rozdělení a spolehlivost antikoncepce 
Antikoncepční metody lze dělit mnoha různými způsoby dle nejrůznějších hledisek. 

Nejčastěji užívané je dělení na antikoncepci ženskou a mužskou a zhodnocení praktické 
významnosti jednotlivých metod. Za další dělení lze považovat rozdělení na 
antikoncepční metody vratné (reverzibilní) a nevratné (ireverzibilní) nebo metody více 
či méně spolehlivé dle hodnot Pearlova indexu. Podrobnější rozdělení běžně 
používaných antikoncepčních metod viz. Tabulka 1.7 Přehled přirozených 
antikoncepčních metod viz Tabulka 2.8     

Ze současných běžně užívaných a vratných antikoncepčních metod jsou u žen 
nejvýznamnější různé druhy hormonální antikoncepce (z nich zejména kombinované 
antikoncepční tablety a nitroděložní tělíska) a dále pak v mnohem menší míře užívaná 
chemická antikoncepce (spermicidní čípky a krémy). U mužů jsou v současnosti 
prakticky využitelné pouze kondom a přerušovaná soulož. Tyto typy běžně používané 
antikoncepce budou více rozepsány v následujících kapitolách. V případě přirozených 
antikoncepčních metod je jednoznačně nejvýznamnější a nejpoužívanější  
symptotermální metoda (STM). V dalších kapitolách budou stručně zmíněny i ostatní 
používané metody přirozené antikoncepce, neboť na rozdíl od běžně využívaných 
metod, o nich nebývá podáváno příliš informací. 

Při vzájemném srovnávání jednotlivých antikoncepčních metod se mimo jiné 
používá porovnávání jejich spolehlivosti, která se udává tzv. Pearlovým indexem (PI, 
těhotenské číslo, těhotenský index). PI je číslo udávající, kolik ze 100 žen užívajících 
nějaký typ antikoncepce nezamýšleně otěhotní v průběhu 1 roku. Z toho vyplývá, že 
čím je PI vyšší, tím je daný typ antikoncepce méně spolehlivý. PI nechráněného 

                                                
7 Srov. BARTÁK, Alexandr. Antikoncepce, s. 23-24. 
8 Srov. FAIT, Tomáš. Antikoncepce průvodce ošetřujícího lékaře, s. 96; ŠIPR, Květoslav –   
  ŠIPROVÁ, Helena. Přirozené a spolehlivé plánování rodičovství. 1. vydání. Brno: Gloria, 1995,  
  s. 96-98. 
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pohlavního styku je 80,00-88,00 (průměrně se udává 85,00). Aby se daný typ 
antikoncepce mohl brát jako spolehlivý, neměl by jeho PI přesahovat hodnotu 5.               

 
Tabulka 1: Rozdělení běžně užívaných antikoncepčních metod 

Skupina antikoncepčních metod Metoda Poznámka 
přerušovaná 
soulož  
PI 8,00-38,00 
(4,00/27,00) 

významná 
metoda 

zábrana tvorby 
spermií 

není prakticky 
použitelná 

 

mužská 
sterilizace 
PI 0,00-0,15 
(0,10/0,15) 

plodnost se již 
nedá obnovit 

mužská 
antikoncepce 

 kondom 
PI 5,00-15,00 
(2,00/15,00) 

významná 
metoda 

poševní pesar u nás již patří 
historii 

spermicidní čípky 
a krémy 
PI 0,68-25 
(18,00/29,00) 

užívají se, ale 
mimo jiných 
nevýhod jsou 
méně spolehlivé 

nehormonální metody 

bariérové 
metody 

ženská sterilizace  
PI 0,00-0,50 

plodnost se již 
nedá obnovit 

nitroděložní 
tělíska  
PI 0,10-4,00 
(0,20/0,80) 

významná 
metoda 

nitroděložní 
antikoncepce 

nitroděložní 
antikoncepční 
systémy 
PI 0,02-0,20 

méně užívaná, ale 
má budoucnost 

minipilulky  
PI 0,14-9,60  

užívají se, ale 
omezený význam 

antikoncepční podkožní 
implantáty  
PI 0,00-1,00 

méně užívaná, ale 
má budoucnost 

gestagenní 

antikoncepční injekce 
PI 0,00-1,00 

užívají se, ale 
omezený význam 

antikoncepční tablety 
PI 0,10-1,00 (0,30/8,00) 

velmi 
významná 
metoda 

ženská 
antikoncepce 

hormonální 
metody 

kombinované 

antikoncepční náplasti 
PI 0,50 

méně užívaná, ale 
má budoucnost 

(volně převzato z: Barták Antikoncepce, s. 24; Wikipedie. Spolehlivost antikoncepce. 
<https://cs.wikipedia.org/wiki/Spolehlivost_antikoncepce>.)  
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Antikoncepční metody s PI vyšším než 5 jsou již brány jako málo spolehlivé. Nejvyšší 
míru spolehlivosti mají, pokud nebereme v úvahu ženskou či mužskou sterilizaci, 
z běžně užívaných antikoncepčních metod metody hormonální antikoncepce (snad 
s výjimkou minipilulek) a z přirozených metod STM. 

 
Tabulka 2: Rozdělení přirozených antikoncepčních metod 

Metoda Poznámka 
metoda kalendářní (Knausova-Oginova, 
metoda neplodných dnů) 

u nás již historická metoda, malá 
spolehlivost, PI 14,00-35,00 

metoda standardních dnů užívaná v rozvojových zemích 
PI 5,00/12,00 

metoda teplotní (Döringova) méně užívaná, PI 1,00-3,00 
metoda hlenová (Billingsova) užívaná v rozvojových zemích, u nás 

omezený význam 
PI 0,40-39,70 (1,10/10,50) 

sebevyšetřování čípku není samostatnou metodou, užití pouze 
v kombinaci s dalšími známkami ovulace 
jako součást jiných metod 

metoda symptotermální (STM, metoda 
Rötzerova) 

významná metoda 
PI 0,20-2,50 (0,40/2,00) 

metoda laktační amenorhey omezené užití pouze pro kojící ženy 
PI 0,50-2,00 

jiné metody (Ovulotest, měření elektrické 
rezistence poševního sekretu, sledování 
hladin hormonů v krvi a jejich metabolitů 
v moči, sledování buněčné enzymatické 
aktivity) 

nejsou prakticky použitelné 

(volně převzato z: Wikipedie. Spolehlivost antikoncepce.  
<https://cs.wikipedia.org/wiki/Spolehlivost_antikoncepce>.)  
 
V případě jednotlivých antikoncepčních metod se rozmezí PI může i značně 

rozcházet, neboť je nutné brát v úvahu nejen spolehlivost vlastní metody ale i 
spolehlivost jejích uživatelů (spolehlivost užívání). Spolehlivost metody (spolehlivost 
při správném používání metody – perfect use) je prezentována většinou výrobcem 
daného typu antikoncepce a ukazuje na procento otěhotnění, ke kterému došlo přes 
dodržení správného postupu. Spolehlivost uživatelů (spolehlivost při typickém 
používání metody – typical use) je dána působením lidského faktoru a je vždycky horší 
než spolehlivost vlastní metody (PI je vyšší u některých metod i několikanásobně). 
Spolehlivost uživatelů se více blíží reálné spolehlivosti konkrétní antikoncepce než 
spolehlivost metody, neboť pravdivěji odráží skutečnou situaci.9 Pro spolehlivost 
jednotlivé antikoncepce má velký význam údaj o PI v prvním roce jejího používání, 
protože u začátečníků je vyšší procento selhání. Rozmezí PI u jednotlivých běžně 
používaných antikoncepčních metod i u metod přirozené antikoncepce jsou podrobně 

                                                
9 Srov. SKOČOVSKÝ, Karel D. Sexualita a manželská spokojenost při používání symptotermální 
   metody přirozeného plánování rodičovství u religiózní populace. Brno, 2004. Diplomová práce.  
   Masarykova univerzita v Brně. Filosofická fakulta. Psychologický ústav. Vedoucí práce M. Tyrlík;     
   SKOČOVSKÝ, Karel D. Akceptabilita metod přirozené kontroly početí: dimenze a determinanty.  
   Disertační práce.  
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ukázána v Tabulkách 1 a 2 – u velkého rozptylu PI je v závorce uveden poměr 
spolehlivost metody/spolehlivost uživatelů.10  

 

1.4. Působení a účinky antikoncepce 
 Obecně lze působení antikoncepce rozdělit na to, na jaké úrovni při manželském 

styku působí. Bariérové metody antikoncepce (zejména kondom a dále spermicidní 
čípky a krémy, v menší míře pak mužská a ženská sterilizace) a gestagenní hormonální 
antikoncepce ve formě minipilulek, antikoncepčních injekcí a podkožních implantátů 
brání vlastnímu oplození zamezením možnosti setkání spermií a vajíčka (vlastní 
antikoncepční efekt). Kombinovaná hormonální antikoncepce působí právě díky 
kombinaci účinků hormonů estrogenů a progesteronu na více úrovních a to v závislosti 
na množství jednotlivých hormonů v tabletce a jejich vzájemném poměru – ovlivňuje 
nepropustnost hlenové zátky v děložním krčku, a tím brání spojení spermií a vajíčka, 
dále blokuje ovulaci (zrání vajíček ve vaječnících), ale v případě již oplodněného 
vajíčka brání jeho nidaci zpomalením jeho transportu vejcovody a změnou děložní 
sliznice. Poslední zmíněný účinek (zábrana nidace již oplozeného vajíčka – 
abortivní/postfertilizační efekt) se uplatňuje i v případě nitroděložních tělísek a 
nitroděložních antikoncepčních systémů spolu s jejich toxickým působením na spermie 
a vajíčka.11 Přerušovaná soulož je od předchozích antikoncepčních metod ve svém 
působení odlišná zejména tím, že vlastní manželský styk není ve své podstatě 
plnohodnotně dokonán. Na rozdíl od přirozených antikoncepčních metod, kdy dochází 
k plnohodnotnému dokonanému manželskému styku, ale ten je omezen pouze na 
období neplodných dní.12  

   

1.5. Kombinované antikoncepční tabletky 
Kombinovaná hormonální antikoncepce (CC) jsou většinou tabletky, které obsahují 

směs estrogenů a progestinu v různém vzájemném poměru a v různých koncentracích 
jednotlivých účinných látek. V současné době je kombinovaná hormonální 
antikoncepce v tabletkové podobě naprosto dominantní antikoncepční metodou českých 
žen, proto budu-li se dále zmiňovat o hormonální antikoncepci (HA), budu mít na mysli 
právě tuto konkrétní metodu. Mechanismus účinku kombinované hormonální 
antikoncepce je rovněž kombinací působení obou typů hormonů (podrobněji viz. výše 
kapitola Působení a účinky antikoncepce). Jako převažující antikoncepční účinek je 
uváděna blokáda ovulace (vyzrávání vajíčka ve vaječníku) díky estrogennímu působení, 
každá kombinovaná hormonální antikoncepce má však i různě vyjádřené účinky  
 

                                                
10 Srov. BARTÁK, Alexandr. Antikoncepce, s. 30-31; FAIT, Tomáš. Antikoncepce průvodce  
  ošetřujícího lékaře, s. 13-15 a 96; ŠIPR, Květoslav –  ŠIPROVÁ, Helena. Přirozené a spolehlivé  
  plánování rodičovství, s. 82-84; Wikipedie. Spolehlivost antikoncepce [2014-04-13].  
 <https://cs.wikipedia.org/wiki/Spolehlivost_antikoncepce>. 
11 Srov. SKOČOVSKÝ, Karel D. Akceptabilita metod přirozené kontroly početí: dimenze a  
    determinanty. Disertační práce. 
12 Srov. BARTÁK, Alexandr. Antikoncepce, s. 23-29 a 42; SKOČOVSKÝ, Karel. Abortivní účinek  
  antikoncepce (2.2013) [2014-04-13]. <http://teologietela.paulinky.cz/Sexualita-   
  Plodnost/Antikoncepce-a-odpovedne-rodicovstvi/Abortivni-ucinek-antikoncepce>; Hnutí pro život  
  ČR. Plánovaná samota – antikoncepce [2013-09-12]. <http://www.prolife.cz/?a=37&id=94>. 
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progestinové (zhoršení pohyblivosti vejcovodů, změna děložní sliznice a hlenu 
děložního hrdla).13  

PI v případě kombinované hormonální antikoncepce je udáván v ideálním případě 
0,00-0,40 (spolehlivost metody), reálná spolehlivost tohoto typu antikoncepce po 
zohlednění spolehlivosti uživatelek se pohybuje většinou kolem 1,00, v některých 
případech však může být až 8,00. Nejčastějším problémem uživatelek bývá, že si 
zapomenou vzít tabletku.14  
 
1.5.1. Nežádoucí účinky kombinované hormonální antikoncepce 

Kombinovaná hormonální antikoncepce má díky zátěži organismu zvýšenými 
hormonálními hladinami mnoho vedlejších účinků. Některé z nich mohou být pouze 
obtěžující a s časem vymizí, některé mohou mít závažnější charakter a nezřídka je 
možné se setkat s velmi závažnými nežádoucími účinky, které mohou v určitých 
případech skončit i smrtí uživatelky. Vzhledem k velkému počtu uživatelek 
kombinované hormonální antikoncepce v naší republice se její nežádoucí účinky 
začínají stávat problémem, se kterým je třeba počítat. 

 
Účinky na žilní systém 
Estrogen (a v menší míře i progestiny) zvyšuje tvorbu koagulačních faktorů v játrech, 

a díky tomu má krev větší tendenci se srážet. Pokud má žena křečové žíly (varixy), má 
zvýšené riziko vzniku zánětu žil (flebotrombózy). Podobně rizikové jsou ženy po 
operacích cévního systému nebo mající vrozenou zvýšenou srážlivost krve (vrozený 
defekt antikoagulačního systému způsobený např. Leydenskou mutací). Obecně stavy 
nějakým způsobem znehybňující (dlouhé operační zákroky, nutnost delší dobu ležet po 
operaci nebo imobilizace z jiných důvodů, ale třeba i delší cestování např. letadlem) 
v kombinaci s užíváním hormonální antikoncepce významně zvyšují riziko vzniku 
flebotrombózy. Výrazně vyšší riziko zánětu žil je rovněž v kombinaci hormonální 
antikoncepce a kouření.15 Zánět žil je sám o sobě záležitost nepříjemná, dnes již ale bez 
problémů léčitelná a to ve většině případů i ambulantně. Může však způsobit i 
smrtelnou komplikaci zvanou plicní embolie, která vzniká, pokud se trombus (krevní 
sraženina) utrhne a krevním oběhem doputuje přes srdce až do plicních tepen a ty ucpe. 
V případě masivní plicní embolizace způsobené velkým trombem může dojít i               
u mladých dívek k náhlé smrti. 

Účinky na srdce a tepny 
Progestiny zvyšují „zlý“ LDL cholesterol v organismu a tím i riziko aterosklerózy 

tepen. Tento účinek se ještě umocňuje s postupujícím věkem ženy (od 35 let již může 
být užívání hormonální antikoncepce z tohoto důvodu problematické), kouřením (má 
samo o sobě významný aterogenní efekt) a v případě vrozeně zvýšeného cholesterolu 
(onemocnění zvané hyperlipidémie).16 Urychlení aterosklerózy může vést k závažným 

                                                
13 Srov. FAIT, Tomáš. Antikoncepce průvodce ošetřujícího lékaře, s. 18; PŠENIČKA, Oldřich.  
  Sexuální výchova v rodině. 2. vydání. Pardubice: Hnutí Rodina; Hradec Králové: ATD, 1995,             
   s. 192-193. 
14 Srov. FAIT, Tomáš. Antikoncepce průvodce ošetřujícího lékaře, s. 18; PŠENIČKA, Oldřich.  
  Sexuální výchova v rodině, s. 192; Wikipedie. Spolehlivost antikoncepce. 
15 Srov. BARTÁK, Alexandr. Antikoncepce, s. 69-70; FAIT, Tomáš. Antikoncepce průvodce  
   ošetřujícího lékaře, s. 29-32; KUBY, Gabriele. Globální sexuální revoluce ztráta svobody ve jménu  
   svobody. 1. vydání. Brno: Kartuziánské nakladatelství, 2014, s. 314.  
16 Srov. BARTÁK, Alexandr. Antikoncepce, s. 71-72; FAIT, Tomáš. Antikoncepce průvodce  
   ošetřujícího lékaře, s. 33-34. 
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komplikacím, jako je vysoký krevní tlak (arteriální hypertenze), ale i infarkt myokardu 
nebo cévní mozková příhoda.17  

Jaterní poškození 
Průchod hormonů játry je samozřejmě zatěžuje, ale zdravá játra by s tím neměla mít 

problém. V případě moderních preparátů se sníženými dávkami hormonů nebývá jaterní 
poškození časté, snad jen u uživatelek s nějakou jaterní chorobou, kde však může 
užívání hormonální antikoncepce zapříčinit vznik cholestatické žloutenky nebo i tumoru 
jater. Podávání hormonální antikoncepce může způsobit maligní zvrhnutí do té doby 
nezhoubných jaterních tumorů i de novo vznik karcinomů jater. Prognóza těchto národů 
je i v dnešní době velmi nepříznivá.18  

Hormonální antikoncepce a rakovina 
U predisponovaných uživatelek je možný vznik tumoru jater (viz. výše). V případě 

rakoviny prsu, která je hormonálně závislá, se neprokázalo, že by užívání hormonální 
antikoncepce zvyšovalo její výskyt. Poněkud vyšší riziko mají ženy, které začaly užívat 
hormonální antikoncepci před svým 20. rokem věku. Určité vyšší riziko vzniku je 
v případě souběžného užívání hormonální antikoncepce a kouření v případě karcinomu 
hrdla děložního. K snížení výskytu došlo v případě karcinomů endometria a vaječníků. 
Paradoxní je, že v případě vzniku těchto nádorů nebo i jen podezření na ně je 
hormonální antikoncepce absolutně kontraindikována (viz. níže Tabulka 3).19  

Hormonální antikoncepce a váhový přírůstek 
Estrogenní část kombinované hormonální antikoncepce způsobuje zadržování vody 

v organismu a tím určitý většinou nevelký (2-3kg) a po vysazení reversibilní (vratný) 
váhový přírůstek. Progestiny svým působením způsobují vyšší chuť k jídlu a tím i 
sekundárně zvyšují tělesnou hmotnost, která však po vysazení antikoncepce není 
jednoduše vratná.20  

Vliv hormonální antikoncepce na psychiku a libido 
Progestiny mohou způsobovat pokles libida, bolesti hlavy, změny nálady, nervozitu, 

podrážděnost, emoční labilitu a deprese. Některé z obtíží je možné objasnit retencí 
tekutin v organismu při užívání kombinované hormonální antikoncepce, ale u většiny 
z nich odborná gynekologická veřejnost důvod nezná a vinu nedává hormonální 
antikoncepci, ale placebo efektu (žena si po přečtení příbalového letáku obtíže 
vsugeruje).21  

Hormonální antikoncepce a nepravidelné krvácení 
Pokud dochází ke krvácení i mimo vlastní menstruaci, je to známkou příliš nízké 

hladiny některého z podaných hormonů. Pokud se krvácení objevuje i v dalších cyklech, 
je nutné antikoncepci vyměnit.22  

Ostatní nežádoucí účinky hormonální antikoncepce 
Hormonální antikoncepce může v některých případech způsobit nauzeu (pocit na 

zvracení) nebo pigmentace v obličeji (chloasma) zvláště při současném opalování. 
                                                
17 Srov. FAIT, Tomáš. Antikoncepce průvodce ošetřujícího lékaře, s. 27 a 36; KUBY, Gabriele.  
   Globální sexuální revoluce ztráta svobody ve jménu svobody, s. 314.  
18 Srov. BARTÁK, Alexandr. Antikoncepce, s. 72; FAIT, Tomáš. Antikoncepce průvodce  
   ošetřujícího lékaře, s. 27 a 39. 
19 Srov. BARTÁK, Alexandr. Antikoncepce, s. 73; FAIT, Tomáš. Antikoncepce průvodce  
   ošetřujícího lékaře, s. 27 a 35. 
20 Srov. BARTÁK, Alexandr. Antikoncepce, s. 73-74; FAIT, Tomáš. Antikoncepce průvodce  
   ošetřujícího lékaře, s. 27; KUBY, Gabriele. Globální sexuální revoluce ztráta svobody ve jménu   
   svobody, s. 314.  
21 Srov. BARTÁK, Alexandr. Antikoncepce, s. 75-76; FAIT, Tomáš. Antikoncepce průvodce  
   ošetřujícího lékaře, s. 27. 
22 Srov. BARTÁK, Alexandr. Antikoncepce, s. 76-77; FAIT, Tomáš. Antikoncepce průvodce  
   ošetřujícího lékaře, s. 27. 
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Dalšími obtížemi může být i bolestivé napětí v prsou či nesnášenlivost kontaktních 
čoček.23   

Ekologický dopad hormonální antikoncepce 
Mimo vlastních zdravotních problémů je nutné zmínit i významnou (vzhledem 

k počtu uživatelek) ekologickou zátěž, kterou s sebou užívání hormonální antikoncepce 
rovněž přináší. Hormony a jejich metabolity vyloučené močí kontaminují vodu a 
ovlivňují ostatní živé organismy, se kterými se dostanou do styku. Toto se stává 
postupně závažnou ekologickou hrozbou, neboť zbytky ženských hormonů lze nalézt 
např. v mase ryb nebo i hospodářských zvířat a mohou se podílet i na lidské neplodnosti 
(zejména mužské).24    
 
1.5.2. Pro koho není kombinovaná hormonální antikoncepce vhodná  
(kontraindikace CC) 

Z výše uvedených nežádoucích účinků je možné odvodit, jaké ženy mohou tento typ 
antikoncepce užívat a které nikoli. Světová zdravotnická organizace (WHO) rozděluje 
rizika používání konkrétní antikoncepční metody obecně do 4 kategorií. V kategorii      
1 neexistuje žádné omezení užívání, v kategorii 2 výhody metody převyšují teoretická i 
prokázaná rizika, v kategorii 3 naopak prokázaná i teoretická rizika převyšují výhody 
metody a v kategorii 4 by používání dané metody znamenalo neúměrné riziko. 
V případě kategorií 1 a 2 je užívání antikoncepce možné, kategorie 3 představuje 
relativní a kategorie 4 absolutní kontraindikace užívání dané antikoncepční metody.  

 
Tabulka 3: Relativní a absolutní kontraindikace kombinované hormonální  

antikoncepce 
Relativní kontraindikace CC Absolutní kontraindikace CC 
vrozená koagulopatie kouření u žen nad 35 let 
tromboembolická nemoc a ischemická 
choroba srdeční do 45 let v rodině, 
vysoké riziko tromboembolie uživatelky 

tromboembolická nemoc, cévní 
mozková příhoda a ischemická choroba 
srdeční 

významná srdeční vada těhotenství a kojení do 6 měsíců věku 
kojence 

jaterní poškození, žlučníkové kameny onemocnění jater, nádory jater 
zvýšení krevních tuků (hyperlipidémie) neléčený vysoký krevní tlak (hypertenze) 
nekomplikovaná cukrovka cukrovka se změnami orgánů 
některá systémová onemocnění (např. 
lupus) 

na hormonech závislé nádory (karcinom  
prsu, endometria, vaječníků) nebo  
podezření na ně 

srpková anémie, porfyrie primární plicní hypertenze 
antifosfolipidový syndrom závažná vrozená trombofilie 
migrény migrény s aurou, bolesti hlavy  

s neurologickými příznaky 
plánované rozsáhlé operace dlouhodobá imobilizace 
hyperprolaktinémie  

(volně převzato z: Fait Antikoncepce, s. 19) 
 

                                                
23 Srov. BARTÁK, Alexandr. Antikoncepce, s. 77-78; FAIT, Tomáš. Antikoncepce průvodce  
   ošetřujícího lékaře, s. 27. 
24 Srov. KUBY, Gabriele. Globální sexuální revoluce ztráta svobody ve jménu svobody, s. 314.  
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Relativní (podávání se nedoporučuje) a absolutní (podávání je zakázáno vždy a za 
všech podmínek) kontraindikace používání CC viz. Tabulka 3.25  

Pohled katolické církve na tuto metodu 
Katolická církev odmítá obecně (a v Evangelium vitae i adresně) kombinovanou 

hormonální antikoncepci (a hormonální/chemickou antikoncepci v širším slova smyslu) 
pro její možný abortivní/postfertilizační účinek na již počatá embrya.26 Rovněž díky 
blokádě ovulace a z toho plynoucího zneplodnění ženy dochází k rozpojení spojivé a 
plodivé funkce pohlavního styku a tím k znemožnění zplození nového života.27  
Zároveň jsou uváděny závažné zdravotní nežádoucí účinky této antikoncepční metody.  

Běžný pohled žen a odborné veřejnosti na tuto metodu 
O velkém zájmu uživatelek o hormonální antikoncepci svědčí vysoké procento žen 

užívající tento typ antikoncepce (viz. kapitola 1.2. Antikoncepční chování českých žen). 
Hormonální antikoncepce ve formě kombinovaných antikoncepčních tabletek je 
jednoznačně dominující antikoncepční metodou českých žen také široce propagovanou 
odbornou gynekologickou veřejností. Hormonální antikoncepce je gynekology masově 
doporučována nejen pro své antikoncepční účinky, ale také pro vedlejší účinky 
neantikoncepčního charakteru (viz. níže kapitola Důvody používané pro obranu 
antikoncepce s. 26-28). 

 

1.6. Kondom 
Kondom také zvaný prezervativ je nejvýznamnější z bariérových antikoncepčních 

metod. Jedná se o tenkou gumovou pružnou blánu navlékanou jako obal na pohlavní úd 
před pohlavním stykem, čímž brání vniknutí spermií do pochvy a tím i jejich 
potenciálnímu setkání s vajíčkem. Poněkud nižší spolehlivost této metody a větší 
rozptyl PI závisí zejména na zkušenosti uživatele. Mimo vlastní antikoncepční účinek 
poskytuje kondom do značné míry i ochranu proti šíření pohlavních a pohlavně 
přenositelných chorob. Jistou nevýhodou je určitá ztráta spontánnosti, neboť jeho 
používání vyžaduje určitou přípravu a pro někoho může být problém i to jít si kondom 
koupit.28 Raritně se může vyskytnout alergie na gumu, v literatuře je zmiňován i vyšší 
výskyt těhotenské hypertenze v následujícím těhotenství a vyšší riziko rakoviny prsu při 
porušení imunologických reakcí a zabránění vstřebávání mnoha působků ze spermatu 
stěnou pochvy.29  

Pohled katolické církve na tuto metodu 
Kondom je ve světě propagován zejména v rámci tzv. bezpečného pohlavního styku 

jako ochrana před šířením AIDS a jiných pohlavních chorob. Katolická církev odmítá 
používání kondomů a trvá na zdrženlivosti mimo manželství a na manželské věrnosti, 
které spolehlivě chrání před nákazou.30  

                                                
25 Srov. FAIT, Tomáš. Antikoncepce průvodce ošetřujícího lékaře, s. 19-20. 
26 např. Srov. GS 51; KKC 2270-2271; PAVEL VI. Humanae vitae (encyklika ze dne 25.7.1968),  
   Praha 1991, 14; Srov. Kongregace pro nauku víry. Instrukce Donum vitae o respektování  
   počínajícího lidského života a o důstojnosti plození. Odpovědi na některé aktuální otázky. Scripta  
   bioethica 2007, roč. 7, č. 2, s. 16-17; JAN PAVEL II. Evangelium vitae (encyklika ze dne   
   25.3.1995), Praha 1995, 13; Kongregace pro nauku víry. Instrukce Dignitas personae o některých  
   otázkách bioetiky. 1. vydání. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009, 23. 
27 např. Srov. JAN PAVEL II. Teologie těla. 3. vydání. Praha: Paulínky, 2006, s. 546-551. 
28 Srov. BARTÁK, Alexandr. Antikoncepce, s. 34-37; FAIT, Tomáš. Antikoncepce průvodce  
   ošetřujícího lékaře, s. 93. 
29 Srov. PŠENIČKA, Oldřich. Sexuální výchova v rodině, s. 195-6. 
30 např. Srov. Papežská rada pro rodinu. Lidská sexualita: pravda a význam. 1. vydání. Kostelní  
   Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2000, 139.  



 

19 

Běžný pohled žen a odborné veřejnosti na tuto metodu 
Jedná se o velmi rozšířenou a oblíbenou mužskou antikoncepční metodu zejména pro 

svoji relativně nízkou cenu. Stabilní partnerské páry však volí většinou jako dominantní 
jiný typ antikoncepce pro omezení spontánnosti sexuálního života při jeho pravidelném 
používání. 

 

1.7. Spermicidní krémy a čípky 
Spermicidní krémy a čípky působí pouze lokálně v pochvě na principu imobilizace 

spermií v ejakulátu. Neobsahují žádné hormony a nemají žádné závažné nežádoucí 
účinky. Působení tohoto typu antikoncepce je na bázi chemické reakce použitých látek 
na buněčné stěny spermií, které jsou odlišné od buněk poševní sliznice. Moderní 
spermicidní látky mají nejen efekt antikoncepční, ale také antiinfekční svojí schopností 
ničit původce pohlavně přenositelných chorob. Jejich nevýhodou je nutnost určité 
přípravy při zavádění a relativně malá spolehlivost této antikoncepční metody.31  

Pohled katolické církve na tuto metodu 
Katolická církev odmítá v obecném smyslu tuto antikoncepční metodu, neboť svým 

působením přímo brání plodivému charakteru pohlavního styku.32 Jako prevence 
přenosu pohlavních chorob je církví doporučována zdrženlivost mimo manželství a 
manželská věrnost.  

Běžný pohled žen a odborné veřejnosti na tuto metodu 
I když má tato antikoncepční metoda svoji specifickou skupinu uživatelek, je 

v současnosti pouze metodou okrajovou. 
 

1.8. Nitroděložní tělísko 
Druhou nejvýznamnější ženskou antikoncepční metodou jsou právě nitroděložní 

tělíska (IUD). Nitroděložní tělísko působí zatím ne příliš jasným mechanismem jednak 
na stěnu děložní sliznice, kde způsobuje změny podobné zánětlivým, a jednak urychluje 
transport již oplozeného vajíčka děložní dutinou, čímž brání jeho nidaci a způsobuje 
časný potrat (efekt abortivní/postfertilizační). Spermie jsou v děloze ničeny zde 
probíhající imunitní reakcí na zánětlivé změny nebo přímým toxickým působením       
(v případě medikovaných tělísek). Antikoncepční účinek moderních IUD spočívá 
převážně v toxickém působení na spermie i vajíčka před oplozením, nicméně určitý 
abortivní/postfertilizační efekt je i u nich zachován. Nitroděložní tělíska mají různý tvar 
(v současnosti nejčastěji tvar písmene T) a složení – mohou být inertní (působí pouze 
jako cizí těleso) nebo medikovaná (působí díky postupnému uvolňování určité látky 
nejčastěji mědi nebo hormonů). IUD jsou metodou relativně levnou a po jejich zavedení 
se na ně v podstatě nemusí myslet. Problémem může být jejich hraniční spolehlivost a 
dále jejich nepříjemné vedlejší účinky ve formě častějších zánětů vnitřních rodidel nebo  
 
 
 

                                                
31 Srov. BARTÁK, Alexandr. Antikoncepce, s. 38-40; FAIT, Tomáš. Antikoncepce průvodce  
   ošetřujícího lékaře, s. 90-92. 
32 např. Srov. PIUS XI. Casti Connubii (encyklika ze dne 31.12.1930), Praha 2006, 50-62; PAVEL   
   VI. Humanae vitae, 12-14; JAN PAVEL II. Familiaris consortio (apoštolská adhortace ze dne  
   22.11.1981), Praha 1992, 32; JAN PAVEL II. Teologie těla, s. 546-551. 
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silnější a delší menstruační krvácení. Rovněž zavádění IUD není zákrok právě příjemný, 
i když se v dnešní době provádí ambulantně.33  

Pohled katolické církve na tuto metodu 
Katolická církev odmítá obecně (a v Evangelium vitae a Dignitas personae i adresně) 

používání všech typů nitroděložních tělísek pro jejich možný abortivní/postfertilizační 
efekt na již počatá embrya.34 Rovněž jejich nežádoucí účinky nejsou nezanedbatelné.  

Běžný pohled žen a odborné veřejnosti na tuto metodu 
Po hormonální antikoncepci jsou nitroděložní tělíska druhou často užívanou ženskou  

antikoncepční metodou s konstantním výskytem v posledních letech převážně                
u uživatelek starších, které již mají děti (viz. kapitola 1.2. Antikoncepční chování 
českých žen). Předností IUD je zejména jejich jednoduchost a finanční nenáročnost. 

 

1.9. Přerušovaná soulož 
Při přerušované (lépe řečeno přerušené) souloži není pohlavní styk dokončen a je 

přerušen před ejakulací. Odpovědnost za tuto metodu nese muž a na jeho zkušenosti 
záleží výsledná spolehlivost metody, která je oproti ostatním běžně používaným 
antikoncepčním metodám poměrně nízká (PI 8-38). Vysoké procento selhání je 
v případě této metody zapříčiněno zejména tím, že spermie se mohou do pochvy dostat 
během pohlavního styku (byť v malém množství) již před ejakulací nebo při následném 
styku po ejakulaci. V podstatě násilné přerušení pohlavního styku, i když by v něm ten 
druhý rád pokračoval, není přirozené a může být pro muže i psychicky náročné. 

Raritně je možné otěhotnění při přerušované souloži i při ejakulaci mimo pochvu do 
oblasti zevního genitálu. Přerušovaná soulož nechrání rovněž proti pohlavním 
nemocem.35  

Pohled katolické církve na tuto metodu 
Katolická církev odmítá v obecném smyslu přerušovanou soulož pro 

neplnohodnotnost pohlavního styku, který není při přerušované souloži dokonán. Díky 
tomu dochází k rozdělení spojivého a plodivého charakteru manželského spojení, a tím 
k riziku jeho degradace na záležitost čistě tělesnou.36  

Běžný pohled žen a odborné veřejnosti na tuto metodu 
Některými odbornými lékařskými zdroji je přerušovaná soulož považována za 

přirozenou antikoncepční metodu, protože nevyžaduje užívání žádných chemických 
preparátů či nějakých dalších pomůcek.37 Metoda je i přes svoji nízkou spolehlivost 
poměrně často používaná (v případě mužské antikoncepce je dokonce metodou 
dominující), protože je levná, nejsou při ní potřeba žádné další pomůcky a je „stále po 
ruce“. 

                                                
33 Srov. BARTÁK, Alexandr. Antikoncepce, s. 41-47; FAIT, Tomáš. Antikoncepce průvodce  
   ošetřujícího lékaře, s. 79-84; FENDRICH, Zdeněk. Moderní metody plánovaného rodičovství.         
   1. vydání. Praha: PRINTOP, 1995, s. 21-26; PŠENIČKA, Oldřich. Sexuální výchova v rodině,  
   s. 195; SKOČOVSKÝ, Karel. Abortivní účinek antikoncepce; SKOČOVSKÝ, Karel D.  
   Akceptabilita metod přirozené kontroly početí: dimenze a determinanty. Disertační práce. 
34 např. Srov. GS 51; KKC 2270-2271; PAVEL VI. Humanae vitae, 14; JAN PAVEL II. Teologie  
   těla, s. 546-551; Srov. Kongregace pro nauku víry. Instrukce Donum vitae o respektování  
   počínajícího lidského života a o důstojnosti plození. Odpovědi na některé aktuální otázky, s. 16-17;  
   JAN PAVEL II. Evangelium vitae, 13; Kongregace pro nauku víry. Instrukce Dignitas personae  
   o některých otázkách bioetiky, 23. 
35 Srov. BARTÁK, Alexandr. Antikoncepce, s. 32-33; FAIT, Tomáš. Antikoncepce průvodce  
   ošetřujícího lékaře, s. 96. 
36 např. Srov. Gn 38,8-10; PIUS XI. Casti Connubii, 50-62; PAVEL VI. Humanae vitae, 12-14; JAN  
   PAVEL II. Familiaris consortio, 32; JAN PAVEL II. Teologie těla, s. 546-551. 
37 Srov. FAIT, Tomáš. Antikoncepce průvodce ošetřujícího lékaře, s. 96. 



 

21 

1.10. Přirozené antikoncepční metody  
Jednotlivé přirozené antikoncepční metody se od sebe liší způsobem určování 

termínu ovulace a stanovením plodných a neplodných období. Zjišťování přesné doby 
ovulace je obtížné a i v případě jedné ženy může velmi kolísat. Přirozené antikoncepční 
metody mají proto různou spolehlivost v závislosti na zvolené metodě sledování. 

 
1.10.1. Metoda kalendářní (Knausova-Oginova) 

Jedná se o početní metodu, kdy se možná doba ovulace vypočítává z délky 
menstruačních cyklů minimálně za období posledního roku (minimálně 12 cyklů). 
Začátek plodného období se určoval odečtením čísla 18 od počtu dnů nejkratšího 
menstruačního cyklu a konec plodného období pak odečtením čísla 11 od počtu dnů 
nejdelšího cyklu.   

U nás se jedná již o metodu historickou a překonanou. Byla vhodná téměř výhradně 
pro ženy s pravidelnými menstruačními cykly bez větších časových výkyvů. Délka 
aktuálního menstruačního cyklu však může být zcela jiná než hodnota zpětně vypočtená 
z minulých cyklů, může být ovlivněna mnoha různými faktory, a proto byla tato metoda 
zatížena velkým množstvím selhání.38  

Pohled katolické církve na tuto metodu 
Katolická církev obecně podporuje metody založené na sledování plodných a 

neplodných období ženy39, ale v současné době je tato metoda již historická. 
Běžný pohled žen a odborné veřejnosti na tuto metodu 
Bohužel i v dnešní době, když se řekne přirozené plánování rodičovství, většině 

běžných lidí ale i odborné gynekologické veřejnosti se vybaví kalendářní metoda a aniž 
by dále přemýšleli, zavrhnou celé PPR (i včetně vysoce spolehlivé symptotermální 
metody) jako nespolehlivé. 

 
1.10.2. Metoda standardních dnů 

Jednoduchá metoda pro ženy s pravidelnými menstruačními cykly trvajícími          
26-32 dní. Fixním pravidlem se určuje plodné období mezi 8. a 19. dnem cyklu včetně. 
Metoda byla speciálně vyvinuta pro převážně negramotné ženy v rozvojových zemích. 
Její výhodou je jednoduchost a z toho plynoucí rychlost naučení metody, finanční 
nenáročnost (ženy používají na provázku navlečené korálky s barvami dle jednotlivých 
fází menstruačního cyklu). Nevýhodou je relativně nižší spolehlivost a ne všechny ženy 
mají menstruační cykly ve výše uvedeném rozmezí.40    

Pohled katolické církve na tuto metodu 
Jedná se o metodu pracující s plodnými a neplodnými obdobími, z pohledu katolické 

církve by vůči používání této metody nemělo být výhrad.41 
Běžný pohled žen a odborné veřejnosti na tuto metodu 
Tato metoda je používána v rozvojových zemích, na našem území o ní není příliš 

velké povědomí. 
 

                                                
38 Srov. ŠIPR, Květoslav –  ŠIPROVÁ, Helena. Přirozené a spolehlivé plánování rodičovství, s. 96;  
   Wikipedie. Přirozené plánování rodičovství.   
39 např. Srov. KKC 2370; PAVEL VI. Humanae vitae, 16; JAN PAVEL II. Familiaris consortio, 32;  
   JAN PAVEL II. Teologie těla, s. 546-551; JAN PAVEL II. Evangelium vitae, 88 a 97. 
40 Srov. Wikipedie. Přirozené plánování rodičovství.  
41 např. Srov. KKC 2370; PAVEL VI. Humanae vitae, 16; JAN PAVEL II. Familiaris consortio, 32;   
   JAN PAVEL II. Teologie těla, s. 546-551; JAN PAVEL II. Evangelium vitae, 88 a 97. 
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1.10.3. Metoda teplotní (Döringova) 
Tato přirozená antikoncepční metoda vychází se sledování bazální tělesné teploty 

(sleduje se v tělních dutinách – konečník, pochva, ústa a za klidových podmínek). 
Působením hormonu progesteronu ze žlutého tělíska dochází po ovulaci ke zvýšení 
bazální tělesné teploty o několik desetin stupně Celsia oproti období před ovulací. 
Říkáme, že křivka bazální tělesné teploty má bifázický (dvoufázový) průběh. 

Tato metoda samotná má poměrně slušnou spolehlivost, její velkou nevýhodou je, že 
stanovuje poměrně krátké neplodné období (prakticky počítá pouze s poovulačním 
neplodným obdobím), neboť pouze zpětně registruje již proběhlou ovulaci. V současné 
době se samotná v podstatě nepoužívá, ale kombinuje se se sledováním dalších známek 
ovulace a tím dala vzniknout metodě symptotermální.42  

Pohled katolické církve na tuto metodu 
Katolická církev podporuje sledování přirozených známek ovulace a určování 

plodných a neplodných období,43 vůči používání této metody by nemělo být výhrad.  
Běžný pohled žen a odborné veřejnosti na tuto metodu 
Tato metoda v současnosti prakticky není samostatně používána, ale její znalosti jsou 

součástí metody symptotermální. 
 
1.10.4. Metoda hlenová  

V případě hlenové metody se sledují v průběhu menstruačního cyklu změny 
charakteru hlenu tvořeného žlázkami děložního čípku a subjektivní pocity u poševního 
vchodu. V období kolem ovulace se hlen stává průhledným, tažným a řídkým až 
vodnatým (jeho charakter je vzhledem podobný vaječnému bílku). V oblasti zevních 
rodidel má žena pocit vlhkosti až mokra. Mimo dobu ovulace je děložní hlen hustý, 
lepkavý, bělavý a v oblasti zevních rodidel má žena pocit sucha. 

Této metody na rozdíl od metody čistě teplotní umožňuje ovulaci do jisté míry 
předvídat. Nejrozšířenější a také nejstarší formou hlenové metody je Billingsova 
ovulační metoda, dále pak Creightonský model a TwoDay metoda. Různí autoři hodnotí 
různé charakteristiky děložního hlenu – Billings doporučoval všímat si pouze pocitu 
vlhkosti, jiní autoři doporučují sledovat i kvalitu hlenu. Spolehlivost čistě hlenové 
metody výrazně kolísá, neboť hlen může být významně ovlivněn množstvím faktorů 
(např. příliš těsné oblečení) a každá žena je k vnímání pocitů vlhkosti jinak všímavá 
(obecně vyšší spolehlivost samotné hlenové metody v rozvojových zemích). Sledování 
děložního hlenu se proto pro zvýšení spolehlivosti zkombinovalo s měřením bazální 
tělesné teploty za vzniku metody symptotermální.44   

Pohled katolické církve na tuto metodu 
Katolická církev podporuje sledování známek ovulace a stanovování plodných a 

neplodných období.45 Zejména v rozvojových zemích je tato metoda doporučována jako 
vhodná antikoncepce. 

Běžný pohled žen a odborné veřejnosti na tuto metodu 
Čistě hlenová metoda se pro svoji jednoduchost (má pouze 4 základní pravidla) 

s velkým úspěchem a s vysokou spolehlivostí používá v chudých rozvojových zemích 
(např. v Africe), kde jsou ženy obecně více citlivé k projevům vlastního těla než ženy 

                                                
42 Srov. ŠIPR, Květoslav –  ŠIPROVÁ, Helena. Přirozené a spolehlivé plánování rodičovství,              
   s. 96-97. 
43 např. Srov. KKC 2370; PAVEL VI. Humanae vitae, 16; JAN PAVEL II. Evangelium vitae, 88 a 97. 
44 Srov. ŠIPR, Květoslav –  ŠIPROVÁ, Helena. Přirozené a spolehlivé plánování rodičovství, s. 97;  
   Wikipedie. Přirozené plánování rodičovství. 
45 např. Srov. KKC 2370; PAVEL VI. Humanae vitae, 16; JAN PAVEL II. Familiaris consortio, 32;  
   JAN PAVEL II. Teologie těla, s. 546-551; JAN PAVEL II. Evangelium vitae, 88 a 97. 
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v rozvinutých zemích a současně nemají většinou dostupné žádné další pomůcky (např. 
teploměr). Záznamní tabulku Billingsovy ovulační hlenové metody ukazuje Obrázek 
2.46 U nás se znalosti sledování děložního hlenu staly součástí metody symptotermální. 

 
Obrázek 2: Billingsova ovulační hlenová metoda 

 
(převzato z: www.thebillingsovulationmethod.org) 

 
1.10.5. Sebevyšetřování čípku 

Děložní čípek prochází během menstruačního cyklu charakteristickými změnami, 
které si může žena sama sledovat pohmatem. V období kolem ovulace se děložní hrdlo 
rozšiřuje, čípek měkne, otevírá se a vystupuje výše (někdy nelze ani nahmatat). Po 
ovulaci se děložní hrdlo zužuje, čípek je tužší, uzavírá se a posunuje se níže. Stejně 
(tuhý, uzavřený, nízko položený) vypadá děložní čípek i v předovulačním období.47  

Sebevyšetřování děložního čípku podobně jako vyšetření hlenu slouží do určité míry 
i k predikci ovulace. Sledování změn děložního čípku není samostatnou metodou, ale 
užívá se v rámci jiných metod v kombinaci se sledováním dalších známek ovulace, 
především bazální teploty (eventuálně děložního hlenu).   

Pohled katolické církve na tuto metodu 
Katolická církev podporuje sledování přirozených známek ovulace a stanovování 

plodných a neplodných období48, vůči sebevyšetřování děložního čípku např. jako 
součásti metody symptotermální by nemělo být výhrad. 

Běžný pohled žen a odborné veřejnosti na tuto metodu 
Sebevyšetřování čípku se jako samostatná antikoncepční metoda nepoužívá, ale 

sledování děložního čípku může být součástí symptotermální metody. 
 

1.10.6. Symptotermální metoda 
Jak již název napovídá, jedná se o kombinovanou metodu sledující nejméně dvě 

známky ovulace současně. Vždy se jedná o měření bazální tělesné teploty a společně 
s ní záznam buď hlenu nebo děložního čípku a popřípadě některých dalších doplňujících 
příznaků jako je napětí v prsou nebo bolesti v podbřišku. Tato metoda v sobě úspěšně 
spojila poznatky a zkušenosti z Döringovy teplotní metody a Billingsovy ovulační 
hlenové metody a tím došlo díky dvojí kontrole ovulace k významnému zvýšení 
spolehlivosti metody a možnosti prodloužit před i poovulační neplodné období, aby 
uživatelé nebyli zatíženi zbytečně dlouhou nutností sexuální abstinence. V současné 
době je symptotermální metoda jednoznačně jedničkou mezi přirozenými 
antikoncepčními metodami. Spolehlivost symptotermální metody je vysoká a je plně 

                                                
46 Srov. Billingsova ovulační metoda [2013-08-14]. <http://www.thebillingsovulationmethod.org/>.  
47 Srov. ŠIPR, Květoslav –  ŠIPROVÁ, Helena. Přirozené a spolehlivé plánování rodičovství, s. 98. 
48 např. Srov. KKC 2370; PAVEL VI. Humanae vitae, 16; JAN PAVEL II. Familiaris consortio, 32;  
   JAN PAVEL II. Teologie těla, s. 546-551; JAN PAVEL II. Evangelium vitae, 88 a 97. 
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srovnatelná se spolehlivostí kombinované hormonální antikoncepce. PI metody se 
udává kolem 0,40 a reálná spolehlivost kolem 1,00-2,00.49  

Předpokladem většiny přirozených antikoncepčních metod je to, že v průběhu 
menstruačního cyklu je období, kdy žena může otěhotnět (období plodné) a naopak dny, 
kdy k otěhotnění dojít nemůže (období neplodné). Obecně lze říci, že otěhotnění je 
možné v období kolem ovulace, v době těsně po menstruaci je to málo pravděpodobné a 
před další menstruací je otěhotnění již prakticky nemožné.50 Schematicky je rozložení 
plodných a neplodných období v průběhu menstruačního cyklu ženy znázorněno na 
Obrázku 3.  

 
Aby bylo možné úspěšně používat metody přirozeného plánování rodičovství, je 

nutné vycházet ze tří biologických předpokladů: 
1) pohlavní buňky mají omezenou dobu života 
2) během menstruačního cyklu dochází k jedné ovulaci 
3) máme možnost určit dobu ovulace 
 
Obrázek 3: Plodné a neplodné období v průběhu menstruačního cyklu  

 
(převzato z: vlastní přednáška PPR pro snoubence v rámci přípravy na manželství)  
 
Ad 1) Lidské pohlavní buňky mají omezenou a dobře známou dobu života a s jejich 

nízkou životaschopností úzce souvisí i jejich omezená oplozovací schopnost. Lidské 
vajíčko může být oplozeno jen krátce po proběhlé ovulaci – udává se rozmezí              
6-12 hodin od ovulace (rozhodně ne více než 24 hodin), pak zaniká. Spermie žijí o něco 
málo déle, pravděpodobná doba je 2-3 dny, v příznivém prostředí plodného hlenu 
děložního hrdla jsou schopné přežít maximálně 5 dní. Složíme-li si obě čísla 
dohromady, vychází nám plodné období v trvání maximálně 5 dní před ovulací a ne 
více než 1 den po ovulaci.51 Názorně je rozložení plodného období z pohledu 
životaschopnosti pohlavních buněk ukázáno na Obrázku 4.  

Ad 2) Díky hormonálnímu působení progesteronu ze žlutého tělíska vzniklého po 
ovulaci dochází k zábraně zrání dalších vajíček ve vaječnících, a proto není možná 
žádná další ovulace s větším časovým odstupem od proběhnutí ovulace první. Je možné 
(a dochází k tomu v případě dvojvaječných dvojčat), aby nastala druhá ovulace, ale 
dochází k ní prakticky ve stejné době jako k ovulaci první.52 Rozdíl mezi oběma 
ovulacemi může být maximálně v řádu hodin ale jistě ne několika dní. Proto je možné 
(viz. Obrázek 4) počítat po ovulaci pro jistotu s dobou 48 hodin místo 24 hodin, aby 
byla pokryta i eventuální možnost nasedající druhé ovulace. 

                                                
49 Srov. Wikipedie. Přirozené plánování rodičovství. 
50 Srov. ŠIPR, Květoslav –  ŠIPROVÁ, Helena. Přirozené a spolehlivé plánování rodičovství, s. 13. 
51 Srov. ŠIPR, Květoslav –  ŠIPROVÁ, Helena. Přirozené a spolehlivé plánování rodičovství,              
   s. 13-14. 
52 Srov. ŠIPR, Květoslav –  ŠIPROVÁ, Helena. Přirozené a spolehlivé plánování rodičovství, s. 14.  
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Obrázek 4: Plodné období z hlediska životnosti spermií a vajíčka 

 
(převzato z: http://pro-zivot.pise.cz) 
 
Ad 3) Zatímco předchozí dva body nebyly v teoretické rovině žádným větším 

problémem, v případě správného a pokud možno co nejpřesnějšího určení doby ovulace 
se můžeme potýkat s obtížemi. V domácím prostředí běžnými pomůckami nejsme 
přímo schopni určit přesný okamžik ovulace, ovulaci vždy zjišťujeme s určitou latencí 
zpětně. Na schopnosti co nejblíže se dostat k určení okamžiku ovulace závisí 
spolehlivost jednotlivých metod přirozeného plánování rodičovství. Přirozené 
antikoncepční metody vždy balancují mezi snahou o co nejvyšší míru spolehlivosti 
rozšířením plodného období ještě o další hraniční dny a tendencí příliš nezkracovat 
neplodná období, aby metoda nebyla pro jednotlivé partnerské páry příliš náročná stran 
nutnosti dlouhé sexuální abstinence. 

 
Symptotermální metodě a vůbec všem metodám sledujícím přirozené známky 

plodnosti ženy je často vyčítána složitost metody s nutností zácviku. Na Obrázku 5 je 
ukázána záznamní tabulka STM s příkladem záznamu křivky bazální teploty, sledování 
děložního hlenu a výsledky sebevyšetření děložního čípku v průběhu jednoho 
menstruačního cyklu.  

Každý menstruační cyklus je zaznamenáván do samostatné tabulky. Zaznamenává se 
průběh křivky bazální teploty, charakter děložního hlenu a jeho popis, popřípadě popis 
děložního čípku, ohraničení plodných a neplodných období a další podrobnosti jako 
např. okolnosti ovlivňující měření bazální teploty. Cílem této diplomové práce není 
podat detailní návod, jak se naučit používat symptotermální metodu (k tomu může 
posloužit níže uvedená literatura a konzultace školených lektorů STM), ale pouze 
obecný popis této metody.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

26 

Obrázek 5: Záznamní tabulka symptotermální metody 

 
(převzato z: Šipr, Šiprová Přirozené a spolehlivé plánování rodičovství, s. 94-95)  
 
Výhody a nevýhody symptotermální metody 
Jedná se o přirozenou antikoncepční metodu s vysokou spolehlivostí (PI viz. výše). 

Je levná (žena si musí koupit jen teploměr), ekologická (její používání nezatěžuje nijak 
životní prostředí), zdravotně nezávadná (spíše naopak, žena se naučí díky sledování 
známek ovulace více rozumět svému tělu). Velkou výhodou je, že žena pracuje vždy 
s aktuálním menstruačním cyklem, ví, v jaké části cyklu a v jakém období se nachází a 
není příliš odkázaná na nějakou zpětnou statistiku. Proto může STM bez problémů a 
s vysokou spolehlivostí používat i žena s nepravidelnými a různě dlouhými 
menstruačními cykly. 

Nevýhodou STM je její relativní složitost a nutnost určitého zácviku. Snoubencům se 
doporučuje, začít se STM minimálně 3 měsíce před plánovaným termínem svatby, aby 
měli dost času se metodě naučit a prvních několik zaznamenaných cyklů zkonzultovat 
optimálně se školeným instruktorem STM. Po určité době dojde většinou k určitému 
zautomatizování všech úkonů a STM se stane přirozenou součástí běžného denního 
rituálu.  

Určitým problémem pro některé páry může být nutnost sexuální abstinence 
v průběhu plodného období a z toho plynoucí argumentace o jakési „nepřirozenosti“ 
této metody (manželé by chtěli, ale nemohou). Je nutno podotknout, že o každé 
antikoncepční metodě by vždy měli rozhodovat oba partneři a musí počítat i s jejími 
omezeními (v tomto případě určitou nutností sexuální abstinence v plodných dnech). 
Záleží vždy na konkrétním páru, jak se s tímto problémem vypořádá – přijmou to jako 
oběť, kterou musí podstoupit; jako určité cvičení v sebeovládání; jako období, které 
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díky čekání umocňuje vzájemnou touhu a ve svém důsledku zkvalitňuje pohlavní život 
(dle studií se frekvence pohlavních styků u párů používajících STM neliší od ostatních) 
apod..53    

Pohled katolické církve na tuto metodu 
Symptotermální metoda je katolickou církví doporučována jako vhodná metoda 

přirozeného plánování rodičovství. Jedná se o metodu založenou na sledování 
přirozených známek ovulace a stanovování plodných a neplodných období ženy.54 
Pozitivem je její vysoká spolehlivost, proto je vhodná jako přirozená alternativa běžně 
používaných antikoncepčních metod. Dalším kladem této metody je její možné použití i 
naopak jako metody koncepční, což je žádoucí zejména v dnešní době, kdy má mnoho 
párů problémy s poruchami plodnosti.  

Běžný pohled žen a odborné veřejnosti na tuto metodu 
Velkým problémem pro symptotermální metodu je, že bývá často z neznalosti 

běžnými ženami ale i odbornou gynekologickou veřejností zaměňována s metodou 
kalendářní a neprávem odsuzovaná jako nespolehlivá. Přesto pro ženy, které chtějí 
používat přirozené antikoncepční metody je STM jednoznačně metodou volby. 
 
1.10.7. Metoda laktační amenorhey 

Během kojení dochází díky vysokým hodnotám hormonu prolaktinu k utlumení 
činnosti vaječníků, a proto nedochází ke zrání vajíček ani k ovulaci. Období kojení lze 
za splnění určitých podmínek považovat za neplodné. Protože v tomto období 
nedochází k menstruačnímu krvácení (amenorhea), mluvíme o metodě laktační 
amenorhey. Aby bylo období kojení možno brát jako neplodné, musí být dodrženy 
následující podmínky: od porodu neuběhlo více než půl roku, žena až do současnosti 
nedostala ani jednou měsíčky a dítě je plně nebo téměř plně kojeno (kojení každé          
4 hodiny ve dne a v noci nesmí být interval mezi kojením delší než 6 hodin). Za 
dodržení těchto podmínek je spolehlivost metody vysoká – PI menší než 2.55  

Pohled katolické církve na tuto metodu 
Katolická církev nemá výhrad proti metodě laktační amenorhey. Jedná se o jednu 

z přirozených antikoncepčních metod, i když není přímo zaměřená na sledování 
plodných a neplodných období (pokud ovšem není kombinovaná s metodou 
symptotermální). Respektuje však přirozeně neplodné biologické období života ženy po 
porodu.56  

Běžný pohled žen a odborné veřejnosti na tuto metodu 
O metodě laktační amenorhey se příliš neví nebo je bagatelizována. Při odchodu 

z porodnice jsou naopak ženy běžně poučovány, že kojení je nechrání proti dalšímu 
otěhotnění. 

 

                                                
53 Srov. ŠIPR, Květoslav –  ŠIPROVÁ, Helena. Přirozené a spolehlivé plánování rodičovství,              
   s. 86-87; ZANDLER, Martin. Křesťan a zdraví. 1. vydání. Svitavy: Trinitas, 2004, s. 45-46. 
54 např. Srov. GS 51; KKC 2370; PAVEL VI. Humanae vitae, 16; JAN PAVEL II. Familiaris     
   consortio, 32; JAN PAVEL II. Teologie těla, s. 546-551; JAN PAVEL II. Evangelium vitae,  
   88 a 97. 
55 Srov. ŠIPR, Květoslav –  ŠIPROVÁ, Helena. Přirozené a spolehlivé plánování rodičovství,              
   s. 67-74; Wikipedie. Přirozené plánování rodičovství. 
56 např. Srov. SKOČOVSKÝ, Karel D. Akceptabilita metod přirozené kontroly početí: dimenze a 
    determinanty. Disertační práce.. 
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1.10. Důvody používané pro obranu běžně užívané antikoncepce 
(zejména hormonální) 
1.10.1. Díky nástupu hormonální antikoncepce došlo ke snížení potratů 

Zde je argumentováno principem menšího zla – sice budou ženy užívat hormonální 
antikoncepci, ale minimalizuje se množství potratů, které jsou pro ženu větší komplikací 
než případná rizika plynoucí z užívání hormonální antikoncepce.57  

Tabulka 4 ukazuje přehledně vývoj užívání antikoncepce a množství prodělaných 
potratů u českých žen. Křivky hormonální antikoncepce a umělého přerušení těhotenství 
se ve svém vývoji liší. Křivka vývoje hormonální antikoncepce stoupá s lehkým 
přechodným propadem v 90. letech 20. století a určitého vrcholu dosáhla v posledních 
přibližně 10 letech, kdy jsou hodnoty přibližně stacionární a zhruba trojnásobné oproti 
začátku sledování. Vývoj hodnot umělého přerušení těhotenství stoupá do 90. let        
20. století, teprve pak začíná klesat a v posledních přibližně 5 letech zůstává stacionární 
na hodnotě zhruba poloviční oproti prvním výsledkům. 90. léta 20. století byla 
specifická, neboť díky pádu socialismu došlo jednak k uvolnění trhu s léky a možností 
masivnějšího prosazení hormonální antikoncepce (také její vývoj v té době šel velmi 
kupředu), proto po přechodném poklesu nastává jejich výrazný vzestup. Na druhou 
stranu s pádem socialismu skončilo období potratových komisí (zrušeny 1987) a z toho 
lze usuzovat na přechodný boom umělých přerušení těhotenství.58  

 
Tabulka 4: Vývoj užívání antikoncepce a ukazatelů potratovosti českých žen 

 
(převzato z: www.uzis.cz) 
                                                
57 Srov. FAIT, Tomáš. Antikoncepce průvodce ošetřujícího lékaře, s. 10-11. 
58 Srov. Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR. Zdravotnictví ČR 2012 ve statistických  
   údajích [2013-08-06]. <http://www.uzis.cz>. 
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Jistě lze souhlasit s tím, že rozvoj antikoncepce měl vliv na snížení počtu umělých 
přerušení těhotenství. Nebyl však důvodem jediným a o tom, zda byl důvodem 
zásadním, lze vést úspěšné polemiky. Další důvody, proč došlo od 90. let 20. století ke 
snížení počtu umělých přerušení těhotenství, jsou větší informovanost a obezřetnost žen 
v sexuální oblasti, strach před AIDS a v neposlední řadě větší orientace žen na kariéru 
s odsouváním sexuálního a partnerského života do pozdějších let. 

Zatímco v české populaci dochází ke zvyšování počtu uživatelek antikoncepce a 
snižování množství umělých přerušení těhotenství, není tento trend pozorovatelný 
všude. Na rozdíl od České republiky ve Španělsku došlo v rozmezí let 1997-2007 
k nárůstu užívání antikoncepce v průměru o 63%, počet umělých přerušení těhotenství 
na žádost matky vzrostl o 108%.59 Kalifornie byla v roce 2008 stát s druhým nejvyšším 
počtem uživatelek antikoncepce v USA, přesto vykazovala i nadprůměrný počet 
umělých přerušení těhotenství.60  
 
1.10.2. Pozitivní účinky hormonální antikoncepce 

Tyto argumenty jsou asi nejčastěji používané při obraně užívání kombinované 
hormonální antikoncepce. V povědomí široké veřejnosti jsou většinou dobře známy 
(zejména efekt na akné a tzv. rovnání menstruačního cyklu) pro jejich velkou 
medializaci zejména odbornou gynekologickou veřejností. 

Prevence karcinomu endometria a ovaria, kolorektálního karcinomu 
Užívání kombinované hormonální antikoncepce působí díky svým hormonálním 

hladinám jakési vyřazení těchto orgánů z funkce (stav v něčem podobný těhotenství), a 
tím je chrání. Snížení rizika vzniku karcinomu tlustého střeva u uživatelek hormonální 
antikoncepce se udává přímým působením estrogenů na sliznici střeva.61  

V Tabulce 3 (viz. výše) je uvedeno, že výskyt mimo jiné i karcinomu endometria a 
ovaria nebo i jen podezření na ně je absolutní kontraindikací podání hormonální 
antikoncepce. Je rovněž protismyslné užívat hormonální antikoncepci, aby si žena 
snížila riziko vzniku některých nádorů, když si jejím užíváním na druhou stranu zvyšuje 
riziko vzniku nádorů v jiné oblasti (viz. výše kapitolka Hormonální antikoncepce a 
rakovina). A v neposlední řadě stejně jako hormonální antikoncepce působí na ovaria a 
děložní sliznici těhotenství a kojení, a tím působí přirozeně preventivně vůči nádorům 
v těchto oblastech. 

Vliv na děložní myomy (nezhoubné nádory děložní svaloviny) 
Uvádí se, že nízkodávkovaná kombinovaná hormonální antikoncepce snižuje výskyt 

jejich nežádoucích klinických projevů jako je silnější a bolestivé menstruační krvácení 
aniž by měla vliv na zvětšování jejich objemu. Některé studie prokazují redukci výskytu 
myomů při dlouhodobém podávání hormonální antikoncepce, výjimku tvoří mladé 
dívky ve věku 13-16 let, kde je naopak prokázáno zvýšené riziko myomatózy.62  

 
 
 
 

                                                
59 Srov. Rozšíření antikoncepce nevede k poklesu potratů (5.1.2011) [2014-04-13]. <http://pro-  
   zivot.pise.cz/46-rozsireni-antikoncepce-nevede-k-poklesu-potratu.html>. 
60 Srov. Rozšíření antikoncepce nevede k poklesu potratů II (5.1.2011) [2014-04-13].  
   <http://pro-zivot.pise.cz/19-rozsireni-antikoncepce-nevede-k-poklesu-potratu-ii.html>.  
61 Srov. BARTÁK, Alexandr. Antikoncepce, s. 79-81; FAIT, Tomáš. Antikoncepce průvodce  
   ošetřujícího lékaře, s. 38. 
62 Srov. FAIT, Tomáš. Antikoncepce průvodce ošetřujícího lékaře, s. 54. 
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Léčba ovariálních cyst a hyperandrogenismu (zvýšená produkce mužských 
pohlavních hormonů) 

Užívání hormonální antikoncepce brání ovulaci a vyzrávání vajíček, a tímto efektem 
je ozřejmován vliv na snížení rizika tvorby ovariálních cyst a léčba syndromu 
polycystických ovarií provázeného hyperandrogenismem.63  

Ovlivnění pánevních zánětů 
Hormonální antikoncepce snižuje riziko pánevních zánětů snad díky změně 

propustnosti hlenu děložního hrdla – hlen působením hormonální antikoncepce tvoří 
nepropustnou zátku zabraňující vnikání mikrobů. Užívání hormonální antikoncepce ale 
naopak zvyšuje výskyt chlamydiových infekcí.64  

Ostatní účinky hormonální antikoncepce 
Užívání kombinované hormonální antikoncepce pozitivně ovlivňuje akné, 

kongestivní pelipatii, rovná menstruační cyklus, snižuje krevní ztráty při menstruaci, 
ovlivňuje bolestivou menstruaci a premenstruální syndrom, snižuje riziko opakování 
mimoděložního těhotenství.65  

Obecně je nutné odlišit, za jakým účelem je antikoncepce podávána. Antikoncepční 
účinek je prvotním cílem užívání hormonální antikoncepce. V případě výše uvedených 
„pozitivních“ účinků hormonální antikoncepce je nutné si uvědomit, že by se neměly 
stát tím prioritním cílem, proč antikoncepci užívat nezávisle na jejím antikoncepčním 
efektu (např. žena užívající hormonální antikoncepci pouze pro vylepšení akné a ne 
protože nechce otěhotnět). Hormonální antikoncepce může někde působit pozitivně 
(např. snížení pánevních zánětů), ale současně jinde působí negativně (např. vyšší 
výskyt chlamydiových infekcí). V některých případech lze pozitivního efektu dosáhnout 
i jinak než užíváním hormonální antikoncepce (např. prevence nádorů ovaria a 
endometria při těhotenství a kojení). 

Něco jiného je užívání hormonálních preparátů primárně k léčbě nějakého 
onemocnění (např. polycystických ovarií), kdy se jako vedlejší efekt projeví účinek 
antikoncepční. V případě indikované léčby těmito preparáty by se v podstatě nemělo 
mluvit o pozitivním účinku hormonální antikoncepce, neboť prioritou zde není 
zabránění početí, ale léčba onemocnění. 
 
1.10.3. Přirozené antikoncepční metody jsou nespolehlivé a složité  

V současné době si stále mnoho žen i odborné gynekologické veřejnosti spojuje 
přirozené antikoncepční metody automaticky pouze s metodou kalendářní, která má 
velké procento selhání a je již dávno překonaná. Symptotermální metoda má PI 
srovnatelný s kombinovanou hormonální antikoncepcí.   

Uživatelky STM musí projít určitým zácvikem a metodu se naučit (viz. výše 
kapitolka Výhody a nevýhody symptotermální metody), ale po určitém čase dojde 
k jejímu zautomatizování. Každá antikoncepční metoda má však svá pravidla používání 
a vždy záleží na motivaci konkrétní uživatelky, pro jakou metodu se nakonec rozhodne.  

 

                                                
63 Srov. BARTÁK, Alexandr. Antikoncepce, s. 85; FAIT, Tomáš. Antikoncepce průvodce  
   ošetřujícího lékaře, s. 36. 
64 Srov. BARTÁK, Alexandr. Antikoncepce, s. 81-82; FAIT, Tomáš. Antikoncepce průvodce  
   ošetřujícího lékaře, s. 36. 
65 Srov. BARTÁK, Alexandr. Antikoncepce, s. 82-84; FAIT, Tomáš. Antikoncepce průvodce  
   ošetřujícího lékaře, s. 36. 
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1.11. Důvody proti používání běžně užívané antikoncepce (a pro 
přirozené antikoncepční metody) 
1.11.1. Finanční důvody 

Užívání prakticky jakékoli antikoncepce (snad s výjimkou přerušované soulože) 
s sebou nese pro uživatele určitou finanční zátěž. I sami gynekologové přiznávají, že 
v posledních desetiletích zejména v souvislosti s masivním rozšířením hormonální 
antikoncepce se z antikoncepce stal velmi výnosný obchod, ve kterém se točí značné 
sumy peněz.66 Z tohoto důvodu jsou zejména farmaceutickými firmami propagovány ty 
antikoncepční metody, ze kterých mají zisk a i na odbornou gynekologickou veřejnost 
může být v tomto smyslu vyvíjen určitý nátlak. Přirozené antikoncepční metody jsou 
převážně metody levné, a proto stojí na okraji zájmu firem i některých lékařů, což může 
být i jeden z důvodů pro jejich malou propagaci a ve svém důsledku malé rozšíření mezi 
ženami. 

 
1.11.2. Ekologické důvody 

Používání hormonální antikoncepce s sebou nese ekologickou zátěž ženskými 
pohlavními hormony (viz. výše kapitolka Ekologický dopad hormonální antikoncepce), 
které se v přírodě stávají součástí potravinových řetězců. I odhazování již použitých 
kondomů v přírodě není právě ekologické, neboť biodegradabilní kondom ještě nikdo 
nevymyslel.  

Přirozené antikoncepční metody jsou k přírodě šetrné a ženu navíc učí při pozorování 
známek ovulace všímat si více vlastního těla, být citlivější k jeho reakcím a odlišovat 
podněty, které na tělo působí negativně. Z těchto důvodů jsou vhodné nejen k zábraně 
početí (antikoncepční efekt), ale i k naplánování optimálního času pro početí (koncepční 
efekt). 

 
1.11.3. Spolehlivost 

Symptotermální metoda je vysoce spolehlivá antikoncepční metoda (viz. výše) se 
spolehlivostí srovnatelnou s hormonální antikoncepcí, ale bez jejích nežádoucích 
účinků. Málo spolehlivá kalendářní metoda již patří historii a není v současnosti 
doporučována. 

 
1.11.4. Zdravotní důvody 

Běžně používaná antikoncepce (zejména hormonální) má určitá zdravotní omezení 
při svém užívání. Přirozené antikoncepční metody lze ve většině případů používat i 
v těch případech, kdy ostatní antikoncepční metody použít nelze. STM si i u žen 
s určitými zdravotními omezeními zachovává svoji vysokou spolehlivost. 

 
1.11.5. Těhotenství 

Pro někoho poněkud paradoxní důvod proto zvolit spíše přirozené antikoncepční 
metody, ale v současné době, kdy se volba mít děti odsunuje stále do vyšších věkových 
kategorií, nebývá již tolik problém těhotenství zabránit, ale naopak potíž je otěhotnět.    
I v tomto případě mohou metody přirozeného plánování pomoci, neboť žena, která zná 
svůj menstruační cyklus, ví do jakého období směřovat snahu o početí, aby jeho šance 
byla co možná nejvyšší. Antikoncepční metoda se v tomto případě bez problémů stává 
metodou koncepční, což neumí žádný jiný typ antikoncepce.   

 

                                                
66 Srov. BARTÁK, Alexandr. Antikoncepce, s. 10. 
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2. Stanovisko katolické církve k otázce antikoncepce 
2.1. Antikoncepce (regulace porodnosti) z pohledu Bible 

Ve Starém zákoně nacházíme v 38. kapitole 1. knihy Mojžíšovy zmínku o Ónanovi 
synu Judy, který měl podle levirátního zákona zplodit potomstvo svému zesnulému 
bratru Erovi s jeho vdovou Támar. Ónan tento závazek navenek přijal (vstoupil do 
levirátního manželství), ale protože „věděl, že to potomstvo nebude patřit jemu; proto 
kdykoli vcházel k ženě svého bratra, vypouštěl semeno na zem, aby svému bratru 
nezplodil potomka“. Za jeho zlé počínání ho Hospodin usmrtil. Porušení levirátního 
zákona a odmítnutí vstoupit do levirátního manželství se v Izraeli netrestalo smrtí67,  
muž mohl odmítnout levirátní zákon, ten pak přecházel na dalšího mužského 
příbuzného68. Ónanův přísný trest je důsledkem jeho chování, kdy vstoupil do 
levirátního svazku, který ale vědomě odmítl naplnit, tzn. že předstíral, že se dává naplno 
a přitom podváděl. Paralelou k tomuto starozákonnímu příběhu je v Novém zákoně 
příběh z 5. kapitoly Skutků apoštolů o smrti Ananiáše a Safíry, kteří rovněž navenek 
předstírali, že dávají vše (zde peníze za prodané pole) a přitom podváděli (část peněz si 
dali tajně stranou). Apoštolové tento čin hodnotili jako provinění ne proti lidem, ale 
přímo proti Bohu a jejich hřích byl tak závažný, že jako jediný v Novém zákoně byl 
potrestán okamžitou smrtí. Biblický Ónan je z dnešního pohledu předchůdcem ne 
onanie, jak by vyplývalo z jeho jména, ale přerušovaného pohlavního styku.69  

V Novém zákoně již nejsou zmínky o regulaci porodnosti dány jednoznačně. Řecký 
termín pharmakeia poukazuje na míchání různých tajných čarodějných lektvarů, které 
byly v 1. století po Kristu užívány pro svůj antikoncepční nebo abortivní účinek. 
V Novém zákoně se toto slovo objevuje na 4 místech (většinou překládáno jako 
„čarodějnictví“), a to vždy v kontextu se sexuálními prohřešky.70 Biblické odmítnutí 
užívání produktů pharmakeii lze s určitou nadsázkou chápat jako odsouzení 
antikoncepce a praktik vedoucích k regulaci porodnosti.71  

 

2.2. Antikoncepce (regulace porodnosti) od raného křesťanství do doby 
před II. vatikánským koncilem 

Již v Didache („Učení dvanácti apoštolů“) v prvním až druhém století po Kristu 
byly ve čtyřech po sobě následujících příkazech odsouzeny antikoncepční metody a 
potrat: „Nebudeš používat kouzel. Nebudeš užívat drog (jedů, léčivých prostředků). 
Nezpůsobíš potrat. Nezničíš novorozené dítě (nezabiješ prvorozence).“. Po dvacet 
století všechny křesťanské církve vytrvale odmítaly nepřirozené metody regulace 
porodnosti, sterilizaci a potrat. Téma antikoncepce bylo v průběhu dějin opakovaně 
diskutováno v rozpravách o potratech. Antikoncepční chování bylo souborně 
označováno jako „onanismus“, termín je odvozen od Ónanova hříchu.72  

                                                
67 Srov. Deut 25,5-10. 
68 Srov. Rút 4,1-10. 
69 Srov. Gn 38,8-10; Sk 5,1-11; BARTÁK, Alexandr. Antikoncepce, s. 12; KIPPLEY, John F.  
   Manželství je natrvalo, s. 92-95; SKOČOVSKÝ, Karel. Katolická církev a antikoncepce (23.5.2011)  
   [2014-02-12]. <http://teologietela.paulinky.cz/clanky/Katolicka-cirkev-a-antikoncepce.html>. 
70 Srov. Gal 5,19-26; Zj 9,21; 21,8; 22,15. 
71 Srov. KIPPLEY, John F. Manželství je natrvalo, s. 92-95; SKOČOVSKÝ, Karel. Katolická církev a   
    antikoncepce. 
72 Srov. Didaché 2 [2013-08-16]. <http://mujweb.cz/gabriel.fiala/didache.htm>; KIPPLEY, John F.  
   Manželství je natrvalo, s. 95-96; SKOČOVSKÝ, Karel. Katolická církev a antikoncepce. 
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List Barnabášův pravděpodobně z druhého století po Kristu se ve své 19. kapitole 
rozebírající cestu světla (cestu Páně) zmiňuje krátce o daném tématu. Člověku bylo 
dáno poznat, jak má jednat na správné cestě a jedním z příkazů, kterých se má držet je 
nezabíjet nenarozené ani narozené dítě.73  

List Diognetovi ve druhém nebo třetím století po Kristu pojednává o křesťanech 
jako o těch, kteří mimo jiné neodhazují narozené děti a mají tělo, ale nežijí podle přání 
těla.74  

Tertulián odsuzuje potrat jako vraždu: „Zabránit narození je předčasnou vraždou, 
není rozdílu v tom, zda někdo zabije již narozeného nebo mu zabrání se narodit. Je to 
člověk, i když teprve budoucí.“75  

 
2.2.1. Historický přístup k antikoncepci v ostatních křesťanských církvích 

Do roku 1930 byly v přístupu k antikoncepci a potratům všechny křesťanské 
(katolická církev i evangelické církve) církve jednotné. Evangelické církve od svého 
počátku striktně odmítaly antikoncepci, sterilizaci i potraty. Jan Kalvín označoval 
onanismus za zabíjení nenarozených, Martin Luther jej považoval za druh sodomie. 
John Wesley o lidech používajících nepřirozené formy regulace porodnosti prohlásil, že 
ztratí své duše. Na neměnnost těchto názorů ukazují rovněž přísné protiantikoncepční 
zákony ze 70. let 19. století přijaté v tehdy převážně protestantských Spojených státech 
amerických.  

Až 14. srpna 1930 přijala anglikánská církev jako možné i jiné metody antikoncepce 
než jsou ty přirozené (nejprve souhlasili s použitím bariérové antikoncepce) a záhy ji 
následovala většina evangelických církví. Tyto církve záhy přijaly i možnost potratu 
jako přípustnou pro své věřící.76  

 
Casti Conubii – encyklika Pia XI. O křesťanském manželství (1930) 

Encyklikou Casti Conubii reagoval papež Pius XI. podle svých slov na zhoubné 
bludy a zkažené mravy, které se šířily ve společnosti, aby obnovil svatost křesťanského 
manželství. Navazoval na svého předchůdce papeže Lva XIII., od jehož encykliky         
o křesťanském manželství „Arcanum“ uplynulo v té době přesně padesát let.77 Na 
počátku encykliky je uveden popis křesťanského manželství, pak soudobé problémy, se 
kterými se manželství setkávalo, a nakonec možnosti, kterými manželství může čelit 
výzvám té doby. 

Křesťanské manželství bylo ustanoveno Bohem a vzniká svobodným souhlasem 
obou manželů. Hlavním účelem manželství je plození dětí. V úvodu encykliky jsou 
vzpomenuta tři dobra manželství podle sv. Augustina – potomstvo, věrnost a svátost. 
Potomstvo je bráno jako vzácný plod manželství vzešlý mocí všemohoucího Boha za 
spolupůsobení rodičů, má být s láskou přijímáno a v duchu náboženství vychováváno. 

                                                
73 Srov. List Barnabášův 19,5 [2013-08-16]. <http://www.fatym.com/taf/knihy/patrol/p_barnab.htm>. 
74 Srov. List Diognetovi 5,6 a 5,8 [2013-08-16].  
    <http://www.fatym.com/taf/knihy/patrol/p_ldiogn.htm>. 
75 TERTULIÁN. Apologeticum IX [2013-08-16]. 
    < http://www.fatym.com/taf/knihy/patrol/p_tertul.htm>; JAN PAVEL II. Evangelium vitae, 61. 
76 Srov. HEALYOVÁ, Mary. Muži a ženy jsou z ráje. 1. vydání. Praha: Paulínky, 2009, s. 94;   
   KIPPLEY, John F. Manželství je natrvalo, s. 96-97; SKOČOVSKÝ, Karel. Katolická církev a  
   antikoncepce; WEST, Christopher. Teologie těla pro začátečníky. 2. vydání. Praha: Paulínky, 2010,  
   s. 100; WEST, Christopher. Dobrá zpráva o sexu a manželství. 1. vydání. Praha: Paulínky, 2010,     
   s. 154-155. 
77 Srov. PIUS XI. Casti Connubii, 1-4. 
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Pohlavní styk je dovolen pouze v manželství. Manželé si musejí počínati ve všem podle 
Božího a přirozeného zákona.78   

Za nebezpečí pro křesťanské manželství považuje Pius XI. v té době se rozmáhající 
názory, že manželství nebylo zřízeno Bohem, ale vynalezeno lidmi, a proto může být 
lidmi měněno podle měnících se poměrů. Plodivá síla je však starší a posvátnější než 
manželství, a proto může působit i mimo hranice manželství. Potomstvo je pak bráno 
jako obtížné břemeno manželství a je potřeba se mu vyhýbat. Jako jediná dovolená 
antikoncepční možnost v manželství byla v té době uváděna počestná zdrženlivost (dnes 
bychom řekli sexuální abstinence). Papež brojí proti rozmáhajícímu se rušivému 
zasahování do přirozeného plodivého úkonu zamezováním početí zde však blíže 
nespecifikovaným (snad se jednalo o přerušovanou soulož, neboť v biblickém 
odsouzení tohoto konání je zmíněn Ónan viz. výše Gn 38,8-10). Zamezování početí je 
jednoznačně církví odsouzeno: „jakékoli manželské obcování, při němž jest olupován 
úkon úmyslným zásahem lidí o svůj přirozený účinek, tj. dáti život dítěti, jest 
prolomením zákona Božího a přirozeného, a ti, kdo se dopustili něčeho takového, 
poskvrňují své svědomí těžkou vinou“. Jako důvody pro zamezování početí jsou 
zmiňovány odmítání dalších dětí a současně neschopnost zachovat zdrženlivost, 
nebezpečí pro zdraví a život matky, důvody hospodářské. Hříchem není, pokud nový 
život nemůže vzniknout z přirozených příčin, i když se o to oba manželé snaží, neboť 
manželství má i druhotné účely, jako je vzájemná pomoc, společná láska a utišení 
žádostivosti, o které mohou manželé také usilovat, pokud nevylučují cíl prvotní, jímž je 
plození dětí.79  

Přísně jsou odsouzeny umělé potraty a snahy o jejich zákonnou legalizaci. Potrat je 
vražda nevinného dítěte a jeho život je na stejné úrovni, jako život matky. Odsouzení se 
týká jak lékařských, tak i sociálních a hospodářských indikací. Papež jasně a striktně 
vystupuje i proti zastáncům eugeniky a odsuzuje jejich tendence, aby stát zakázal 
manželství nebo prováděl nucené sterilizace u některých osob z důvodů eugenických.80 
Naposledy je zmíněna antikoncepce v pojednání o boji proti podřízenosti manželky 
manželovi ve smyslu fysiologické emancipace – aby bylo ponecháno na svobodné vůli 
ženy mimo jiné, chce-li zamezit početí nebo rozhodnutí o potratu. Tyto snahy jsou 
brány jako zkáza ženskosti a mateřské důstojnosti.81  

Casti Conubii je první, dá se říci, „moderní“ encyklikou o manželství a je základem 
pro všechny ostatní následné encykliky a dokumenty magisteria, které se na ní často 
odvolávají. Již v období mezi dvěma světovými válkami řeší otázky, které nás v téměř 
nezměněné podobě trápí do dnešních dní. Jsou to například otázka určité nezávislosti 
ženy v manželství, právo matky rozhodovat o životě nenarozeného dítěte, rodinné, 
ekonomické a sociální důvody zábrany početí, rozvažování mezi životem matky a 
nenarozeného dítěte v případě eventuálního potratu ze zdravotní indikace matky a 
mnohé další. Velmi zásadní pro v té době postupně sílící fašismus bylo radikální 
odmítnutí násilné nucené sterilizace z eugenických důvodů. 

 
 

                                                
78 Srov. PIUS XI. Casti Connubii, 5-22. 
79 Srov. PIUS XI. Casti Connubii, 50-62. 
80 Srov. PIUS XI. Casti Connubii, 63-71. 
81 Srov. PIUS XI. Casti Connubii, 75. 
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Mater et magistra – encyklika Jana XXIII. O nejnovějším vývoji života společnosti 
a o jeho utváření ve světle křesťanského učení (1961) 

Tato sociální encyklika papeže Jana XXIII. vychází rok před 2. vatikánským 
koncilem a papež v ní mluví prostými slovy k obyčejnému lidu. Základem encykliky je 
rozvinutí sociálních otázek započatých již encyklikou Rerum novarum, a proto mluví 
převážně o hospodářských problémech a sociální spravedlnosti.  

V kapitolce „Nepoměr mezi počtem obyvatelstva a životními prostředky“ upozorňuje 
od článku 186 na snahy regulovat rozmnožování lidstva užíváním antikoncepce a 
kontrolou porodnosti s odkazem na riziko většího přírůstku populace a menšího 
hospodářského rozvoje. Papež zdůrazňuje, že k řešení těchto problémů není dovoleno 
používat prostředků, které se příčí lidské důstojnosti a nesmí být používány prostředky a 
metody, které jsou dovoleny při rozmnožování rostlin a zvířat.82 Plození je výsadním 
právem rodiny a lidský život musí být pro každého posvátný.83 Rodiče mají v tomto 
smyslu vychovávat své děti. Bůh dal lidem dost prostředků, aby mohli důstojně sloužit 
životu plozením a výchovou dětí, avšak lidé jsou ve své zaslepenosti schopni zneužít 
vědeckých poznatků a technických vymožeností v rozporu se svou vlastní sociální 
přirozeností, a tím narušují Boží plány.84  

 

2.3. Období II. vatikánského koncilu a pokoncilní dokumenty 
2.3.1. Dokumenty II. vatikánského koncilu (1995) 

Zásadní výroky II. vatikánského koncilu k tématu regulace porodnosti, plodnosti a 
přirozeného plánování rodičovství zaznívají v Pastorální konstituci o církvi v dnešním 
světě (Gaudium et spes), další již méně zásadní náznaky k těmto tématům lze nalézt 
rovněž v Deklaraci o náboženské svobodě (Dignitatis humanae) a ve Věroučné 
konstituci o církvi (Lumen gentium).  

Pastorální konstituce o církvi v dnešním světě (Gaudium et spes, GS) 
V této konstituci se tématům regulace porodnosti věnují články 47-52 a 87.  Již 

v úvodu první kapitoly druhé části konstituce lze nalézt upozornění na znesvěcování 
manželské lásky mimo jiné i nedovolenými zásahy proti plození.85 Manželství a 
manželská láska jsou dle GS zaměřeny jako ke svému vrcholu k plození a výchově dětí. 
Manželé si však musí sami podle svého svědomí a s přihlédnutím k dalším okolnostem 
uvážit rozhodnutí ohledně dětí. Manželství však má hodnotu samo o sobě díky 
vzájemné manželské lásce nezávisle na plození dětí. Od Boha mají lidé svěřen úkol 
udržovat život, a proto se má lidský život chránit již od samého početí. Manželská láska 
má být v souladu s odpovědným darováním života, plození dětí i vzájemné 
sebedarování manželů jsou součástí pravé manželské lásky. Proto nesmí manželé při 
regulaci porodnosti využívat metody zamítnuté církví. Společnost má prozíravými 
zákony chránit rodinu a zajistit rodičům právo mít děti. Vědci by se měli snažit              
o zajištění mravně nezávadného řízení porodnosti.86   

V článku 87 nazvaném „Mezinárodní spolupráce, pokud jde o růst obyvatelstva“, se 
v jeho závěru mluví o tom, že obyvatelstvo má být seznamováno s pokroky ve 
vědeckém výzkumu spolehlivých a mravně nezávadných metod, které pomáhají 
manželům regulovat porodnost. Vlády jednotlivých zemí mají na své obyvatele působit 

                                                
82 Srov. JAN XXIII. Mater et magistra (encyklika ze dne 15.5.1961), Praha 1996, 189; 191. 
83 Srov. JAN XXIII. Mater et magistra, 193; 194. 
84 Srov. JAN XXIII. Mater et magistra, 196-199. 
85 Srov. GS 47. 
86 Srov. GS 50-52. 
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na úrovni sociálního a rodinného zákonodárství, ale vlastní rozhodnutí o počtu dětí je 
dáno do pravomoci rodičů. Státní činitelé se v rámci svých možností musí snažit 
podporovat rodiny ve správné a odpovědné volbě při rozhodování o počtu potomků.87  

Deklarace o náboženské svobodě (Dignitatis humanae, DH) 
DH se nezabývá přímo otázkou regulace porodnosti, ale v článku 14 je zmíněno, že 

úkolem církve je vyhlašovat a potvrzovat zásady mravního řádu, vyplývající z lidské 
přirozenosti.88 A z lidské přirozenosti (v tomto případě konkrétně sledování přirozených 
známek plodnosti ženy) vycházejí i metody přirozeného plánování rodičovství. 

Věroučná konstituce o církvi (Lumen gentium, LG) 
V článku 35 je kladen důraz na manželský a rodinný život, který je dobrým základem 

pro laický apoštolát. Svým svědectvím křesťanská rodina ukazuje cestu z hříchu světa 
těm, kteří hledají pravdu.89 Křesťanští manželé mají dle LG 41 s láskou přijmout děti od 
Boha, vychovávat je v lásce a duchu evangelia a všem ostatním mají být příkladem 
lásky jako svědci a spolupracovníci plodnosti matky církve.90  

 

2.4. Antikoncepce v novodobé historii 
Humanae vitae – encyklika Pavla VI. O správném řádu sdělování lidského života 
(1968)  

Encyklika vzniká v době těsně po 2. vatikánském koncilu (a v mnohých odkazech 
z něj i vychází) v době velkých změn ve společnosti, obav z rychlého růstu světové 
populace a významných vědeckých objevů. Katoličtí manželé museli čelit různým 
morálním dilematům a na některé z nich z oblasti sdělování nového lidského života se 
snaží Pavel VI. nalézt odpovědi a dát doporučení pro manželský život. 

Problematika plodnosti a její regulace je zde pojata v širším kontextu celostního 
pohledu na člověka, manželskou lásku a odpovědné rodičovství. Manželství je 
zakotveno v Bohu a ve spolupráci s Ním dávají manželé vznik novému životu. 
Manželská láska by měla být plně lidská, bezvýhradná, věrná a výlučná až do smrti a 
v neposlední řadě také plodná. Manželé jsou povoláni k odpovědnému rodičovství, což 
znamená, že manželé jsou si vědomi svých povinností k Bohu, k sobě navzájem, 
k rodině a ke společnosti. V daných sociálních podmínkách může být projevem 
odpovědného rodičovství uvážené rozhodnutí mít početnou rodinu nebo rozhodnutí 
vyhnout se na nějakou dobu narození nového dítěte. Manželský styk by si však vždy 
měl zachovávat své dva nerozlučné aspekty – spojení manželů a možnost početí nového 
života (aspekt plodivý). Mařit některý z těchto aspektů znamená jít proti Božímu 
záměru a přirozenému zákonu.91  

Jako nedovolené je zde uvedeno přímé přerušení již započatého plodivého procesu či 
jiné znemožnění zplození života před, v průběhu i po manželském styku, dále pak potrat 
a přímá sterilizace. Církev nemá námitek proti nutným léčebným prostředkům 
vedoucím ve svém důsledku třeba i k známé zábraně zplození života, pokud tato není 
přímo chtěná.92 Církev uznává za dovolené využití neplodných období k manželskému 
styku pro upevnění manželské lásky, pokud manželé nepovažují za žádoucí mít další 

                                                
87 Srov. GS 87. 
88 DH 14. 
89 Srov. LG 35. 
90 Srov. LG 41. 
91 Srov. PAVEL VI. Humanae vitae, 7-13. 
92 Srov. PAVEL VI. Humanae vitae, 14-15. 
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děti a vystříhat se pohlavního styku ve dnech plodných.93 Jako riziko umělých 
antikoncepčních metod je zde uvedena snazší cesta k manželské nevěře, všeobecnému 
úpadku mravnosti pro snadnost obcházení mravního zákona a pokles úcty mužů vůči 
ženám. Zmíněno je i globální hledisko a možnost zneužití těchto metod vládami vůči 
svému lidu.94 Církev hájením manželské morálky a čistoty chrání důstojnost manželů, 
kteří se nemusí zříkat vlastní odpovědnosti, ale ani se utíkat k technickým 
prostředkům.95   

Církev vyjadřuje pochopení pro lidi ve složitých životních podmínkách a uznává, že 
mravně oprávněná regulace porodnosti založená na přirozených prostředcích vyžaduje 
od manželů velké úsilí a sebeovládání. S vědomím toho vyzývá církev nositele veřejné 
moci k prozíravé rodinné politice při zachování mravního zákona i svobody občanů. 
Vědce církev nabádá k práci na podpoře mravně dovolené regulace porodnosti. Manžele 
nabádá k věrnosti Božímu zákonu a k apoštolátu vůči ostatním manželským párům. 
Lékařům pak ukládá vzdělávat se tak, aby mohli manželům vhodně radit, a kněžím, aby 
byli jednotní v nauce Kristově, ale manželům se stali oporou. Biskupům pak ukládá 
pracovat na zlepšení života rodin.96    

 
Familiaris consortio - Apoštolská adhortace Jana Pavla II. O úkolech křesťanské 
rodiny v současném světě (1981) 

Papež Jan Pavel II. ve své adhortaci poukazuje na hluboké změny v lidské 
společnosti i kultuře, které se snažily nějakým způsobem ovlivnit rodinu, rozbít ji nebo 
aspoň zdeformovat. Církev se však o rodinu zajímá a oceňuje ji jako nepostradatelnou 
pro ni i pro společnost.97 Papež mluví o situaci rodiny v dnešní době, o manželství a 
rodině v Božím plánu, popisuje úkoly křesťanské rodiny a pastoraci rodin. 

Papež zde varuje před rozmachem potratů, sterilizace a smýšlení nepřátelskému vůči 
početí. Jako kořen těchto záporných jevů je označeno špatné chápání pojmu svobody, 
která již není brána jako uskutečnění Božího plánu s rodinou a manželstvím, ale jako 
sobecká síla vedoucí člověka pouze k vlastnímu dobru často na úkor bližního.98  
Odpovědné plánování rodičovství je zaměřené na vznik nového života, ale svou 
povahou se nedotýká jen biologické oblasti, ale úplného sebeodevzdání manželů. 
Naplněním manželské lásky je plození a výchova dětí, přičemž se manželé vzájemným 
sebedarováním a následným darováním života nové osobě stávají Božími 
spolupracovníky. Je základním úkolem rodiny sloužit životu a plozením předávat dál 
Boží obraz od člověka k člověku. Ale manželský život má svoji cenu, i když není 
možné zplození nového života.99    

Církev má zvláštní poslání střežit a chránit předávání lidského života v manželství, 
neboť manželská láska má být otevřená novému životu. Církev je přesvědčena, že 
každý lidský život je dar Boží dobroty, a proto stojí na straně života proti současnému 
světu zastávajícímu životu nepřátelský postoj („anti-life mentality“). Církev odsuzuje 
činnost vlád snažících se omezovat svobodu manželů v rozhodování o potomstvu a 
vystupuje proti snahám těchto autorit prosazovat manželům navzdory antikoncepční, 
potratovou a sterilizační politiku. V současnosti je sexualita zbavována svého vztahu 
k lidské osobě roztržením láskyplného sjednocení a plození. Pokud manželé 

                                                
93 Srov. PAVEL VI. Humanae vitae, 16. 
94 Srov. PAVEL VI. Humanae vitae, 17. 
95 Srov. PAVEL VI. Humanae vitae, 18.  
96 Srov. PAVEL VI. Humanae vitae, 19-30. 
97 Srov. JAN PAVEL II. Familiaris consortio, 1. 
98 Srov. JAN PAVEL II. Familiaris consortio, 6. 
99 Srov. JAN PAVEL II. Familiaris consortio, 11; 14. 



 

38 

antikoncepcí odtrhnou spojení a plození, manipulují s lidskou sexualitou a odnímají jí 
charakter plného sebeodevzdání a vzniká sebedarování pouze neúplné. Sexualita je pak 
využívána jako předmět a je porušena přirozenost lidské osoby. Naopak, pokud manželé 
využívají plodná a neplodná období, respektují neoddělitelnost spojení a plození, 
podrobují se Božímu plánu a využívají sexualitu bez manipulování a znetvoření. Z toho 
plyne antropologický a morální rozdíl mezi antikoncepcí a volbou vhodného období.100   

Metodě určování plodných období je potřeba se správně naučit. Tyto znalosti jsou i 
výchovou k sebeovládání a manželské čistotě, která chrání lásku proti nebezpečí 
sobectví a agresivity a má blahodárný vliv na celé manželství. Církev má nabízet pomoc 
manželům při snaze o zodpovědné rodičovství. Církev podporuje výzkumy v oblasti 
přirozených metod kontroly porodnosti.101 Rodiče mají poskytnout dětem jasnou a 
taktní pohlavní výchovu ve smyslu plně lidské obohacující sexuality, bez jejího 
omezení jen na sobecký prožitek.102   

 
Teologie těla – Katecheze Jana Pavla II. O lidské lásce podle Božího plánu (1979-
1984) 

Jedná se o soubor katechezí Jana Pavla II. pronesených při generálních audiencích. 
Na základě několika biblických textů se papež zamýšlí nad lidskou osobou, významem 
lidského těla, křesťanským panenstvím, rozjímá o svátostné povaze manželství, o lásce 
a plodnosti na základě encykliky Humanae vitae a o důstojnosti člověka ve světle 
Kristova tajemství. 

Pro téma této diplomové práce je zásadní zejména poslední šestý cyklus knihy 
zaměřený na lásku a plodnost. Jan Pavel II. ve svých úvahách vychází z encykliky 
Humanae vitae Pavla VI. a v souladu s ní potvrzuje žádoucí propojení vzájemného 
spojení manželů s otevřeností vůči plození dětí.103 Učení encykliky Humanae vitae 
čerpá z přirozeného zákona, je ve shodě se zjeveným učením obsaženém v biblických 
pramenech a odpovídá mravnímu řádu zjevenému Bohem a současně odpovídá i na 
otázky dnešního člověka.104 Dle Jana Pavla II. podává Humanae vitae v návaznosti na 
učení II. vatikánského koncilu definici odpovědného rodičovství a rozlišuje mezi 
mravně nedovoleným způsobem regulace početí a způsobem mravně správným. Mravně 
nedovolené je přímé přerušení již započatého plodivého procesu (umělý potrat), přímá 
sterilizace a všechny antikoncepční prostředky zasahující do pohlavního styku s cílem 
znemožnění zplození života. Za mravně dovolené považuje regulaci porodnosti              
s využitím neplodných období.105 Přirozené metody na rozdíl od umělých 
antikoncepčních metod podporují lidské sebeovládání. Manželský styk antikoncepčními 
metodami uměle zbavený své plodivé funkce přestává být úkonem lásky a porušuje 
vnitřní řád manželského společenství. Přirozená regulace plodnosti však podporuje 
odpovědné rodičovství a eticky čestné jednání, neboť při ní jde o skutečné dobro 
lidských osob a jejich důstojnost. Odpovědné a čestné rodičovství založené na 
přirozených rytmech plodnosti je důležitá složka celé manželské a rodinné 
spirituality.106 Láska v manželství je podle papeže spojena s čistotou, která se ve svém 
důsledku projevuje jako ovládání tělesné žádostivosti (sebeovládání, zdrženlivost). 
Zdrženlivost manželství duchovně obohacuje, chrání důstojnost manželského styku a ve 

                                                
100 Srov. JAN PAVEL II. Familiaris consortio, 28-32. 
101 Srov. JAN PAVEL II. Familiaris consortio, 33-35. 
102 Srov. JAN PAVEL II. Familiaris consortio, 37. 
103 Srov. JAN PAVEL II. Teologie těla. s. 535-538.  
104 Srov. JAN PAVEL II. Teologie těla, s. 539-545. 
105 Srov. JAN PAVEL II. Teologie těla, s. 546-551. 
106 Srov. JAN PAVEL II. Teologie těla, s. 552-565 a 580-583. 
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spojení s celou manželskou spiritualitou udržuje rovnováhu vzájemného vztahu a rozvíjí 
osobní společenství muže a ženy.107  

 
Donum vitae – Instrukce kongregace pro nauku víry O respektování počínajícího 
lidského života a o důstojnosti plození. Odpovědi na některé aktuální otázky (1987) 

Instrukce Donum vitae vznikla z nutnosti nějakým způsobem odpovědět na nově 
vzniklé otázky vyvstalé v souvislosti s vědeckým rozvojem a možnostmi technicky 
zasahovat do procesu plození a počátečních fází lidského života.  

Lidský život je v přímé souvislosti s Božím stvořitelským plánem a lidská bytost má 
právo na život a jeho respektování od jeho počátku v okamžiku početí až do smrti. 
Biomedicínský pokrok je cenným pomocníkem, pokud se respektují kritéria mravnosti a 
slouží prospěchu a dobru lidské osoby podle Božího plánu a Boží vůle. Žádný biolog 
ani lékař nemá právo rozhodovat o vzniku a osudu člověka. Umělé zásahy do plození a 
vzniku lidského života se nemají odmítat, protože jsou umělé, ale je nutné je hodnotit ve 
vztahu k důstojnosti lidské osoby. Co je technicky možné, ještě nemusí být mravně 
přípustné.108  

Z těchto předpokladů je definováno základní etické kritérium založené na 
přirozeném mravním zákonu: „Lidský plod od začátku své existence, tedy od okamžiku 
vzniku zygoty, vyžaduje bezpodmínečnou úctu, která morálně náleží lidské bytosti v její 
tělesné a duchovní celistvosti. Lidskou bytost je nutno od okamžiku početí respektovat 
jako osobu a jako s osobou s ní také zacházet. Od téhož okamžiku je třeba také uznat 
práva této lidské bytosti jako osoby, mezi něž patří především neporušitelné právo na 
život náležející každému nevinnému lidskému tvoru.“109  

Větší část Donum vitae následně odpovídá na konkrétní otázky ohledně prenatální 
diagnostiky, pokusů na lidských embryích a manipulace s nimi, dále podrobně rozebírá 
heterologní a homologní umělé oplození a jejich morální dopady.110 Jsou to otázky jistě 
zásadní, ale nemají přímý vztah k tématu této diplomové práce.  

Zásadní výstup instrukce Donum vitae pro přirozené plánování rodičovství je 
definice práva na život a tělesnou neporušenost každé lidské bytosti od okamžiku 
početí. Práva nenarozeného dítěte jsou zásadně porušena umělým potratem i abortivním 
účinkem některých typů antikoncepce. 

 
Kodex kanonického práva (1994) 

Kodex kanonického práva (CIC) nezmiňuje ve svých paragrafech přímo otázku 
přirozeného plánování rodičovství nebo antikoncepce, vyjadřuje se pouze k potratům a 
to ve dvou svých částech – v pojednání o překážkách svěcení a v části o církevních 
trestech u zločinů proti lidskému životu a svobodě. 

V kánonu 1041 brání přijetí svátosti svěcení spáchání úmyslného dokonaného 
potratu včetně pozitivní spolupráce na něm.111 Ve stejné větě, kde je pojednáno               
o potratu, se mluví také o spáchání úmyslné vraždy, které je v podstatě potrat dán na 
roveň. V kánonu 1046 se v případě dokonaného potratu (a úmyslné vraždy) musí brát 

                                                
107 Srov. JAN PAVEL II. Teologie těla, s. 566-579. 
108 Srov. Kongregace pro nauku víry. Instrukce Donum vitae o respektování počínajícího lidského  
    života a o důstojnosti plození. Odpovědi na některé aktuální otázky, s. 10-15. 
109 Kongregace pro nauku víry. Instrukce Donum vitae o respektování počínajícího lidského  
    života a o důstojnosti plození, s. 16-17. 
110 Srov. Kongregace pro nauku víry. Instrukce Donum vitae o respektování počínajícího lidského  
    života a o důstojnosti plození, s. 16-35. 
111 Srov. CIC, kán. 1041. 
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opakování tohoto činu jako násobení překážek bránících přijetí svátosti svěcení.112 
V případě dispenze je dle kánonu 1049 paragrafu 2 nutno k její platnosti v případě 
potratu (a úmyslné vraždy) uvést i počet zločinů.113  

Dle kánonu 1398 ten, kdo provedl nebo si nechal provést dokonaný potrat, 
automaticky upadá do exkomunikace nastupující bez rozhodnutí představeného. I zde je 
potrat brán jako vražda, o které je ostatně pojednáno hned v předcházejícím kánonu téže 
stati.114  

 
Katechismus katolické církve (1995) 

Přímo tématu antikoncepce a regulace početí se v Katechismu katolické církve 
(KKC) věnují články 2368-2372 a 2399. Manželé jsou ti, kdo jsou odpovědní za plození 
dětí, a regulace početí je jednou z forem odpovědného rodičovství a to i včetně 
možnosti z pádných důvodů oddálit zrození svých potomků. Stát by v tomto měl rodiče 
podporovat svojí zodpovědnou prorůstovou populační politikou. Manželský styk si 
právě svým spojením s plozením zachovává nejen vzájemnou lásku manželů, ale i 
zaměření na povolání člověka k rodičovství.  Přirozené metody plánování rodičovství 
(na základě sebepozorování a volby neplodných období) jsou dle KKC v souladu 
s objektivními měřítky mravnosti, podporují úplné sebedarování manželů, vzájemnou 
úctu a něhu. Naopak jednání zabraňující početí před, při nebo po manželském styku je 
považováno za vnitřně špatné umožňující pouze neúplné sebedarování manželů. Jako 
prostředky mravně nepřijatelné jsou zde uvedeny antikoncepce a přímá sterilizace, 
jejich užívání neospravedlňují ani dobré úmysly manželů.115     

Téma antikoncepce a regulace početí je bráno jako problematika ovlivňující 
manželskou lásku a je o něm pojednáno v kapitole o šestém přikázání, ale vychází 
v KKC rovněž z širšího kontextu prohřešků proti pátému přikázání, konkrétně 
z pojednání o potratu – články 2270-2275, 2322 a 2323. Dítě má již od okamžiku svého 
početí právo na život. Toto má být respektováno, zárodek musí být chráněn a opatrován 
ve své celistvosti. Na základě těchto článků KKC jsou odsouzeny zejména abortivní 
účinky některých typů antikoncepce.116  

 
Evangelium vitae – encyklika Jana Pavla II. O životě, který je nedotknutelné 
dobro (1995) 

Encyklika Evangelium vitae vznikla jako reakce na stále se rozrůstající zločiny a 
útoky proti lidskému životu. Papež zde znovu jednoznačně potvrzuje hodnotu lidského 
života a jeho nedotknutelnost od jeho počátku až do naprostého konce a kritizuje 
závažný úpadek morálky projevující se omlouváním zločinů proti životu právem 
jednotlivce na svobodu. Jako reakci na tento stav papež znovu zdůrazňuje a vyhlašuje 
Radostnou zvěst o životě – radost nad Kristovým narozením by měla být radostí nad 
narozením každého člověka.117 Encyklika rozebírá současná nebezpečí pro lidský život, 
znovu podává křesťanskou zvěst o životě, mluví o posvátném Božím zákonu a přikázání 
„Nezabiješ“ a řešení nastalé situace dává v nové kultuře lidského života. 

Jan Pavel II. uvádí v Evangeliu vitae termín „kultura smrti“ pro kulturu namířenou 
proti lidské solidaritě ve spojení s vlastní skutečností hříchu. V kultuře smrti je život 

                                                
112 Srov. CIC, kán. 1046. 
113 Srov. CIC, kán. 1049. 
114 Srov. CIC, kán. 1398. 
115 Srov. KKC 2368-2372; 2399. 
116 Srov. KKC 2270-2275; 2322; 2323. 
117 Srov. JAN PAVEL II. Evangelium vitae, 3-6. 
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vyžadující více ohleduplnosti, lásky a péče považován za neužitečný a odmítán jako 
neúnosná zátěž. Jsou vynakládány velké prostředky na vývoj jednoduchých a účinných 
potratových léků zbavujících současně potrat rozumové kontroly a sociální 
odpovědnosti. V myšlení lidí se stírá rozdíl mezi antikoncepcí a potratem, jak je 
ukázáno například na nitroděložních tělíscích, která jsou prezentována jako 
antikoncepční prostředky, ale ve skutečnosti mají abortivní efekt. Antikoncepce je 
prezentována jako nejúčinnější bezpečný a dostupný prostředek proti potratu. 
Antikoncepční myšlení je však vzdáleno zodpovědnému plánování rodičovství a 
v případě selhání antikoncepce a početí nechtěného dítěte se riziko podstoupení potratu 
zvyšuje. Antikoncepce a potrat jsou dvě rozdílná zla (antikoncepce je hříchem proti 
manželské čistotě, potrat přestupuje přikázání „nezabiješ“), přesto jsou však spolu 
vzájemně provázány. Zdrojem pro antikoncepci nebo potrat je požitkářství lidí, 
egoistické pojetí svobody a odmítání osobní odpovědnosti ve věcech sexu. Početí 
nového života je viděno jako překážka vlastní seberealizace, dítě se stává nepřítelem, 
kterému je nutné se vyhnout, a pokud antikoncepce selže, pak je jediná možnost a to 
zabít ho.118          

V rozvojových zemích se z obavy před přelidněním přijímají politická rozhodnutí 
proti porodnosti a propagovány antikoncepce, sterilizace a potraty. Dle papeže stojíme 
před „spiknutím proti životu“, kdy mezinárodní instituce i sdělovací prostředky 
podporují antikoncepční myšlení jako doklad pokroku a svobody jednotlivce, a jako 
takové musí být uznáváno a ochraňováno jako nejzákladnější lidské právo.119  

Oslabením vztahu k Bohu i člověku vzniká „praktický materialismus“, v němž tělo je 
redukováno na pouhou tělesnost a sexualita na neosobní nástroj uspokojování vlastní 
touhy. Plození a splynutí v jednotě je uměle oddělováno, dochází ke znehodnocování 
manželského spojení a plození se stává nepřítelem, kterému je třeba zabránit.120  

Bůh je však Pánem tohoto života, a proto je lidský život posvátný a nedotknutelný, 
musí být opatrován a ctěn. Manželé spolupracují s Bohem při početí a zrození nového 
člověka. Nový život má svoji hodnotu od samého počátku.121   

Přímé a úmyslné zabití nevinného člověka je vždy aktem zcela nemorálním, protože 
odporuje základní ctnosti spravedlnosti a lásky a žádná autorita nemůže takové jednání 
legitimně schválit nebo dovolit. Zvláště závažné je zabití nevinného nenarozeného 
dítěte (potrat), který nemůže nic ospravedlnit, neboť plod je člověkem od okamžiku 
početí.122  

Je potřeba rozvíjet přirozené způsoby regulace plodnosti, jako pomoc odpovědnému 
plánování rodičovství.123 Proti „kultuře smrti“ by křesťané měli společnými silami 
postavit „kulturu života“, neboť odmítnutí lidského života v jakékoliv podobě je ve 
skutečnosti odmítnutím samotného Krista.124   

 
 

                                                
118 Srov. JAN PAVEL II. Evangelium vitae, 12-13. 
119 Srov. JAN PAVEL II. Evangelium vitae, 16-18; 91. 
120 Srov. JAN PAVEL II. Evangelium vitae, 23. 
121 Srov. JAN PAVEL II. Evangelium vitae, 39-45. 
122 Srov. JAN PAVEL II. Evangelium vitae, 57-62. 
123 Srov. JAN PAVEL II. Evangelium vitae, 88; 97. 
124 Srov. JAN PAVEL II. Evangelium vitae, 95; 104. 
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Lidská sexualita: pravda a význam. Zásady pro výchovu v rodině – Papežská rada 
pro rodinu (1995) 

Jedná se o jakousi příručku o lidské sexualitě pro rodiče, která jim má pomoci 
zvládnout toto téma při výchově svých dětí. Ve stručnosti pojednává o lásce, čistotě, 
povolání, o rodičích a výchově v rodině, postupné poznávání během vývoje a ke konci 
dává i určité praktické rady. 

V pojednání o manželské lásce se mimo jiné uvádí, že je to láska otevřená dalšímu 
životu a dítě je živým obrazem manželské lásky.125 Mladí lidé se mají od rodičů učit, že 
nelze svévolně oddělovat rozměr spojení a plození, jak se tomu děje při používání 
antikoncepčních prostředků – člověk chce vyhledávat sexuální rozkoš a zasahuje do 
způsobu manželského aktu, aby se zabránilo početí. Zábrana plození vede i k zábraně 
plného manželského sdílení se. Děti se výchovou k čistotě připravují na odpovědné 
rodičovství.126 V pubertě by měly být děti (zejména dívky) v rámci informací                
o sexualitě poučeny o plodných obdobích. Rodiče mají ukázat dětem krásu mateřství a 
plození jako ovoce manželské lásky, ale i význam panenství, aby jejich dcery dokázaly 
předcházet velmi rozšířené „antikoncepční mentalitě“ a u obou pohlaví pomáhat a 
korigovat sklony k hédonistickému a materialistickému užívání sexuality.127 V období 
dospívání by měli být rodiče schopni podávat svým dětem poučení o nerozlučitelnosti 
manželství, souvislosti mezi láskou a plozením, nemorálnosti předmanželských 
pohlavních styků, antikoncepce a umělého ukončení těhotenství.128 Hédonistická 
sexualita ničí schopnost milovat, redukuje druhé osoby na předměty vlastního 
uspokojení a vede k znevažování plození a nového života, který je pokládán za zlo a 
omezení osobních rozkoší.129 Rodiče musí odmítnout sekularizovanou sexuální výchovu 
zaměřenou proti plození a ve svém důsledku i proti Bohu, která propaguje antikoncepci 
a argumentuje hrozbou přelidněním, sexuálními a reprodukčními právy a narození dítěte 
považuje za jakousi hrozbu. V případě antikoncepce zdůraznit mravní, duchovní a 
zdravotní přednosti přirozených metod regulace početí zejména pokud jde                      
o respektování Božího plánu o manželství, vzájemné sebedarování manželů a otevřenost 
pro život a také vysvětlit nebezpečí a etické aspekty umělých metod. Rodiče mají 
odmítnout propagaci kondomů a tzv. bezpečný pohlavní styk jako ochranu před šířením 
AIDS, ale musí trvat na zdrženlivosti mimo manželství a na manželské věrnosti, které 
chrání před nákazou.130  

 
Deus caritas est – encyklika Benedikta XVI. Bůh je láska (2006) 

Tato encyklika mluví o Boží lásce ve stvoření a dějinách spásy, o Ježíši Kristu jako 
vtělené Boží lásce a o uplatňování lásky církví. Přesto zde však zaznívá podstatná 
myšlenka a to, že erós degradovaný na pouhý sex se stává obyčejnou materiální věcí a 
co hůře, celý člověk se může stát pouhým zbožím a jeho tělo se dá různě zneužít.131  

Tuto myšlenku lze lehce aplikovat třeba na ještě nenarozené děti, které se mohou 
v materiálním pojetí světa a sexu lehce stát např. pouze „tím problémem“, kterého je 
nutno se zbavit. 

                                                
125 Srov. Papežská rada pro rodinu. Lidská sexualita: pravda a význam, 14-15. 
126 Srov. Papežská rada pro rodinu. Lidská sexualita: pravda a význam, 32-33. 
127 Srov. Papežská rada pro rodinu. Lidská sexualita: pravda a význam, 92. 
128 Srov. Papežská rada pro rodinu. Lidská sexualita: pravda a význam, 102. 
129 Srov. Papežská rada pro rodinu. Lidská sexualita: pravda a význam, 105. 
130 Srov. Papežská rada pro rodinu. Lidská sexualita: pravda a význam, 136-139. 
131 Srov. BENEDIKT XVI. Deus Caritas est (encyklika ze dne 25.12.2005), Praha 2006, 5. 
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Dignitas personae - Instrukce Kongregace pro nauku víry O některých otázkách 
bioetiky (2009)  

Přináší určitou aktualizaci instrukce Donum vitae ve světle pokroku biomedicínského 
výzkumu avšak při zachování její platnosti.132 Tato instrukce se zabývá novými 
problémy týkajícími se plození (zde je zmíněna i antikoncepce) a dále pak novými 
léčebnými metodami, které vedou k manipulaci s embryi nebo lidskou genetickou 
výbavou.   

Metody intercepční (nitroděložní tělísko a postkoitální kontracepce – morning-after 
pills) působí mimo jiné zabránění uhnízdění ev. embrya v děloze, a tím způsobují 
potrat. Antigestační preparáty („potratové pilulky“) podávané do 14 dnů po opoždění 
menstruace likvidují již uhnízděné embryo. Použití obou typů preparátů je pro jejich 
vědomě potratový efekt těžce amorální, je nutno ho chápat jako hřích potratu, a pokud 
je jisté, že k potratu skutečně došlo, má to své závažné důsledky podle kanonického 
práva (viz. výše Kodex kanonického práva).133  
 

2.5. Souhrn postojů katolické církve k antikoncepci a výhled do 
budoucnosti 

Postoje katolické církve k antikoncepci se v průběhu staletí vyvíjely v závislosti na 
tom, jak se vyvíjely antikoncepční metody. Církev vždy reagovala na aktuálně vzniklý 
problém vysvětlením svých postojů v rámci nějakého dokumentu. Od raného počátku 
křesťanství až prakticky do začátku 20. století byla problematika antikoncepce těsně 
sepjata s otázkou potratů a bylo na ni převážně reagováno v souvislosti s reakcí 
katolické církve na potraty. 

Větší rozlišování těchto dvou problematik nastalo až počátkem 20. století a průlom 
přinesla encyklika O křesťanském manželství (Casti conubii) papeže Pia XI., ve které je 
již odděleno pojednání o antikoncepci jako problematika zamezování početí a o potratu, 
jež je brán jako závažný hřích proti již vzniklému životu. Od té doby až do současnosti 
je pevně daná hranice (i církevně právně) mezi antikoncepcí a potratem. Toto je dobře 
dokumentováno i v Katechismu katolické církve, kde o antikoncepci a přirozených 
metodách plánování početí je pojednáno v článku o šestém přikázání a antikoncepce je 
brána jako prohřešek proti manželské lásce, zatímco potrat je brán jako zločin proti 
pátému přikázání „Nezabiješ“ a je v této kapitole i uveden. 

Také vývoj doporučení katolické církve v otázkách antikoncepce si prošel určitým 
postupným vývojem a zásadní průlom do této problematiky přinesl II. vatikánský 
koncil. Ještě v Casti conubii je za jedinou povolenou metodu předcházení početí 
v manželství považována úplná sexuální abstinence, neboť plození dětí bylo 
považováno za jednoznačný vrchol manželského soužití a všechno ostatní v manželství 
bylo záležitostí podružnou. V Gaudium et spes (Pastorální konstituci II. vatikánského 
koncilu o církvi v dnešním světě) je již naopak jednoznačně řečeno, že manželství má 
hodnotu samo o sobě nezávisle na plození dětí (které je však stále bráno jako koruna 
manželského soužití) a je na rozhodnutí manželů zodpovědně rozhodnout ohledně dětí.  
Pravá manželská láska má dvě podstatné a neoddělitelné charakteristiky - plození dětí a 
vzájemné sebedarování manželů (plodivý a spojivý charakter manželství). Ohledně 
antikoncepce II. vatikánský koncil uvádí, že manželé nesmí při regulaci porodnosti 
využívat metody zamítnuté církví (není zde již pouze striktní povolení jen sexuální 
abstinence). V encyklice Humanae vitae (O správném řádu sdělování lidského života) je 

                                                
132 Srov. Kongregace pro nauku víry. Instrukce Dignitas personae o některých otázkách bioetiky, 1-3. 
133 Srov. Kongregace pro nauku víry. Instrukce Dignitas personae o některých otázkách bioetiky, 23. 
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otázka antikoncepce již podrobněji rozvedena. Striktně je zamítnut potrat a přímá 
sterilizace. V případě předcházení početí církev považuje za dovolené využití 
neplodných období k manželskému styku pro upevnění manželské lásky a vystříhat se 
pohlavního styku ve dnech plodných, pokud již manželé nepovažují za žádoucí mít další 
děti. Přirozené metody plánování rodičovství na základě sebepozorování a stanovení 
plodných a neplodných období jsou jako dovolené popsány i v Katechismu katolické 
církve. Tento oficiální názor katolické církve na antikoncepci přetrvává nezměněn až do 
současnosti. 

Katolická církev v současné době sleduje proměnu rodinné politiky a vůbec změnu 
vztahu lidí k otázkám rodiny a chápe, že je nutné zaujmout nový postoj k pastoraci 
rodiny. Proto se papež František rozhodl pro uspořádání synody v roce 2015, jejímž 
cílem bude najít novou cestu k hlásání evangelia při současných výzvách týkajících se 
rodiny. Tomuto shromáždění má v letošním roce (2014) předcházet mimořádné 
generální shromáždění, které má definovat problematické otázky současné doby týkající 
se rodin a shromáždit svědectví a návrhy biskupů i obyčejných lidí, jak důvěryhodně 
hlásat a žít evangelium pro rodinu v dnešní době. Jedním z podkladů pro toto 
mimořádné shromáždění bude i široce distribuovaný dotazník obsahující otázky 
z mnoha okruhů manželského života. Jedním z klíčových témat je i „Otevřenost 
manželů pro život“ zabývající se mimo jiné zodpovědným rodičovstvím a znalostí 
křesťanů o morálním hodnocení různých metod regulace porodnosti. Výsledky tohoto 
dotazníku, závěry a doporučení mimořádné a řádné synody ukáže blízká budoucnost.134  

 

2.6. Současný postoj k antikoncepci u ostatních církví a vybraných 
náboženství 
2.6.1. Pravoslavná církev 

Podle pravoslavné církve začíná život již v samotném okamžiku početí. Proto 
odsuzuje potrat jako vraždu, je to těžké přestoupení člověka proti Bohu a posvátnosti 
lidského života. Potrat je pravoslavnou církví akceptován pouze v některých 
výjimečných případech jako znásilnění nebo ohrožení matky či plodu, ale ani zde není 
tento přístup zcela mravně ospravedlněn. 

Antikoncepce je brána jako menší zlo než potrat a jako taková je tolerována, i když 
pravoslavná církev tvrdí, že ani tito manželé nemohou být zcela ospravedlněni před 
absolutní Boží spravedlností a dokonalostí. I v pravoslavné církvi existují radikální 
frakce zaměřené absolutně proti používání jakékoli antikoncepce, přesto podle 
pravoslavné nauky jsou připouštěni ke svatému přijímání i manželé užívající 
antikoncepci, pokud jsou však jejich motivy rozumné. Pravoslavná církev bere 
manželství zejména jako vztah vzájemné lásky dvou lidí, nejen jako legální možnost 
plodit děti, čímž se snaží zabránit degradaci bezdětných manželských párů. 
Problematiku plánování rodiny nechává na jednotlivých manželských párech s poradou 
duchovního otce. Nemá striktní hranice mezi přirozenou a umělou antikoncepcí, i 
absolutní zdrženlivost je brána jako určitý radikální způsob regulace početí. 
Antikoncepce je však odsuzována, pokud je výsledkem nedůsledného manželského  
 
 

                                                
134 Srov. Dotazník pro všechny – podle vůle papeže Františka (24.11.2013) [2014-02-13]. 
     <http://www.simsk.cz/domu/3/karmel/dotazn%C3%ADk-pro-v%C5%A1echny-podle-  
     v%C5%AFle-pape%C5%BEe-franti%C5%A1ka.html>. 
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života, nedostatečné péče nebo dokonce nenávisti k dětem, strachu z povinnosti či 
důsledkem touhy po sexuálním, a to pouze fyzickém uspokojení a chtíči.135  

 
2.6.2. Anglikánská církev 

Anglikánská církev byla první křesťanskou církví, která 14. srpna 1930 na 
konferenci v Lambeth přijala ve vážných případech i jiné než přirozené metody 
antikoncepce (nejprve byl vysloven souhlas s použitím bariérové antikoncepce). 
Anglikánská církev od té doby nenahlíží na antikoncepci jako na něco, co by šlo proti 
Božímu záměru, a proto antikoncepci oficiálně akceptuje. Uvádí, že na sexuální lásku 
by mělo být nahlíženo jako na dobrou samu o sobě. Zodpovědnost za rozhodování        
o počtu dětí je dána Bohem rodičům a je na jejich zodpovědnosti, jakou cestu plánování 
rodičovství si zvolí. Anglikánští biskupové nesouhlasí s názorem, že metody 
antikoncepce jiné než úplná abstinence nebo sledování biologických rytmů (plodná a 
neplodná období), jsou proti vůli Boží. Lambeth Conference v roce 1958 uvedla, že 
antikoncepce je životní cestou převážné většiny anglikánů.136  
 
2.6.3. Protestantské církve 

Protestantské církve nejsou v přístupu k antikoncepci jednotné, ale mají většinou 
liberálnější postoj. Metody kontroly početí s neabortivním účinkem jsou povoleny 
většinou denominací, i když některé je odmítají.137 Výjimkou jsou tzv. pilulky užívané 
po oplodnění (morning after pills), které povoleny nejsou. K potratu jsou rozdílné 
názory, ale obecně je akceptován, děje-li se z vážných důvodů. 

V případě konzervativnější Apoštolské církve je odsuzován potrat ve své „klasické“ 
formě interrupce ale i ranně potratový efekt nitroděložních tělísek a hormonální 
antikoncepce. Do jisté míry je tolerována bariérová antikoncepce (kondom a pesar), 
protože brání vlastnímu početí a nemá potratový efekt. Apoštolská církev vychází 
z toho, že Božím záměrem bylo, abychom se množili a naplňovali zemi (Gn 1,27-28) a 
zdůrazňuje, že děti jsou požehnáním a odměnou a ne něčím, za co bychom se měli 
v dnešní době stydět. Nedává nějaké doporučení, kolik dětí by mělo v rodině být, ale je 
důležité, aby křesťané přijali svoji plodnost a byli jiného ducha, než je tento materiálně 
a sobecky založený svět.138  

Církev adventistů sedmého dne má poměrně propracovaný postoj k umělému 
přerušení těhotenství i ke kontrole početí. Prenatální lidský život je dle adventistů 
úžasný Boží dar a jako takový nesmí být nikdy lehkovážně zničen. Interrupce může být 
uskutečněna jen z mimořádně závažných důvodů a má vždy závažné morální důsledky. 
Adventisté nepřipouští interrupci z důvodů plánování rodičovství, výběru pohlaví dítěte 
nebo osobního pohodlí. V případě mimořádných okolností jako je například ohrožení 
života těhotné ženy, závažné ohrožení zdraví nebo jasně diagnostikovaná malformace 

                                                
135 Srov. DVOŘÁČEK, Michal. Posvátnost života v dnešní společnosti (25.5.2006) [2013-10- 
     18]. <http://pravoslavnaolomouc.cz/ODK/CLAN/CLAN.HTM#1>; TATRANSKÝ, Tomáš.  
     Pravoslaví není iracionální mystické blouznění (26.1.2011) [2013-10-18].  
     <http://www.katyd.cz/clanky/pravoslavi-neni-iracionalni-mysticke-blouzneni.html>. 
136 Srov. Church of England view [2013-10-21]. <http://www.churchofengland.org/our-  
     views/medical-ethics-social-care-policy/contraception.aspx>; SKOČOVSKÝ, Karel. Katolická  
     církev a antikoncepce; WEST, Christopher. Dobrá zpráva o sexu a manželství, s. 154-155. 
137 Srov. SKOČOVSKÝ, Karel D. Sexualita a manželská spokojenost při používání symptotermální 
     metody přirozeného plánování rodičovství u religiózní populace. Diplomová práce.  
138 Srov. FRIDRICH, Karel. O potratech a antikoncepci [2013-10-21].  
     <http://www.apostolskacirkev.cz/zdroje/knihovnaclanku/temata-doby/62-potraty/18-o- 
     potratech-a-antikoncepci>. 
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plodu nebo pokud je těhotenství následkem znásilnění nebo pohlavního zneužití je 
interrupce tolerována, s tím že poslední slovo má vždy těhotná žena po náležitém  
rozboru situace.139 Církev adventistů sedmého dne zdůrazňuje společnou odpovědnost 
muže i ženy za plánované rodičovství. Sexuální intimita manželů není určena jen pro 
chvíle plození. Rodiče musí myslet na budoucí potřeby svých dětí a musí být schopni je 
zajistit, důležité je rovněž psychické, citové a duchovní zdraví matky a dalších 
pečovatelů, společenské a politické okolnosti, do kterých se děti narodí, kvalita života a 
dostupné globální zdroje. Antikoncepce je pro adventisty v podstatě kompletně 
přípustná, i když s různou mírou morální přijatelnosti. Bariérová antikoncepce, 
spermicidy a sterilizace je morálně přijatelná bez výhrad, neboť se jedná a preventivní 
způsoby kontroly početí. Metody zabraňující uvolnění vajíčka (ovulaci), spojení vajíčka 
a spermie (oplodnění) nebo uchycení již oplodněného vajíčka (uhnízdění) mohou být 
pro někoho morálně problematické díky nejistotě o jejich působení. S argumentem, že 
většina oplozených vajíček se přirozeně neuchytí nebo se potratí po uhnízdění i bez 
užívání hormonálních antikoncepčních prostředků, hormonálních metod kontroly početí 
a nitroděložních tělísek, které působí na podobném principu, jsou i tyto metody brány 
jako morálně přijatelné (a to i včetně morning after pills).140  

  
2.6.4. Islám 

Kontrola porodnosti je v islámu definována ne jako omezování porodnosti, ani jako 
snaha dosáhnout žádaného počtu potomků, ale jako snaha prodlužovat intervaly mezi 
jednotlivými těhotenstvími tak, aby takové plánování rodiny bylo přijatelné pro všechny 
strany a nepřineslo těžkosti žádné z nich. V případě antikoncepce islám rozlišuje mezi 
dočasnou a stálou antikoncepcí. Dočasná antikoncepce je v islámu důrazně doporučena 
v době po narození dítěte do jeho dvou let (tzv. perioda kojení – riziko ohrožení již 
existujícího dítěte tím, že by při početí došlo k zástavě produkce mateřského mléka). Po 
této době má žena začít plánovat další dítě. Veškeré použití islámem povolené 
antikoncepce nutně vyžaduje souhlas obou manželů a musí být vedeno správnými 
pohnutkami. Stálá (trvalá) antikoncepce je oproti dočasné haram (tedy zakázaná), 
existuje zde však několik výjimek - pokud by následující těhotenství nebo porod mohl 
ohrozit život či trvale poškodit zdraví ženy nebo její psychické zdraví a pohodu, rodina 
s velmi malým finančním příjmem a již s více dětmi (ohrožení již narozených dětí tím, 
že po narození dalších dětí by již rodiče nedokázali zajistit všem dětem patřičnou 
materiální, fyzickou, duševní i morální péči a výchovu, kterou jsou jim povinni 
poskytnout), pokud se v rodině vyskytuje genetické onemocnění či postižení a nebo 
pokud se rodičům narodí jedno nemocné, tělesně nebo mentálně postižené dítě (v těchto 
posledních dvou případech je ponecháno na svobodné volbě rodičů, zda chtějí nebo 
nechtějí mít děti). Za zmínku stojí i důvod, že příliš častou frekvencí porodů by žena 
ztratila přitažlivost pro svého muže a to by mohlo být příčinou rozpadu rodiny se všemi 
negativními důsledky z toho pramenícími. 

Z forem antikoncepce jsou v islámu povoleny pouze ty, které striktně zabraňují 
splynutí spermie a vajíčka a tedy potenciálnímu vzniku nového života. Jako legální jsou 
uznávány pod podmínkou jejich zdravotní nezávadnosti všechny dostupné moderní 
metody antikoncepce mimo tzv. „pilulky po“ (riziko zničení právě vznikajícího života) 
a přerušovaného pohlavního styku (tuto metodu lze používat pouze se souhlasem ženy, 
neboť i ona rozhoduje, zda mít děti nebo ne a má právo na uspokojení ze sexu). 

                                                
139 Srov. Postoj k umělému přerušení těhotenství (10.1992) [2013-10-21]. <http://www.casd.cz/wp- 
     content/uploads/other/art5086/interrupce.pdf>. 
140 Srov. Stanovisko Církve adventistů sedmého dne ke kontrole početí (29.9.1999) [2013-10-21].  
     <http://www.casd.cz/wp-content/uploads/other/art5086/1kontrola%20poceti.pdf>. 
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Zakázána je jakákoli antikoncepční metoda, která by vedla k nezvratné ztrátě plodnosti - 
tedy sterilizace a kastrace, neboť by se jednalo o mrzačení lidské bytosti ztrátou jedné    
z funkcí lidského těla a nepřípustné pozměňování Božího stvoření.  

Islám je zásadně proti potratu, ale v situaci ohrožení života matky přihlíží k záchraně 
jejího života oproti životu dosud nenarozeného dítěte.141    

 
2.6.5. Judaismus 

Potrat tzv. na přání je považován za vraždu a neobhajitelný akt lidského násilí. 
Důvody proti potratu jsou zejména ty, že se jedná o porušení Božího příkazu zalidnit 
svět, zabitím plodu je člověkem ničena určitá Boží představa, je to zničení části Božího 
stvoření, které by mohlo být lidskou bytostí. Plod samotný však není považován za 
samostatného jedince, je-li součástí těla matky. V případě ohrožení života matky je 
potrat dovolen.  

V případě antikoncepce se liší názory na ni dle jednotlivých judaistických proudů. 
Většinově však převažuje pohled povolující hormonální antikoncepci. Používání 
kondomu je díky jeho působení jako fyzické bariéry přijímáno židovským etickým 
kodexem až na několik přesně vymezených situací spíše negativně. Ortodoxní Židé 
odmítají přerušovanou soulož a kondom s odkazem na Ónanův hřích z 1. knihy 
Mojžíšovy.142  
 
2.6.6. Hinduismus 

Potrat je považován za velký zločin, za jeden ze šesti nejhorších v hindu kultuře. Je 
to prohřešek vůči hinduistické etice nenásilí, neboť duše je člověku dána již v okamžiku 
zrození nového života. Přesto v některých situacích (např. při ohrožení života matky) 
umožňuje záchranu jednoho života na úkor života nenarozeného. 

Mahátma Gándhí odsuzoval antikoncepci jako ponižující pro ženu, podporující 
neřest, sexuální neukázněnost a mravní úpadek, za morální považoval pouze mravní 
umírněnost. V hinduismu však neexistuje žádný zákaz antikoncepčních prostředků, 
vzhledem k vysoké přelidněnosti v Indii se místní vláda snaží zvýšit informovanost 
rodin o plánovaném rodičovství a kontrole porodnosti.143  
 
2.6.7. Budhismus 

Buddha určil pouze pravidlo zakazující nevhodné sexuální chování a jen obecně 
vymezil doporučení pro vhodné sexuální chování. Pro jistou vágnost učení v této oblasti 
může někdy docházet k určitým rozporům. Obecně však jsou povoleny všechny 
antikoncepční prostředky zabraňující početí. Jakékoli prostředky, které by usmrtily nově 
vznikající lidský život v těle matky, jsou zakázány, stejně jako potrat.144  

 
 
 

                                                
141 Srov. Antikoncepce – ano nebo ne? (23.3.2007) [2013-11-01].  
     <http://www.muslimka.estranky.cz/clanky/planovane-rodicovstvi-/antikoncepce---ano-nebo- 
     ne_.html>; ENES, Ebu. Šarí´atská kontrola porodnosti – 1. díl (27.2.2009) [2013-11-01].  
     <http://unveiled.blog.cz/0902/sari-atska-kontrola-porodnosti>. 
142 Srov. Gn 38,8-10; SKOČOVSKÝ, Karel. Katolická církev a antikoncepce; SKOČOVSKÝ, Karel  
     D. Akceptabilita metod přirozené kontroly početí: dimenze a determinanty. Disertační práce. Žena  
     a náboženství IV. – Náboženství a sexualita (20.7.2010) [2013-11-01].  
     <http://www.marinka.cz/vas-literarni-koutek/zena-a-nabozenstvi-iv-nabozenstvi-a-sexualita>. 
143 Srov. HEALYOVÁ, Mary. Muži a ženy jsou z ráje, s. 98; WEST, Christopher. Dobrá zpráva o   
     sexu a manželství, s. 154-155; Žena a náboženství IV. – Náboženství a sexualita. 
144 Srov. Žena a náboženství IV. – Náboženství a sexualita. 
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3. Morální problémy katolických párů při používání 
antikoncepce 
3.1. Námitky vůči oficiální nauce církve v otázce antikoncepce – 
historický přehled 

Jednotlivé církevní dokumenty reagovaly na aktuální problémy a otázky své doby. 
Některé z nich se v průběhu novodobé historie vyvíjely, jiné zůstaly prakticky beze 
změny. Nejčastější námitky proti oficiálnímu učení katolické církve v otázce 
antikoncepce jsou uvedeny v této kapitole. 

 
3.1.1. Hrozba přelidnění a z toho plynoucí nutnost regulace porodnosti 

Již v encyklice papeže Jana XXIII. Mater et magistra z roku 1961 se setkáváme 
s nutností postavit se k otázce, dnes bychom řekli, globálního přelidnění. Encyklika 
reaguje na tvrzení, že v blízké budoucnosti dojde k velkému nárůstu obyvatelstva 
(argumentováno zejména poklesem dětské úmrtnosti a zvyšujícím se průměrným věkem 
díky rozvoji lékařské péče a zlepšujícím se hygienickým podmínkám), ale 
k pomalejšímu hospodářskému rozvoji (upozorňováno zejména na zhoršující se životní 
podmínky v chudších zemích a obecně na nedostatečný růst hrubého domácího 
produktu) a z toho plynoucího nedostatku životních potřeb a nemožnosti dostatečné 
výživy pro všechny lidi. Zabránění takovéto krajní nouzi byl argument pro nutnost 
antikoncepce a kontroly porodnosti.145  

Ve své I. části upozorňuje na rychlé přibývání obyvatelstva oproti hospodářským 
zdrojům i encyklika papeže Pavla VI. Humanae Vitae z roku 1968, která v rostoucích 
nárocích vidí znesnadnění životních podmínek pro rodiny s více dětmi146 a zejména 
v rozvojových zemích riziko vměšování se státní moci do suverenity rodiny radikálními 
protirůstovými opatřeními.147     

Apoštolská adhortace Jana Pavla II. Familiaris Consortio z roku 1981 krátce zmiňuje 
tuto problematiku a jako těžké bezpráví označuje skutečnost, že v mezinárodních 
vztazích se hospodářská pomoc nevyvinutým národům činí závislou na programech 
antikoncepčních, sterilizačních a potratových.148   

Dle encykliky papeže Jana Pavla II. Evangelium Vitae z roku 1995 je demografická 
otázka považována za velmi závažný problém projevující se v jednotlivých oblastech 
světa různě. Bohaté země s hospodářským nadbytkem čelí hrozivému poklesu 
porodnosti a naopak chudší země se potýkají s významným přírůstkem populace, který 
ještě zhoršuje ekonomický a sociální stav těchto zemí. Problém je následně řešen na 
národní i mezinárodní úrovni ne odpovědnou rodinnou a sociální politikou, ale 
uplatňováním kontroly porodnosti s využitím antikoncepce, sterilizace a potratů a toto 
„spiknutí proti životu“ je následně prezentováno jako doklad pokroku a dosažené 
svobody.149   

V podobném duchu jako Evangelium vitae hovoří i Papežská rada pro rodinu v knize 
Lidská sexualita: pravda a význam z roku 1995, která se obrací zejména na rodiče 
dospívající mládeže, které varuje před organizacemi podporujícími antikoncepční 
mentalitu vyvolanou strachem z hrozby přelidněním.150   

                                                
145 Srov. JAN XXIII. Mater et magistra, 185-187. 
146 Srov. PAVEL VI. Humanae vitae, 2. 
147 Srov. PAVEL VI. Humanae vitae, 2; 17; 23. 
148 Srov. JAN PAVEL II. Familiaris consortio, 30. 
149 Srov. JAN PAVEL II. Evangelium vitae, 16-17. 
150 Srov. Papežská rada pro rodinu. Lidská sexualita: pravda a význam, 136. 
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3.1.2. Manželé nechtějí již mít z různých důvodů další děti 
Encyklika papeže Pia XI. Casti Conubii z roku 1930 reaguje na argumenty, kdy je 

jako důvod pro regulaci početí uvedeno, že manželé nemohou zachovat úplnou 
zdrženlivost (která byla v té době jediným církevně povoleným antikoncepčním 
prostředkem), ale nechtějí také další potomstvo pro obtíže rodičů (nebezpečí pro zdraví 
nebo život matky) nebo problémy hospodářské (bída a špatné majetkové poměry a 
z toho plynoucí obtížná výchova dětí).151  
 
3.1.3. Manželé chtějí sex bez rizika otěhotnění 

Tato námitka byla zmíněna již v Casti Conubii. V té době bylo prvotním úkolem 
manželství plození dětí, a proto bylo na tento argument nahlíženo negativně jako, že 
manželé chtějí mít pouze rozkoš bez břemene.152  

Evangelium Vitae kritizuje závažný úpadek morálky projevující se mimo jiné také 
požitkářstvím a odmítáním osobní odpovědnosti ve věcech sexu.153  

 
3.1.4. Potomstvo samo o sobě je problém, kterému je lepší se vyhnout 

Dle Casti Conubii se začíná v moderní společnosti pokrouceně pohlížet na děti a je 
zde uvedena tehdy se postupně prosazující námitka, že potomstvo je vlastně obtížným 
břemenem manželství, a proto je třeba se mu vyhýbat třeba i za použití antikoncepce.154   

Familiaris Consortio zmiňuje, že strach z budoucnosti jak v chudých zemích třetího 
světa (zapříčiněný zejména hospodářským vývojem), tak paradoxně i v bohatších 
zemích s konzumním způsobem života (zde je důvodem spíše sobectví a nejistota) nutí 
manžele dívat se na děti jako na nebezpečí, které je třeba odvrátit.155  

Dle Evangelium Vitae je v dnešní společnosti dávána přednost egoistickému pojetí 
svobody, které v početí nového života často vidí překážku vlastní seberealizace a 
nepřítele, jemuž je potřeba se vyhnout a k tomuto cíli je dobré užívání antikoncepce 
nebo i potrat.156  

Papežská rada pro rodinu ve své publikaci (viz. výše) varuje před vulgárním 
chápáním sexuality, které vede k postupnému zničení schopnosti milovat a je jednou 
z hlavních příčin pohrdání počatým životem, jenž bere pouze jako omezení osobních 
rozkoší.157  

 
3.1.5. Moderní člověk má právo sám svobodně rozhodovat o zamezení početí 

V Casti Conubii je jako zvrácenost proti manželské věrnosti uvedena ženská 
emancipace fysiologická, která by umožňovala ponechání na svobodné vůli ženy, zda 
chce zamezit početí dítěte nebo se ev. rozhodnout pro potrat.158   

Humanae vitae se zamýšlí nad často kladenou námitkou, zda by nebylo vhodné svěřit 
kontrolu vzniku života plně do odpovědnosti člověka a ponechat ji na jeho rozumu a 
vůli. Nepovažuje však plně za možné prolomit hranice lidské možnosti vládnout 
vlastním tělem a jeho funkcemi pro lidskou slabost a zranitelnost.159  

                                                
151 Srov. PIUS XI. Casti Connubii, 54-62. 
152 Srov. PIUS XI. Casti Connubii, 54-57. 
153 Srov. JAN PAVEL II. Evangelium vitae, 13. 
154 Srov. PIUS XI. Casti Connubii, 54-57. 
155 Srov. JAN PAVEL II. Familiaris consortio, 6. 
156 Srov. JAN PAVEL II. Evangelium vitae, 13. 
157 Srov. Papežská rada pro rodinu. Lidská sexualita: pravda a význam, 105. 
158 Srov. PIUS XI. Casti Connubii, 75. 
159 Srov. PAVEL VI. Humanae vitae, 2; 17. 



 

50 

Dle Evangelium Vitae se hlásáním práva jedince na svobodu (které musí být 
uznáváno a ochraňováno jako nejzákladnější lidské právo) omlouvají zločiny proti 
zejména nenarozenému životu ať ve smyslu antikoncepce nebo potratu.160  

 

3.2. České průzkumy na téma křesťan a antikoncepce 
V této kapitole je uveden přehled průzkumů, zabývajících se (třeba okrajově) tématy 

regulace porodnosti u věřících v České republice. 
 

3.2.1. 
Dle výsledků Sčítání lidu z roku 2011 měla Česká republika celkem 10 436 560 

obyvatel, z toho 705 368 věřících nehlásících se k žádné církvi ani náboženské 
společnosti a 1 463 584 věřících hlásících se k nějaké církvi nebo náboženské 
společnosti. K církvi římskokatolické se hlásilo celkem 1 082 463 věřících.161  

Z celkem 4 601 815 žen nad 15 let (v produktivním věku) bylo 364 608 věřících bez 
příslušnosti a 747 516 věřících žen hlásících se k nějaké církvi či náboženské 
společnosti. Katoliček nad 15 let bylo 559 043.162 Přes půl milionu katolických žen 
v produktivním věku (tedy alespoň těch, které se při Sčítání lidu z roku 2011 ke své víře 
přihlásily) jistě není zanedbatelný počet. 

Tabulka 5 přehledně ukazuje statistické rozložení žen ve věku 15 a více let podle 
počtu všech živě narozených dětí a podle náboženské víry. Pro větší názornost při 
porovnávání jsou zvýrazněny ženy nevěřící a katoličky a nejvyšší počet všech živě 
narozených dětí je zde omezen počtem 4 (pro představu vývojového trendu v této 
disertační práci je toto dostačující, další počty dětí popřípadě i věřící jiných církví je 
možno dohledat na www.czso.cz). 

Ženy věřící, ale nehlásící se k žádné církvi ani náboženské společnosti 
(neregistrované věřící) se svými statistickými výsledky v počtu dětí blíží spíše ženám 
nevěřícím než věřícím registrovaným v nějaké církvi nebo náboženské společnosti. 
Pravděpodobně tyto ženy bez opory v nějakém církevním společenství jsou náchylnější 
kopírovat populační tendence běžné (tedy prakticky nevěřící) společnosti. Nevěřící i 
věřící ženy mají obecně statisticky nejčastěji 2 děti. Nevěřící a věřící neregistrované 
ženy mají následně (v sestupné řadě) žádné dítě, pak 1, 3 a 4 děti. Registrované věřící 
ženy obecně mají následně žádné dítě, pak 3, 1 a 4 děti, zatímco v případě katoliček je 
druhý nejčastější počet dětí 3, pak teprve žádné, 1 a 4. Z Tabulky 5 jasně vyplývá, že 
nevěřící ženy mají oproti katoličkám statisticky významně více buď žádné anebo 1 dítě. 
Naproti tomu katolické ženy mají statisticky významně častěji 2, 3 nebo 4 děti oproti 
ženám nevěřícím. Pozitivní je jistě stále přetrvávající tendence katolických žen 
k většímu počtu dětí. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
160 Srov. JAN PAVEL II. Evangelium vitae, 3-5; 18. 
161 Srov. Český statistický úřad. Sčítání lidu, domů a bytů 2011 [2013-08-14]. <http://www.czso.cz>. 
162 Srov. Český statistický úřad. Sčítání lidu, domů a bytů 2011. 
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Tabulka 5: Ženy ve věku 15 a více let podle počtu všech živě narozených dětí a 
podle náboženské víry 

v tom s počtem všech živě narozených dětí náboženská 
víra 

ženy ve 
věku 15 
a více let 
celkem 

0 1 2 3 4 

ženy ve věku 15  
a více let  
celkem 

4 601 815 998 012 
(21,69%) 

832 605 
(18,09%) 

1 877 779 
(40,81%) 

547 754 
(11,9%) 

114 856 
(2,5%) 

nevěřící ženy 3 489 691 786 372 
(22,53%) 

644 231 
(18,46%) 

1 406 112 
(40,29%) 

379 934 
(10,89%) 

75 920 
(2,18%) 

věřící –  
nehlásící se  
k žádné církvi  
ani náboženské  
společnosti 

364 608 81 780 
(22,43%) 

71 304 
(19,56%) 

151 907 
(41,66%) 

42 206 
(11,58%) 

8 392 
(2,3%) 

věřící – hlásící  
se k církvi,  
náboženské 
společnosti 

747 516 129 860 
(17,37%) 

117 070 
(15,66%) 

319 760 
(42,78%) 

125 614 
(16,8%) 

30 544 
(4,09%) 

církev 
římskokatolická 

559 043 93 653 
(16,75%) 

83 529 
(14,94%) 

243 309 
(43,52%) 

97 206 
(17,39%) 

23 523 
(4,21%) 

(volně převzato z: www.czso.cz) 
 

3.2.2.  
V roce 2010 byl publikován v časopise Lidé města článek Olgy Nešporové „Jak 

náboženství ovlivňuje rodinný život? Rozdíly v chování a postojích k rodině mezi 
českými věřícími a nevěřícími.“, který vychází z širšího mezinárodního šetření 
Generations and Gender Survey a v případě Čechů zpracovává data od více než 10 000 
lidí. Respondenti zodpovídali otázky z tematických okruhů: postoje k manželství a 
rodičovství, rodinné role a výchova dětí, partnerská soužití, vstup do manželství a 
rozvody, vykonávání domácích prací, realizace rodičovství a rozdělení péče o děti mezi 
partnery. V tomto průzkumu nebyly pokládány otázky cílené na sexuální manželský 
život, přesto z jeho výsledků lze vyčíst některá zajímavá data.  

Obecně lze říci, že v evropském kontextu původní úlohu církví ve formování 
rodinného života postupně přebírají ekonomiky a sekulární ideologie, přesto však 
rodinná politika evropských zemí navazuje na své křesťanské kořeny. Většinově 
římskokatolické a pravoslavné společnosti jsou v rodinných záležitostech stále spíše 
konzervativnější než země většinově protestantské. V převážně katolických evropských 
zemích lze nalézt zajímavé souvislosti – vcelku očekávaná je nižší rozvodovost a menší 
procento dětí narozených mimo manželství; paradoxní ovšem je nízká úhrnná plodnost, 
která podle autorů průzkumu svědčí o široce nedodržovaném zákazu používání 
antikoncepce. Česká republika je svými vývojovými trendy někde mezi katolickými a 
protestantskými zeměmi. Češi jsou obecně k otázkám manželství a rodičovství spíše 
konzervativnější, stejně tak jako v uspořádání genderových rolí (v tom se blíží 
katolickým zemím), na druhou stranu jsou velmi tolerantní např. k rozvodům. Obecně 
katolíci jsou ve svých názorech konzervativnější než nevěřící.163  

                                                
163 Srov. NEŠPOROVÁ, Olga. Jak náboženství ovlivňuje rodinný život? Rozdíly v chování a  
     postojích k rodině mezi českými věřícími a nevěřícími. Lidé města 2010, roč. 12, č. 1, s. 61-88.  
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Ze závěrů studie vyplývá, že katolíci měli signifikantně častěji více sourozenců než 
nevěřící a také měli více dětí než nevěřící, ale zjištěné rozdíly mezi katolíky a 
nevěřícími nejsou tak významné, jak by se dalo předpokládat. Např. průměrný počet 
dětí katolíků je 1,6 a u osob nevěřících je 1,3. Katolíci měli v průměru 1,9 sourozenců a 
většinou vyrůstali v rodině se třemi dětmi, lidé bez vyznání měli průměrně                  
1,4 sourozence a převážně vyrůstali v rodině dvoudětné. Z realizovaného průzkumu 
vyplývá, že i katolíci v současnosti regulují počet dětí, které mají. Podle této studie jsou 
rozdíly mezi katolíky a lidmi nevěřícími spíše na rovině deklarovaných názorů a 
hodnotových orientací než v rovině reálného rodinného chování.164  

   
3.2.3. 

Konkrétní otázka, na přijatelnost různých typů antikoncepce padla v dotazníkovém 
šetření mezi 215 věřícími respondenty (108 mužů a 107 žen) převážně středního věku 
z několika obcí ve Slezsku. Výsledky výzkumu byly zpracovány autory Moškořem a 
Ruckým a byly publikovány v časopise IDEA. Mezi dotazovanými převažovali 
manželé, kteří žijí v manželství delší dobu: 72% více jak 10 let a 44% více jak 20 let.165  
Výsledky ukazuje přehledně graf na Obrázku 6. 

 
Obrázek 6: Jaké způsoby regulace početí považujeme za přijatelné? 

G1: Způsoby regulace početí 
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(převzato z: http://ks-sch.cz/idea/03_14/man2.htm) 
 

Jak z grafu vyplývá, respondenti významně upřednostňovali tři typy regulace početí 
a to: metodu plodných a neplodných dnů (snad v tomto případě STM), použití kondomu 
a přerušovaný pohlavní styk. U žen byla nejčastěji uvedena STM, o něco méně pak 
kondom a přerušovaná soulož. U mužů byl stejně často uváděn kondom a přerušovaný 
pohlavní styk, o něco méně pak STM.166 Hormonální antikoncepce v tomto průzkumu 
nebyla příliš preferovaná, což přisuzuji věku respondentů a jejich větší 
konzervativnosti. 

                                                
164 Srov. NEŠPOROVÁ, Olga. Jak náboženství ovlivňuje rodinný život? Rozdíly v chování a  
     postojích k rodině mezi českými věřícími a nevěřícími, s. 61-88.  
165 Srov. MOŠKOŘ, Karel – RUCKI, Štěpán. Jaká jsou naše manželství II? [2013-09-12]. <http://ks- 
     sch.cz/idea/03_14/man2.htm>. 
166 Srov. MOŠKOŘ, Karel – RUCKI, Štěpán. Jaká jsou naše manželství II? 
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3.2.4. 
V roce 2010 byl Sexuologickým ústavem 1. LF UK a VFN v Praze proveden 

výzkum antikoncepčního chování českých žen na souboru 1011 respondentek ve věku 
15-50 let. Ze sledovaného souboru bylo 77% žen nevěřících a 23% žen věřících (bez 
bližší specifikace náboženské víry).167 

Tabulka 6 ukazuje použitou antikoncepci při prvním pohlavním styku. V četnosti 
mezi antikoncepčními metodami jednoznačně vede použití kondomu. Statisticky 
významně více věřících žen nepoužilo žádnou antikoncepční metodu. U nevěřících žen 
bylo statisticky významně vyšší použití hormonální antikoncepce a kondomu.168 

 
Tabulka 6: Antikoncepce při prvním pohlavním styku (v procentech) 

druh antikoncepce celý soubor věřící nevěřící 
kondom 41 36 44 
hormonální antikoncepce 11 5 13 
přerušovaná soulož 9 9 8 
žádná antikoncepční metoda 41 51 36 
neplodné dny 2 2 2 

(volně převzato z: GREGOROVÁ, Pavlína – WEISS, Petr – UNZEITIG, Vít – 
CIBULA, David. Antikoncepční chování českých žen:  Výsledky národního výzkumu. 
Česká Gynekologie 2010, roč. 75, č. 2, s. 141-148) 

 
Rozložení antikoncepce použité se stálým partnerem ukazuje Tabulka 7. V celém 

souboru i obou podskupinách jednoznačně vede používání hormonální antikoncepce. Se 
stálým partnerem statisticky významně více nevěřících žen používá nějaký typ 
antikoncepce. Věřící ženy statisticky významně více používají metodu neplodných dnů 
a přerušovaný pohlavní styk, nevěřící ženy hormonální antikoncepci.169 

  
Tabulka 7: Antikoncepce použitá se stálým partnerem (v procentech) 

druh antikoncepce celý soubor věřící nevěřící 
kondom 16 19 16 
hormonální antikoncepce 51 37 56 
přerušovaná soulož 12 17 10 
žádná antikoncepční metoda 20 26 17 
neplodné dny 4 8 3 
nitroděložní tělísko 6 6 6 

(volně převzato z: GREGOROVÁ, Pavlína – WEISS, Petr – UNZEITIG, Vít – 
CIBULA, David. Antikoncepční chování českých žen:  Výsledky národního výzkumu. 
Česká Gynekologie 2010, roč. 75, č. 2, s. 141-148) 

 
Tabulka 8 ukazuje postoj respondentek k jednotlivým antikoncepčním metodám. 

Ženy by nejvíce preferovaly používání kondomu a hormonální antikoncepce. Statisticky 
významně více věřících žen by použilo přerušovaný pohlavní styk nebo metodu 

                                                
167 Srov. GREGOROVÁ, Pavlína – WEISS, Petr – UNZEITIG, Vít – CIBULA, David.  
    Antikoncepční chování českých žen:  Výsledky národního výzkumu. Česká Gynekologie 2010,  
    roč. 75, č. 2, s. 141-148. 
168 Srov. GREGOROVÁ, Pavlína – WEISS, Petr – UNZEITIG, Vít – CIBULA, David.  
    Antikoncepční chování českých žen:  Výsledky národního výzkumu, s. 141-148. 
169 Srov. GREGOROVÁ, Pavlína – WEISS, Petr – UNZEITIG, Vít – CIBULA, David.  
    Antikoncepční chování českých žen:  Výsledky národního výzkumu, s. 141-148. 
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neplodných dnů, naopak statisticky významně více nevěřících žen by použilo 
hormonální nebo intrauterinní antikoncepci.170  

 
Tabulka 8: Ochota použít různé formy antikoncepce (v procentech) 

druh antikoncepce celý soubor věřící nevěřící 
kondom 78 75 80 
hormonální antikoncepce 79 59 85 
přerušovaná soulož 46 52 42 
neplodné dny 25 35 22 
intrauterinní antikoncepce 45 39 47 
ženská sterilizace 10 8 11 
mužská sterilizace 11 11 12 

(volně převzato z: GREGOROVÁ, Pavlína – WEISS, Petr – UNZEITIG, Vít – 
CIBULA, David. Antikoncepční chování českých žen:  Výsledky národního výzkumu. 
Česká Gynekologie 2010, roč. 75, č. 2, s. 141-148) 

 
Nevýhodou této studie je, že pouze rozřazuje respondenty na nevěřící a věřící bez 

nějakého dalšího určení, o jakou církev se jedná. Problémem je rovněž nazvání 
přirozené antikoncepce pouze „neplodné dny“ a její automatické odmítání v článku jako 
metodu nespolehlivou – tento termín je zavádějící, může se pod ním skrývat jak 
zastaralá kalendářní metoda, tak moderní a spolehlivá metoda symptotermální, 
popřípadě cokoli jiného. Přínosem je reprezentativní počet respondentů a poskytnutí 
zajímavých výsledků k diskusi, například poměrně vysoké procento uživatelek 
hormonální antikoncepce i mezi věřícími ženami. 

 
3.2.5. 

Disertační práce Karla Skočovského zahrnovala ve své praktické části dotazníkové 
šetření celkem u 216 vysokoškolských studentů (102 mužů a 114 žen) ve věku 19-25 
let, z nichž katolické vyznání uvedlo 23 mužů (22,5%) a 18 žen (15,8%).171 Jednalo se   
o velmi obsáhlou práci na vysoké odborné úrovni s množstvím výstupů, z nichž pro 
potřeby své diplomové práce vybírám pouze některé. 

Z používaných metod kontroly početí uvedlo hormonální antikoncepci 37% mužů a 
73% žen, kondom používalo 28% mužů a 18% žen, 20% mužů a 21,2% žen uvedlo 
přerušovaný pohlavní styk, metodu neplodných dnů používalo 3,3% mužů a 2,9% žen. 
Podíl katolíků na používání hormonální antikoncepce byl nižší než u ostatních 
respondentů, nicméně pro malý počet respondentů nebyl rozdíl statisticky významný.172 

Studie ukázala velmi neúplnou a zkreslenou znalost moderních metod přirozeného 
plánování rodičovství u vysokoškolských studentů. Většina respondentů pod pojmem 
„metoda neplodných dnů“ rozuměla kalendářní metodu a možná právě proto byla tato 
metoda respondenty hodnocena jako obtížná, zastaralá, nevědecká a špatná s to bez 
statisticky významného rozdílu mezi nevěřícími a katolíky. Nejdůležitější 
charakteristikou při hodnocení antikoncepčních metod byla spolehlivost, dále pak 
zdravotní nezávadnost, rušivý vliv na průběh pohlavního styku a ochrana před infekcí. 

                                                
170 Srov. GREGOROVÁ, Pavlína – WEISS, Petr – UNZEITIG, Vít – CIBULA, David.  
    Antikoncepční chování českých žen:  Výsledky národního výzkumu, s. 141-148. 
171 Srov. SKOČOVSKÝ, Karel D. Akceptabilita metod přirozené kontroly početí: dimenze a  
     determinanty. Disertační práce.  
172 Srov. SKOČOVSKÝ, Karel D. Akceptabilita metod přirozené kontroly početí: dimenze a  
     determinanty. Disertační práce.  
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Jako nejlepší byla respondenty hodnocena hormonální antikoncepce a kondom. Na 
druhou stranu část respondentů projevila zájem o metody přirozené kontroly početí pro 
účely dosažení početí.173 

 
3.2.6. 

Rozdíly v názorech mezi věřící a nevěřící mládeží jsou obsahem dotazníkového 
šetření z roku 2010 provedeného jako součást bakalářské práce Lucie Esterkové na 
Fakultě humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Celkem bylo zpracováno 
78 dotazníků od respondentů ve věku 18-19 let. 42 dotazníků bylo od věřících 
adolescentů, 36 dotazníků od nevěřících.174  
Na otázku „Souhlasíte s používáním antikoncepce před manželstvím?“ odpovědělo 59% 
dotázaných věřících adolescentů ano, nesouhlasilo pouze 24%. Pokud respondenti 
uvedli důvod svého souhlasu s antikoncepcí před manželstvím, bylo to: antikoncepce 
brání vzniku nechtěného těhotenství a s tím vzniklých problémů (60%), HA je lék proti 
akné a gynekologickým problémům (16%), chtějí mít chráněný sex (4%). Za důvody 
nesouhlasu s antikoncepcí před manželstvím bylo uváděno: HA ohrožuje zdraví ženy 
(30%), antikoncepce je zbytečná (20%), nesouhlas s předmanželským sexem (20%). 
V případě nevěřících s použitím antikoncepce před svatbou souhlasilo 100% 
dotazovaných.175  
Na otázku „Souhlasíte s používáním antikoncepce v manželství?“ odpovědělo ano 67% 
věřících adolescentů (větší tolerance k užívání antikoncepce v manželství než před 
ním), nesouhlas s antikoncepcí v manželství uvedlo 17% dotázaných. Jako důvod 
užívání antikoncepce v manželství bylo v 50% uvedeno, aby žena nebyla každých         
9 měsíců těhotná a v 21% byla uvedena nepřipravenost manželů na dítě. Z nevěřících 
respondentů souhlasilo s antikoncepcí v manželství 97% dotázaných, zbytek se k otázce 
nevyjádřil.176  

Šetření je o to zajímavější, že může naznačit určité trendy mladých věřících v jejich 
pohledu na antikoncepci zejména proto, že je pravděpodobné, že se mladí lidé podle 
svých preferencí ve skutečnosti i chovají. Jistě by byla vhodná také otázka po typu 
antikoncepce, ale není moc pravděpodobné, že by adolescenti znali některé typy 
přirozené antikoncepce.  

 
Z výše uvedených šetření vyplývá, že katolíci jsou stále o něco konzervativnější 

v otázkách pohlavního života, manželství a antikoncepce než běžná populace (zejména 
tento trend převládá u starší generace), ale přesto (zejména v případě mladších ročníků) 
i přes určitou konzervativnost v deklarovaných obecných názorech, jejich vlastní 
chování v realitě se od jejich nevěřících vrstevníků neliší tak zásadně, jak by se dle 
jejich postojů očekávalo. 

Důvodů, proč tomu tak je, bude mnoho a výsledný stav je dán jejich spolupůsobením 
na každého člověka v trochu jiné míře. Obecně se ukazuje, že lidé mají malé a neúplné 
informace o průběhu ovulace, plodných a neplodných období v životě ženy, tyto 
nedostatky se promítají do předsudků ohledně přirozených metod regulace početí 

                                                
173 Srov. SKOČOVSKÝ, Karel D. Akceptabilita metod přirozené kontroly početí: dimenze a  
     determinanty. Disertační práce.  
174 Srov. ESTERKOVÁ, Lucie. Rozdíly v životním stylu věřící a nevěřící mládeže na středních  
     školách. Brno, 2010. Bakalářská práce. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních  
     studií. Institut mezioborových studií Brno. Vedoucí práce I. Ocetková. 
175 Srov. ESTERKOVÁ, Lucie. Rozdíly v životním stylu věřící a nevěřící mládeže na středních  
     školách. 
176 Srov. ESTERKOVÁ, Lucie. Rozdíly v životním stylu věřící a nevěřící mládeže na středních  
     školách. 
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vyplývajících z nedostatečné znalosti zejména moderních metod přirozené antikoncepce 
a směšování zastaralé kalendářní metody s například metodou symptotermální. Jedná se 
také obecně o malou informovanost (nebo spíše mnohdy dezinformovanost) katolíků 
ohledně oficiální nauky katolické církve v této oblasti. Manželům se mnohdy dostávají 
pouze kusé obecné a někdy i protichůdné informace, které jen prohloubí jejich vlastní 
zmatek. Pokud jim není fundovaně vysvětlena daná problematika, je zde riziko jejího 
špatného výkladu, selhání metod a z toho plynoucí odmítání, bagatelizace a příklon 
k názorům a praktikám nevěřícího okolí, které jsou často velmi dobře propagovány a 
medializovány. S tím souvisí i postoj dnešního člověka pokud možno se od svého okolí 
zásadněji v ničem nelišit. Dalším faktorem částečně vyplývajícím z předchozích je to, 
že rodinný život (natož pak jeho sexuální oblast) je v lepším případě pouze záležitostí 
daného páru v tom horším jen záležitostí ženy a nikdo (tím méně církev) jí do toho 
nemá co zasahovat.  Pokud nemá daný pár hlubší základ než jen sám v sobě, je mnohem 
zranitelnější a náchylnější k tomu přiklonit se opět k většinovému postoji.  
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4. Praktická část – dotazníkové šetření postoje 
současných katolických párů k antikoncepci  
4.1. Metodika 

Praktická část diplomové práce byla prováděna formou dotazníkového šetření. 
Dotazník byl vyhotoven ve dvou formách – klasické (papírové) a internetové (on-line) 
verzi. Otázky v obou verzích byly identické, v některých případech bylo pouze 
změněno jejich pořadí. Obě verze dotazníku byly opatřeny průvodním dopisem 
vysvětlujícím důvody výzkumu.  

Dotazník se mimo obecných demografických údajů v úvodu skládá ze dvou částí. 
První obecnější část měla za úkol zjistit obecný vhled katolických párů do problematiky 
antikoncepce, jejich názory a deklarované postoje k tomuto tématu. Ve druhé části jsem 
se zaměřila na konkrétní antikoncepční chování daného páru a důvody, proč se 
řídí/neřídí oficiálním učením katolické církve (celý formulář dotazníku viz. Přílohy). 

Cílovou skupinou dotazníkového šetření byly katolické manželské páry, dotazník byl 
směřován o něco více na ženy, ale bylo možné, aby jej vyplnil i muž nebo po dohodě 
oba společně, vždy jeden dotazník na jeden pár. Vycházela jsem z předpokladu, že 
manželé jsou nuceni se většinou na metodě antikoncepce shodnout, a tím pádem jejich 
názory na toto téma budou obdobné. 

Respondenty pro dotazníkové šetření jsem nacházela díky internetové verzi na území 
celé České republiky, a to nejen mezi běžnými farníky (např. členové farnosti při 
katedrále Svatého Ducha v Hradci Králové nebo při kostele sv. Antonína v Praze), ale 
také mezi členy manželských společenství, pracovníky diecézních center pro rodinu, 
lektory přirozeného plánování rodičovství nebo Ligy pár párů. 

Výsledky dotazníkového šetření celého souboru respondentů byly následně 
statisticky zpracovány a vyhodnoceny.  

Posléze jsem soubor všech respondentů rozdělila podle převažujícího typu používané 
antikoncepční metody na 4 podskupiny:  

- podskupina respondentů používajících hormonální antikoncepci a nitroděložní 
tělíska (do této podskupiny byli zařazeni všichni respondenti udávající užívání 
hormonální antikoncepce a nitroděložních tělísek bez ohledu na ev. další užívané 
antikoncepční metody) – pro další zpracování označena jako HA 

- podskupina respondentů používajících bariérovou antikoncepci (kondom) a 
přerušovaný pohlavní styk (do této podskupiny byli zařazeni všichni respondenti 
udávající používání bariérové antikoncepce včetně lokální chemické antikoncepce nebo 
přerušovaného pohlavního styku neužívající hormonální antikoncepci nebo nitroděložní 
tělíska bez ohledu na ev. další užívané antikoncepční metody) – pro další zpracování 
označena jako BA 

- podskupina respondentů používajících pouze přirozené metody antikoncepce (do 
této podskupiny byli zařazeni pouze ti respondenti udávající jen používání přirozených 
antikoncepčních metod bez jiných dalších používaných metod antikoncepce) – pro další 
zpracování označena jako PPR  

- podskupina nepoužívající žádnou antikoncepci (do této podskupiny byli zařazeni ti 
respondenti negující používání jakékoli antikoncepce včetně přirozených metod) – pro 
další zpracování označena jako NIC 

Jednotlivé podskupiny jsem následně vzájemně porovnala se zaměřením na věk, 
počet dětí a zvláště na jejich vlastní názory na antikoncepci a na oficiální učení 
katolické církve. 
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4.2. Výsledky 
Dotazník kompletně zodpovědělo celkem 273 respondentů. Z celkového počtu 

respondentů bylo 192 žen (70,33%) a 91 mužů (29,67%). Návratnost dotazníků byla 
59,4% z celkem 460 dotazníků. Návratnost dotazníků je dána poměrem kompletně 
vyplněných (273) a pouze zobrazených nebo nedokončených dotazníků (187) v on-line 
verzi. Pro výsledné zhodnocení souboru respondentů vycházím dále pouze z čísla 273 
(tedy celé vyplněné dotazníky).    

Věkové rozmezí respondentů bylo 20-71 let. Průměrný věk souboru byl 37,37 let. 
Nejčastějším věkem bylo 36 let (22 respondentů/8,06%) a nejpočetnější věkovou 
skupinou 30-39 let (148 respondentů/54,21%). Ve věku 20-29 let bylo 46 respondentů 
(16,85%), ve věku 40-49 let 49 respondentů (17,95%), ve věku 50-59 let                      
19 respondentů (6,96%) a ve věku 60 let a více 11 respondentů (4,03%). Věkové 
rozložení je názorně ukázáno v Grafu 1. 

 
Graf 1: Věkové rozložení respondentů 

 
 
Průměrná délka manželství dotazovaných párů byla 12,09 let v rozmezí od 1 roku do 

49 let manželství. Nejčastěji uváděli respondenti dobu trvání manželství 6 let              
(23 odpovědí/8,42%), největší skupina respondentů žila v manželství trvajícím 1-9 let 
(131 odpovědí/47,99%). V manželství trvajícím 10-19 let žilo 89 respondentů (32,6%), 
20-29 let 34 respondentů (12,45%), 30-39 let 16 respondentů (5,86%) a v manželství 
trvajícím 40 let a více 3 respondenti (1,1%) (viz. Graf 2). 

 
Graf 2: Délka trvání manželství 
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Průměrný počet dětí v dotazovaných manželstvích byl 2,53 v rozmezí 0-8 dětí. 
Nejčastěji katolické páry udávaly 3 děti (85 respondentů/31,14%), dále pak v sestupném 
pořadí 2 děti (68 respondentů/24,91%), 4 děti (38 respondentů/13,92%),                         
1 (37 respondentů/13,55%), 5 dětí (14 respondentů/5,13%), 6 dětí (3 respondenti/1,1%), 
7 dětí (2 respondenti/0,73%) a 8 dětí (1 respondent/0,37%). Zatím žádné dítě udává 
pouze 25 dotázaných (9,16%). Graficky jsou počty dětí zaneseny do Grafu 3. 

 
Graf 3: Počet dětí 

 
                           
Nejvyšší dosažené vzdělání dotazovaných bylo nejčastěji vysokoškolské              

(197 odpovědí/72,16%), dále pak v sestupném pořadí vzdělání středoškolské              
(55 odpovědí/20,15%), vyšší odborné (20 odpovědí/7,33%) a vyučena byla                    
1 respondentka (0,37%). 
 
4.2.1. Otázky číslo 1 a 1a 
Poprvé jsem se dozvěděl(a) obecně o antikoncepci. 

Rozložení zdrojů poskytujících respondentům první obecné informace  
o antikoncepci ukazuje Tabulka 9. Jako nejčastější zdroj informací jsou uvedeni přátelé 
(102 odpovědí/37,36%) a dále pak škola (62 odpovědí/22,71%) a rodinní příslušníci  
(46 odpovědí/16,85%). 

 
Tabulka 9: Zdroje prvních informací o antikoncepci obecně 

zdroj informací o antikoncepci  
obecně 

počet respondentů % respondentů 

matka/jiný rodinný příslušník 46 16,85 
přátelé/spolužáci 102 37,36 
škola/učitelé 62 22,71 
gynekolog 4 1,47 
přítel/partner 1 0,37 
příprava pro snoubence 3 1,1 
kněz 3 1,1 
sdělovací prostředky/internet 25 9,16 
jiný zdroj 27 9,89 
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Pokud byl uveden jiný zdroj informací o antikoncepci, byly jím nejčastěji knihy nebo 
časopisy (16 odpovědí/5,86%). Dále byla jako zdroj zmíněna křesťanská společenství 
mladých nebo Saleziáni (3 odpovědi/1,1%). 8 respondentů (2,93%) odpovědělo, že se 
na zdroj prvních informací o antikoncepci nepamatuje. 

 
Byly podle Vás zjištěné informace dostatečné?        

Podle 184 respondentů (68,91%) nebyly zjištěné prvotní informace o antikoncepci  
dostatečné. Pouze 83 dotázaných (31,09%) dostalo o tomto tématu dostatečné 
informace. 

 
4.2.2. Otázky číslo 2 a 2a  
Poprvé jsem se dozvěděl(a) o přirozených metodách antikoncepce. 

V Tabulce 10 je uvedeno rozložení zdrojů prvních informací o přirozených 
antikoncepčních metodách. Nejčastěji jsou zdrojem informací přátelé  
(74 odpovědí/27.11%), následují rodinní příslušníci (29 odpovědí/10,62%) a dále se 
stejným poměrem hlasů předmanželská příprava snoubenců a škola (každý  
26 odpovědí/9,52%). 
 

Tabulka 10: Zdroje prvních informací o přirozených metodách antikoncepce 
zdroj informací o přirozených 
metodách antikoncepce  

počet respondentů % respondentů 

žádné informace 4 1,47 
matka/jiný rodinný příslušník 29 10,62 
přátelé/spolužáci 74 27,11 
škola/učitelé 26 9,52 
gynekolog 4 1,47 
přítel/partner 14 5,13 
příprava pro snoubence 26 9,52 
kněz 19 6,96 
sdělovací prostředky/internet 19 6,96 
jiný zdroj 58 21,25 
 

Pokud byl uveden jiný zdroj informací o přirozených antikoncepčních metodách, 
byly jím nejčastěji knihy (22 odpovědí/8,06%). Dále byly jako zdroj zmíněny 
v sestupném pořadí přednášky o přirozeném plánování rodičovství (12 odpovědí/4,4%), 
křesťanská společenství mladých (7 odpovědí/2,56%), setkání katolické mládeže          
(6 odpovědí/2,2%), kurz PPR a diecézní centra pro mládež (obě mají shodně po  
2 odpovědích/0,73%), 1 odpověď (0,37%) mají shodně příprava na křest a biřmování, 
kurz animátorů a příprava pro salesiánské asistenty. 4 respondenti (1,47%) odpovědělo, 
že se na zdroj prvních informací o přirozených antikoncepčních metodách nepamatuje. 
 
Byly podle Vás zjištěné informace o přirozených metodách antikoncepce 
dostatečné? 

Podle 146 respondentů (55,3%) byly zjištěné prvotní informace o přirozených 
antikoncepčních metodách dostatečné. 118 dotázaných (44,7%) uvedlo naopak, že  
o tomto tématu nedostalo dostatečné informace. 
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4.2.3. Otázky číslo 3 a 3a 
Na přípravě pro snoubence jsme o metodách antikoncepce/plánování rodičovství. 

88 respondentů (32,23%) odpovědělo, že o antikoncepčních metodách dostalo na 
přípravě pro snoubence dostatečné informace. 98 respondentů (35,9%) uvedlo, že na 
přípravě pro snoubence bylo toto téma pouze okrajově zmíněno a 87 respondentů 
(31,87%) odpovědělo, že zde nebyla otázka antikoncepce zmíněna vůbec. 
                   
Myslíte si, že v přípravě na manželství by se tématu antikoncepce/plánování 
rodičovství měl věnovat větší prostor?             

174 respondentů (63,74%) si myslí, že tématu antikoncepce by mělo být v přípravách 
na manželství více prostoru, 48 respondentů (17,58%) uvedlo, že ne a 51 respondentů 
(18,68%) neví. 
 
4.2.4. Otázka číslo 4 
Znáte některé z přirozených metod antikoncepce?      

236 respondentů (86,45%) udalo, že zná některou z přirozených antikoncepčních 
metod, opak tvrdilo pouze 11 respondentů (4,03%).  
 
Pokud ano, jaké? 

Nejčastěji zmíněnou odpovědí bylo symptotermální metoda (90 dotázaných/38,14%). 
Mezi další časté odpovědi patřilo v sestupném pořadí měření bazální tělesné teploty  
(46 dotázaných/19,49%), počítání plodných a neplodných dnů (42 dotázaných/17,8%), 
sledování děložního hlenu (39 dotázaných/16,53%), přirozené plánování rodičovství  
(35 dotázaných/14,83%), přerušovaný pohlavní styk (20 dotázaných/8,47%) a metoda 
kalendářní (14 dotázaných/5,93%). Z méně častých metod bylo uvedeno (v sestupném 
pořadí) měření konzistence děložního čípku (7 dotázaných/2,97%), sexuální abstinence 
(3 dotázaní/1,27%), kondom (2 dotázaní/0,85%), po jedné odpovědi (0,42%) byla 
uvedena persona, ladycomp, spermicidní gel, plné nepřerušené kojení, plnění Boží vůle 
a všechny dnes známé metody.  

 
4.2.5. Otázka číslo 5 
Co si myslíte o antikoncepci obecně? 

Rozložení odpovědí na všechny otázky týkající se antikoncepce obecně je podrobně 
ukázáno v Tabulce 11. Jednotlivé podotázky jsou následně pro větší názornost 
zobrazeny v Grafech 4-10. 
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Tabulka 11: Názory respondentů na antikoncepci obecně 
 úplně 

souhlasím 
spíše 

souhlasím 
ani souhlas 
ani nesouhlas 

spíše 
nesouhlasím 

úplně 
nesouhlasím 

Jakákoli antikoncepce 
(přirozená i jiná) je 
hřích. 

9 
(3,3%) 

14 
(5,13%) 

33 
(12,09%) 

59 
(21,61%) 

158 
(57,88%) 

Správné je nechat 
pohlavní život manželů 
jen na Bohu. 

14 
(5,13%) 

16 
(5,86%) 

49 
(17,95%) 

85 
(31,14%) 

109 
(39,93%) 

Manželé mají právo sami 
si rozhodovat o typu 
antikoncepce bez ohledu 
na církevní předpisy. 

27 
(9,89%) 

64 
(23,44%) 

32 
(11,72%) 

70 
(25,64%) 

80 
(29,3%) 

O typu antikoncepce 
rozhoduje žena. 

4 
(1,47%) 

33 
(12,09%) 

39 
(14,29%) 

62 
(22,71%) 

135 
(49,45%) 

Jiná než přirozená 
antikoncepce je morálně 
nepřijatelná. 

49 
(17,95%) 

52 
(19,05%) 

43 
(15,75%) 

66 
(24,18%) 

63 
(23,08%) 

Antikoncepce je v církvi 
zbytečně tabuizovaná. 

54 
(19,78%) 

96 
(35,16%) 

47 
(17,22%) 

57 
(20,88%) 

19 
(6,96%) 

Používání antikoncepce 
brání právu dítěte na 
život. 

43 
(15,75%) 

40 
(14,65%) 

57 
(20,88%) 

65 
(23,81%) 

68 
(24,91%) 

 
 
217 respondentů (79,49%) nesouhlasilo (částečně nebo úplně) s tvrzením, že jakákoli 

antikoncepce (přirozená či jiná) je hříchem na rozdíl od pouhých 23 (8,42%) 
souhlasících (částečně nebo úplně) respondentů (viz Tabulka 11 a Graf 4). 

 
 
Graf 4: Jakákoli antikoncepce (přirozená i jiná) je hřích 
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194 respondentů (71,06%) nesouhlasilo (částečně nebo úplně) s tím, že je správné 
nechat pohlavní život manželů jen na Bohu na rozdíl od 30 (10,99%) souhlasících 
(částečně nebo úplně) respondentů (viz. Tabulka 11 a Graf 5). 

 
Graf 5: Správné je nechat pohlavní život manželů jen na Bohu 

 
 
150 respondentů (54,95%) nesouhlasilo (částečně nebo úplně) s tvrzením, že 

manželé mají právo si sami rozhodovat o typu antikoncepce bez ohledu na církevní 
předpisy, 91 respondentů (33,33%) však toto tvrzení částečně nebo úplně podporovalo 
(viz. Tabulka 11 a Graf 6). 

 
Graf 6: Manželé mají právo sami si rozhodovat o typu antikoncepce bez ohledu 

na církevní předpisy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
197 respondentů (72,16%) nesouhlasilo (částečně nebo úplně) s tím, že o typu 

antikoncepce rozhoduje žena na rozdíl od 37 (13,55%) souhlasících (částečně nebo 
úplně) respondentů (viz. Tabulka 11 a Graf 7). 

 
Graf 7: O typu antikoncepce rozhoduje žena 
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101 respondentů (37%) souhlasilo (částečně nebo úplně) s tím, že jiná než přirozená 
antikoncepce je morálně nepřijatelná, ale 129 (47,25%) dotázaných s tímto tvrzením 
částečně nebo úplně nesouhlasilo (viz. Tabulka 11 a Graf 8). 

 
Graf 8: Jiná než přirozená antikoncepce je morálně nepřijatelná 

 
 
150 respondentů (54,95%) souhlasilo (částečně nebo úplně) s tím, že antikoncepce je 

v církvi zbytečně tabuizovaná, 76 dotázaných (27,88%) s tímto výrokem částečně nebo 
úplně nesouhlasilo (viz. Tabulka 11 a Graf 9). 

 
Graf 9: Antikoncepce je v církvi zbytečně tabuizovaná 

 
 
 

133 dotázaných (48,72%) nesouhlasilo (částečně nebo úplně) s tím, že používání 
antikoncepce brání právu dítěte na život, 83 respondentů (30,4%) s tímto tvrzením 
částečně nebo úplně souhlasilo (viz. Tabulka 11 a Graf 10). 

 
Graf 10: Používání antikoncepce brání právu dítěte na život 
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4.2.6. Otázka číslo 6 
Co si myslíte o běžných metodách antikoncepce (např. hormonální antikoncepce, 
kondom apod.)? 

Rozložení odpovědí na všechny otázky týkající se běžně užívané antikoncepce je 
podrobně ukázáno v Tabulce 12. Jednotlivé podotázky jsou následně pro větší názornost 
zobrazeny v Grafech 11-15. 
 
Tabulka 12: Názory respondentů na běžně užívanou antikoncepci 

 úplně 
souhlasím 

spíše 
souhlasím 

ani souhlas 
ani nesouhlas 

spíše 
nesouhlasím 

úplně 
nesouhlasím 

Užívání těchto metod 
je normální. 

30 
(10,99%) 

45 
(16,48%) 

51 
(18,68%) 

70 
(25,64%) 

77 
(28,21%) 

Je to v rozporu 
s oficiální naukou 
katolické církve. 

139 
(50,92%) 

70 
(25,64%) 

33 
(12,09%) 

20 
(7,33%) 

11 
(4,03%) 

Jsou spolehlivější než 
přirozené metody 
antikoncepce. 

45 
(16,48%) 

61 
(22,34%) 

50 
(18,32%) 

52 
(19,05%) 

65 
(23,81%) 

Užívání těchto metod 
může být zdraví 
škodlivé. 

146 
(53,48%) 

75 
(27,47%) 

28 
(10,26%) 

15 
(5,49%) 

9 
(3,3%) 

Tato antikoncepce (hl. 
hormonální) je zátěží 
pro přírodu/není 
ekologická. 

174 
(63,74%) 

59 
(21,61%) 

27 
(9,89%) 

7 
(2,56%) 

6 
(2,2%) 

 
 

147 respondentů (53,85%) nesouhlasilo (částečně nebo úplně) s tvrzením, že užívání 
běžných metod antikoncepce je normální, 75 dotázaných (27,47%) s tímto výrokem 
částečně nebo úplně souhlasilo (viz. Tabulka 12 a Graf 11). 

 
Graf 11: Užívání těchto metod je normální 
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209 dotázaných (76,56%) souhlasilo (částečně nebo úplně), že běžně užívané 
antikoncepční metody jsou v rozporu s oficiální naukou katolické církve na rozdíl od  
31 respondentů (11,36%), kteří s tímto tvrzením částečně nebo úplně nesouhlasili (viz. 
Tabulka 12 a Graf 12). 

 
Graf 12: Je to v rozporu s oficiální naukou katolické církve 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
117 respondentů (42,86%) nesouhlasilo (částečně nebo úplně) s výrokem, že běžně 

užívaná antikoncepce je spolehlivější než přirozené metody antikoncepce, ale zároveň 
106 dotázaných (38,83%) uvedlo, že s tímto tvrzením částečně nebo úplně souhlasí (viz. 
Tabulka 12 a Graf 13). 

 
Graf 13: Jsou spolehlivější než přirozené metody antikoncepce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
221 dotázaných (80,95%) souhlasilo (částečně nebo úplně) s tím, že užívání běžných 

antikoncepčních metod může být zdraví škodlivé, pouze 24 respondentů (8,79%) s tímto 
částečně nebo úplně nesouhlasilo (viz. Tabulka 12 a Graf 14). 

 
Graf 14: Užívání těchto metod může být zdraví škodlivé 
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233 respondentů (85,35%) souhlasilo (částečně nebo úplně) s tvrzením, že běžně 
používaná antikoncepce (hlavně hormonální) je zátěží pro přírodu (není ekologická), 
pouhých 13 dotázaných (4,76%) s tímto výrokem částečně nebo úplně nesouhlasilo (viz. 
Tabulka 12 a Graf 15).  

 
Graf 15: Tato antikoncepce (hl. hormonální) je zátěží pro přírodu/není 

ekologická 

 
 

 
4.2.7. Otázka číslo 7 
Co si myslíte o přirozených metodách antikoncepce (např. symptotermální 
metoda)? 

Rozložení odpovědí na všechny otázky týkající se přirozených metod antikoncepce 
je podrobně ukázáno v Tabulce 13. Jednotlivé podotázky jsou následně pro větší 
názornost zobrazeny v Grafech 16-19. 
 
Tabulka 13: Názory respondentů na přirozené antikoncepční metody 

 úplně 
souhlasím 

spíše 
souhlasím 

ani souhlas 
ani nesouhlas 

spíše 
nesouhlasím 

úplně 
nesouhlasím 

Přirozené metody 
antikoncepce jsou málo 
spolehlivé.  

28 
(10,26%) 

62 
(22,71%) 

37 
(13,55%) 

74 
(27,11%) 

72 
(26,37%) 

Metody přirozené 
antikoncepce jsou příliš 
složité. 

31 
(11,36%) 

85 
(31,14%) 

44 
(16,12%) 

77 
(28,21%) 

36 
(13,19%) 

Pohlavní zdrženlivost 
v plodných dnech 
manžele omezuje/není 
to přirozené. 

35 
(12,82%) 

71 
(26,01%) 

45 
(16,48%) 

70 
(25,64%) 

52 
(19,05%) 

Je to v rozporu 
s oficiální naukou 
katolické církve. 

11 
(4,03%) 

16 
(5,86%) 

42 
(15,38%) 

38 
(13,92%) 

166 
(60,81%) 
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146 respondentů (53,48%) nesouhlasilo (částečně nebo úplně) s tím, že přirozené 
metody antikoncepce jsou málo spolehlivé, naopak 90 dotázaných (32,97%) s tímto 
výrokem částečně nebo úplně souhlasilo (viz. Tabulka 13 a Graf 16). 

 
Graf 16: Přirozené metody antikoncepce jsou málo spolehlivé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
116 respondentů (42,49%) souhlasilo (částečně nebo úplně) s tím, že metody 

přirozené antikoncepce jsou příliš složité, 113 dotázaných (41,39%) s tímto tvrzením 
částečně nebo úplně nesouhlasilo (viz. Tabulka 13 a Graf 17). 

 
Graf 17: Metody přirozené antikoncepce jsou příliš složité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
122 dotázaných (44,69%) nesouhlasilo (částečně nebo úplně) s výrokem, že pohlavní 

zdrženlivost v plodných dnech manžele omezuje (není to přirozené), ale naopak  
106 respondentů (38,83%) s touto tezí částečně nebo úplně souhlasilo (viz. Tabulka 13 a 
Graf 18). 

 
Graf 18: Pohlavní zdrženlivost v plodných dnech manžele omezuje/není to 

přirozené 
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204 respondentů (74,73%) nesouhlasilo (částečně nebo úplně) s tím, že přirozené 
antikoncepční metody jsou v rozporu s oficiální naukou katolické církve, pouze  
27 dotázaných (9,89%) s tímto tvrzením souhlasilo (viz. Tabulka 13 a Graf 19). 

 
Graf 19: Je to v rozporu s oficiální naukou katolické církve 

 
 
 
4.2.8. Otázka číslo 8 
Používáte/používala jste nějaký typ antikoncepce/plánování rodičovství?  

250 dotázaných (91,58%) uvedlo, že užívá nebo užívalo ve svém manželství nějaký 
typ antikoncepce (včetně přirozených metod), 23 (8,42%) respondentů odpovědělo, že 
nepoužívalo žádný typ antikoncepce. 

 
Pokud ano, jaký? 

Jednotlivé konkrétní typy antikoncepce užívané respondenty jsou přehledně uvedeny 
v Tabulce 14. Nejčastěji byly používány přirozené antikoncepční metody                  
(192 respondentů/76,8% z těch, co užívají nějakou antikoncepci). Z těchto respondentů 
většina tedy 176 dotázaných (91,67%) neuvedlo blíže konkrétní typ, 13 dotázaných 
(6,77%) uvedlo symptotermální metodu, 2 dotázaní (1,04%) počítání plodných a 
neplodných dnů a 1 dotázaný (0,52%) uvedl hlenovou metodu.   
 

Tabulka 14: Konkrétní typy používané antikoncepce 
konkrétní typ antikoncepce počet respondentů % respondentů 
hormonální antikoncepce 43 17,2 
bariérová antikoncepce 111 44,4 
nitroděložní tělísko 14 5,6 
chemická antikoncepce 7 2,8 
přerušovaná soulož 88 35,2 
přirozené metody antikoncepce 192 76,8 
jiné 6 2,4 
 

Mezi jinými typy užívané antikoncepce bylo uvedeno kojení (1 respondent/0,4% 
z těch, co užívají nějakou antikoncepci), ženská sterilizace (1 respondent/0,4%), 
odmítání partnera po více dětech (1 respondent/ 0,4%). 1 respondent (0,4%) uvádí, že je 
to závislé na vůli manželky/Boží a 2 respondenti (0,8%) udávají vzájemnou 
masturbaci/petting. 
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4.2.9. Otázka číslo 9 
O metodě antikoncepce/plánování rodičovství ve Vašem manželství rozhoduje. 

255 dotázaných (94,44%) odpovědělo, že rozhodnutí o metodě antikoncepce 
v manželství bylo společnou volbou obou manželů, podle 11 dotázaných (4,07%) je toto 
rozhodnutí plně na ženě a podle 4 dotázaných (1,48%) plně na muži.  

 
4.2.10. Otázka číslo 10 
Vámi zvolená metoda antikoncepce/plánování rodičovství je pro Vás. 

Pro 121 respondentů (44,98%) je jejich antikoncepční metoda plně vyhovující, pro 
115 respondentů (42,75%) spíše vyhovující. 27 respondentů (10,04%) odpovědělo, že 
jejich antikoncepční metoda je pro ně spíše nevyhovující a 6 respondentů (2,23%) 
považuje svoji antikoncepční metodu za nevyhovující. 

 
4.2.11. Otázka číslo 11 
Vámi zvolená antikoncepční metoda má podle Vašeho názoru následující 
charakteristiky. 

Převážná část respondentů uvedla částečnou nebo úplnou spokojenost se svojí 
antikoncepční metodou. Rozložení odpovědí je názorně ukázáno v Grafu 20, podrobně 
pak v Tabulce 15. 
 
Tabulka 15: Bližší charakteristika respondenty používaných antikoncepčních 
metod 

 úplně 
souhlasím 

spíše 
souhlasím 

ani souhlas 
ani nesouhlas 

spíše 
nesouhlasím 

úplně 
nesouhlasím 

spolehlivá 98       
(35,9%) 

132 
(48,35%) 

30 
(10,99%) 

11  
(4,03%) 

2 
(0,73%) 

levná 171 
(62,64%) 

58 
(21,25%) 

21 
(7,69%) 

21  
(7,69%) 

2 
(0,73%) 

jednoduchá 89  
(32,6%) 

111 
(40,66%) 

41 
(15,02%) 

29  
(10,62%) 

3 
(1,1%) 

časově nenáročná 114 
(41,76%) 

94 
(34,43%) 

32 
(11,72%) 

30  
(10,99%) 

3 
(1,1%) 

v souladu s Vaší vírou 157 
(57,51%) 

62 
(22,71%) 

37 
(13,55%) 

16  
(5,86%) 

1 
(0,37%) 

zdravotně nezávadná 188 
(68,86%) 

55 
(20,15%) 

15 
(5,49%) 

11  
(4,03%) 

4 
(1,47%) 

ekologická 174 
(63,74%) 

43 
(15,75%) 

40 
(14,65%) 

13  
(4,76%) 

3 
(1,1%) 

 
Většina dotázaných souhlasila (částečně nebo úplně), že jimi používaná 

antikoncepční metoda je spolehlivá (230 respondentů/84,25% x 13 částečně nebo úplně 
nesouhlasících/4,76%), levná (229 respondentů/83,88% x 23 částečně nebo úplně 
nesouhlasících/8,42%), jednoduchá (200 respondentů/73,26% x 32 částečně nebo úplně 
nesouhlasících/11,72%), časově nenáročná (208 respondentů/76,19% x 33 částečně 
nebo úplně nesouhlasících/12,09%), v souladu s jejich vírou (219 respondentů/80,22%  
x 17 částečně nebo úplně nesouhlasících/6,23%), zdravotně nezávadná                         
(243 respondentů/89,01% x 15 částečně nebo úplně nesouhlasících/5,49%) a ekologická 
(217 respondentů/79,45% x 16 částečně nebo úplně nesouhlasících/5,86%).  
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Graf 20: Charakteristiky respondenty používaných antikoncepčních metod 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
4.2.12. Otázka číslo 12 
Jste přesvědčen(a), že Vámi zvolená antikoncepční metoda je v souladu  
s křesťanskou morálkou?    

190 respondentů (69,6%) odpovědělo, že jejich antikoncepční metoda je v souladu 
s křesťanskou morálkou. 33 respondentů (12,09%) vypovědělo, že jejich antikoncepční 
metoda není v souladu s křesťanskou morálkou, 28 respondentů (10,26%) uvedlo, že 
neví a 22 respondentů (8,06%) tento problém neřeší.  

 
4.2.13. Otázka číslo 13 
Jste přesvědčen(a), že Vámi zvolená antikoncepční metoda je v souladu s naukou 
katolické církve?              

147 dotázaných (53,85%) je přesvědčeno, že jejich antikoncepční metoda je 
v souladu s naukou katolické církve. 65 dotázaných (23,81%) si nemyslí, že by jejich 
antikoncepční metoda byla v souladu s naukou katolické církve, 32 dotázaných 
(11,72%) uvedlo, že neví a 29 dotázaných (10,62%) tuto otázku neřeší. 

 
4.2.14. Otázka číslo 14 
Znáte nějaké církevní dokumenty zabývající se problematikou  
antikoncepce/plánování rodičovství?            

125 respondentů (45,79%) udává, že zná nějaké církevní dokumenty zabývající se  
problematikou antikoncepce, 107 respondentů (39,19%) žádné takové církevní 
dokumenty nezná a 20 respondentů (7,33%) toto téma nezajímá. 
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Pokud ano, napište jejich názvy. 
Z těch, co odpověděli kladně, velká většina 90 respondentů (72%) uvedla Humanae 

vitae. Z častějších odpovědí bylo zmíněno Familiaris consortio, Katechismus katolické 
církve (oba dokumenty v 17 případech/13,6%) a Teologie těla Jana Pavla II.               
(12 respondentů/9,6%). Z ostatních odpovědí bylo uvedeno v sestupném pořadí 
Evangelium vitae, encykliky svatých otců (oba dokumenty v 6 případech/4,8%), 
Dokumenty II. vatikánského koncilu, Donum vitae, Casti connubii (vše                       
v 5 případech/4%), Bible je zmíněna ve 4 případech (3,2%), po 1 odpovědi (0,8%) je 
uvedeno v případě Persona humana, apoštolských listů rodinám, nauky o rodině, 
projevů k mládeži Francie, Lidská sexualita: Pravda a význam. V 5 případech (4%) 
respondent udává, že sice nějaký církevní dokument zná, ale nemůže si vzpomenout na 
název.   

 
4.2.15. Otázky číslo 15, 15a, b 
Souhlasíte s oficiálním postojem katolické církve v otázce antikoncepce?       

155 dotázaných (56,78%) souhlasí s oficiálním postojem katolické církve k otázce 
antikoncepce. 118 dotázaných (43,22%) s tímto postojem nesouhlasí. 

 
Pokud ano, proč? 

122 dotázaných (78,71% ze souhlasících/44,69% ze všech respondentů) odpovědělo, 
že postoj katolické církve k antikoncepci má co říci i dnešním manželům tzn. je stále  
aktuální. 45 dotázaných (29,03% ze souhlasících/16,48% ze všech respondentů) jako 
důvod souhlasu uvedlo, že katolík se má řídit pravidly své církve resp. oficiální učení 
katolické církve je pro něho závazné. 

35 dotázaných (22,58% ze souhlasících/12,82% ze všech respondentů) se vyjádřilo 
konkrétně k důvodům svého souhlasu s oficiálním postojem katolické církve v otázce 
antikoncepce. Jejich odpovědi lze rozdělit do několika skupin (viz. níže Tabulky 16-19). 
K jednotlivým skupinám odpovědí jsem přiřadila nadpisy, zhruba shrnující hlavní 
myšlenku celé skupiny vlastních názorů jednotlivých respondentů (tyto byly ponechány 
v původní podobě pouze s lehkými korekcemi pravopisu).  

 
Tabulka 16: Respekt k Božímu plánu a k životu (vlastní názory respondentů) 
Respektuje Boží plán s člověkem, respektuje přirozenost, svobodu, morálku 
Vychází z Božího zákona – je správné, pravdivé 
Je zárukou vůle Boží na zemi 
Máme respektovat řád Boží, znamená to, že máme respektovat řád přírody ve světě, 

která má svoje zákony. Máme chránit lidský život od početí až do přirozené smrti. 
Vždyť Bůh stvořil člověka, proto nemáme člověka ničit jakýmkoli způsobem. 

Život je dar od Boha 
Je to naprosto přirozené, od církve to beru jako nabídku žít podle Boží vůle či plánu, 

navíc jako ochranu života – mého i dětí. 
    Vychází z původního Božího plánu pro člověka 

Je to určitý způsob svobody, myslí na naše zdraví, počítáme s Božími plány a 
záměry. 

Respekt k životu, k přirozenému řádu 
Filosofie PPR jsou otevřené pro život. V dlouhodobém používání se životní postoj 

manželů a celé rodiny projeví otevřeností a přijetím života i v jiných sférách ne jen 
v sexualitě. Respektive jsou to zákonitosti světa dané od Boha, které máme jako dar 
objevovat v lásce. Chvála Bohu, i když někdy s vnitřním bojem, ale mohu se s nimi 
ztotožňovat osobně i v souladu s církví. 
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    Pokud je člověk věřící, měl by se plně odevzdat a manželé by neměli užívat 
antikoncepci a odevzdat vše do rukou Božích, pokud antikoncepci, tak přirozenou 
v odůvodnitelných případech. 

 
Tabulka 17: Vzájemné posílení manželského vztahu (vlastní názory 

respondentů) 
Podporuje zdravou sexualitu (tedy staví lásku k druhé bytosti nad obyčejný chtíč) 
Hájí přirozenost pohlavního aktu a zdraví partnerů 
Cítíme, že je to současně nejlepší pro vztah manželů, pro zdraví i pro dlouhodobou 

sexualitu 
Posílení vzájemné lásky manželů, společná zodpovědnost za život 
Je to bio bio metoda, posiluje vztah a zodpovědnost manželů 
Myslí na zdravý vztah manželů, zastává nesobecké jednání ve vztahu manželů, 

respektuje přirozené aspekty, učí manžele se poznávat a naslouchat si, nezabíjí nový 
život, pomáhá naplnit touhu po početí. 

Silný spojivý efekt, rovnováha mezi dáváním a přijímáním atd. 
    Manželský styk totiž svým vnitřním ustrojením hluboce spojuje manžely a 
uschopňuje je k početí nového života ve shodě se zákony, vepsanými do samotné 
bytosti muže a ženy. Sjednocuje oba tyto podstatné aspekty – aspekt spojení a početí. 

 
Tabulka 18: Respekt k učení katolické církve (vlastní názory respondentů) 
Postoj katolické církve souhlasí naprosto s mým pojetím 
Je to pro naše dobro, pán Bůh to s námi myslí dobře a Církev Jeho příkazy 

zprostředkuje – nemůže je měnit (a to je dobře). 
Katolická církev hlásá ideální stav, ke kterému bychom měli směřovat. Je třeba, aby 

tyto hodnoty církev zastávala a poukazovala na nesprávný trend směřování společnosti. 
Protože církev nemůže zaujímat jiný postoj 
Katolická církev chrání lidský život 
Učení katolické církve má za cíl dobro pro každého člověka 
Přirozené metody používáme nejen kvůli souladu s církevním učením, ale také kvůli 

její zdravotní nezávadnosti, finanční nenáročnosti; i z psychického hlediska je 
přínosem. 

Nauka se jeví přísná, ale ještě otevřená bádání v této oblasti a navíc existuje i Boží 
milosrdenství. Jsou i jiné tzv. velmi náročné požadavky na křesťana (např. Zapři sám 
sebe a následuj mne. Miluj svého nepřítele a žehnej mu.), kdo z nás si dělá problém 
z nedodržování těchto výzev? Nebo chceme, aby je církev škrtla z bible, protože jsme 
slabí a nedokážeme se ovládnout? Církev staví před člověka maják, aby nezabloudil, a 
když zabloudí, aby věděl, kam se vrátit. 
    Nikdy jsem se se svými názory nedostala do rozporu s církví 

 
Tabulka 19: Ostatní odpovědi (vlastní názory respondentů) 
Je logický a pravdivý 
Je eticky správný 
Viz. kniha Teologie těla – Jan Pavel II. 
Co nic nestojí, za nic nestojí 
Používání hormonální antikoncepce je výrazem opovržení ženou, kromě 

zdravotního hlediska 
Zákaz hormonální antikoncepce je prorocký 

    Udává základní směr pro ideální život. Neřeší mimořádné události. 
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Pokud ne, proč? 
38 dotázaných (32,2% z nesouhlasících/13,92% ze všech respondentů) uvedlo, že 

postoj k antikoncepci je v případě katolické církve zkostnatělý a zastaralý.                   
30 dotázaných (25,42% z nesouhlasících/10,99% ze všech respondentů) považuje 
katolický postoj k antikoncepci za nepřirozený či příliš omezující. Pro 22 dotázaných 
(18,64% z nesouhlasících/8,06% ze všech respondentů) není oficiální učení katolické 
církve v otázce antikoncepce morálně zavazující. 21 dotázaných                            
(17,8% z nesouhlasících/7,69% ze všech respondentů) uvedlo, že katolická církev nemá 
právo mluvit do otázky antikoncepce a právo zvolit si antikoncepci je jen na manželích. 
19 dotázaných (16,1% z nesouhlasících/6,96% ze všech respondentů) považuje postoj 
katolické církve za nemoderní, nejsoucí v souladu s požadavky naší doby. Jen               
3 dotázaní (2,54% z nesouhlasících/1,1% ze všech respondentů) se nechtějí řídit 
žádnými pravidly a je pro ně pohodlnější dělat si vše po svém. 

42 dotázaných (35,59% z nesouhlasících/15,38% ze všech respondentů) se vyjádřilo 
konkrétně k důvodům svého nesouhlasu s oficiálním postojem katolické církve v otázce 
antikoncepce. Jejich odpovědi lze rozdělit do několika skupin (viz. níže Tabulky 20-26). 
K jednotlivým skupinám odpovědí jsem přiřadila nadpisy, zhruba shrnující hlavní 
myšlenku celé skupiny vlastních názorů jednotlivých respondentů (tyto byly ponechány 
v původní podobě pouze s lehkými korekcemi pravopisu). 

 
Tabulka 20: Nesouhlas s postojem katolické církve (vlastní názory respondentů) 
Vyjádření ŘKC mají různou míru oficiality a publicity (např. pro rodiny s velkým 

počtem dětí), neřeší se problém „menšího zla“ (AIDS) 
Postoj církve nebere v potaz konkrétní situaci manželů, jejich možnosti, inteligenci, 

prostředky, nemoci, dříve bylo HIV 
Církev má právo hlásat ideál, měla by ale také říkat, jak žít realitu, když PPR 

nevyhovuje a působí v manželství napětí, stres, vyvolává depresi z hříchu 
Je to proti desateru přikázání 
Představitelé nakládají na lidi břemena, kterých se nedotknou ani prstem 
Zdá se mi, že oficiální postoj katolické církve není morálně opodstatněný 
Nejsem přesvědčen o tom, že současná oficiální nauka je racionálně a teologicky 

zdůvodnitelná. Snažím se o oficiální nauce přemýšlet a neberu ji vždy jako něco 
jednoznačně pro mne závazného, pokud s ní nesouhlasím. 

Jedná se o nároky kladené na věřící nad rámec evangelia, proto nezávazný a měl by 
to být požadavek dobrovolný 

Oficiální názor katolické církve je nebiblický, sex není jen pro plození dětí, ale i pro 
vzájemné obdarovávání! 
    Jsem odpovědná za svůj život a částečně i za životy svých dětí. V této oblasti se 
katolická církev snaží dogmaticky určit pouze jedny prostředky, které vedou k cíli. 
K cíli, ke kterému vede mnoho cest. 

 
Tabulka 21: Problém sexuální abstinence v plodném období (vlastní názory 

respondentů) 
Zdržovat se pohlavního styku právě v době, kdy je žena plodná, a právě v těch 

dnech má chuť se milovat, mi přijde pro ženu kruté. Proto volíme kondom. 
Časté služební cesty partnera, v době neplodných dnů nemusí být doma, nemoc, 

únava a tak manželé jsou nuceni několik měsíců žít/být bez sexu??? 
S manželem se potkám tak málo, že čekat na plodné či neplodné dny by bylo 

ukončením našeho sexuálního vztahu 
    Nesouhlasím s naprostou zdrženlivostí v plodném období 
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Tabulka 22: Rozhodnutí o antikoncepci je věcí pouze manželů (vlastní názory 

respondentů) 
Manželé by měli mít možnost dohodnout se společně v souladu se svým svědomím, 

neboť oni řeší rodinné problémy. Církev by neměla na lidi nakládat to, co nemohou 
unést (omezení fyzická, psychická apod.). 

Rozhodnutí musí učinit každý pár sám za sebe podle svých možností a životní 
situace 

Jako rodiče máme odpovědnost za své děti. Počet dětí je i rozhodnutím nás rodičů, 
kolik jsme jich schopni přijmout. Pokud církev přijímá jako možnost přirozené 
plánování rodičovství, je to pro mne osobně nastejno jako kondom nebo tělísko. 

 
Tabulka 23: Obavy z neplánovaného dalšího otěhotnění (vlastní názory 

respondentů) 
Nemůžu žít v neustálém strachu z otěhotnění 
Čekáme již páté dítě (všechny jsou chtěné) 
Mnohem zásadnější mi přijde aktivní spolupráce na Božím díle a rozeznávání 

správného času na potomky a jejich správného počtu. 
    Finanční důvody – už máme 3 děti a tak tak při současném splácení hypotéky je 
uživíme – na to nikdo nekouká!!! Nebo také zdravotní důvody – u kamarádky 
předčasný porod v 26. týdnu – už nikdy nechtěla zažít to, co zažila s posledním čtvrtým 
dítětem – boj o život! 

 
Tabulka 24: Možné (zejména zdravotní) výhody běžně používaných forem 

antikoncepce (vlastní názory respondentů) 
Myslím, že jsou případy, kdy je například používání kondomu jedinou možností, 

pokud je ohroženo zdraví ženy (např. když má nepravidelný cyklus symptotermální 
metoda nefunguje), normy jsou důležité, ale je třeba používat i zdravý rozum. 

Církev nezohledňuje zdravotní komplikace, pro které musí žena brát HA – např. 
chronické onemocnění, užívání léků – kontraindikace s těhotenstvím, věk žen atd. 

Není to tak jednoduché, jsou i situace, kdy může např. bariérová antikoncepce 
pomoci např. nemoc, přechod. Určitě to prospěje rodinné pohodě a lásce v rodině, než 
marně a nervózně čekat na „vhodnou“ příležitost a jistotu neplodných dní. Jsem na 
hematoonkologické léčbě. 
    V případě možných zdravotních rizik si myslím, že by nemělo být nahlíženo např. na 
kondom jako na nemorální způsob antikoncepce. S jinými – hlavně hormonální 
antikoncepcí nesouhlasím z principu, zde bych nauku neměnil. 

 
Tabulka 25: Otázka přijatelnosti některých dalších antikoncepčních metod 

mimo PPR (vlastní názory respondentů) 
Pokud antikoncepce přímo nezabíjí zárodek a nezatěžuje svědomí manželů, je to 

hlavně jejich rozhodnutí. Kondom či přerušovaná soulož není podle mne morálně 
nepřijatelná. 

Souhlasím s výhradami proti hormonální antikoncepci, ale nehodnotila bych stejně 
užití kondomu v určitých případech. Postoj církve k antikoncepci je dobrý jako 
ideál/cíl, ke kterému se máme snažit přiblížit. Ale nelze podle mě aplikovat na 100% 
případů. 

Tzv. přirozená metoda, která je zcela nepřirozená, je pokrytecká. Neabortivní 
antikoncepci, která je přijatelná pro oba manžele, a která nemá žádné vedlejší účinky, 
považuji za morálně přijatelnou. 
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Mělo by se rozlišovat mezi potenciálně abortivními metodami (HA) a neabortivní 
metodou (kondom) – z mého pohledu to nelze hodit do jednoho pytle. 

PPR není přirozené, je to bariérová metoda a církev se tváří jako že to není 
bariérová metoda – ale žádný sex je také bariéra. 

Vadí mi zákaz používání kondomů, přerušované soulože 
Nikdo mi nevysvětlil přirozené metody antikoncepce natolik, abych pochopila, proč 

ty jsou podle církevního učení možné a proč bariérové metody antikoncepce možné 
nejsou. V případě hormonální antikoncepce se s učením církve ztotožňuji. 

Bariérové metody mohou pomoci i proti nákaze pohlavně přenosnými nemocemi 
    Jsme proti abortivním metodám, PPR vhodné pro období, kdy plánujeme děti, 
v jiných obdobích preferujeme dohodu informovaných manželů v souladu s jejich 
svědomím a souhlasem obou s použitou metodou, sex považujeme pro manželství jako 
zásadně důležitý. 

 
Tabulka 26: Ostatní odpovědi (vlastní názory respondentů) 
Nezohledňuje složitost života 
Je to příliš obtížné a nepokrývá všechny životní situace 
Nelze vždy použít 

    Život není podle příručky 
Příliš přísný 

    Není v souladu s moderními lékařskými poznatky 
U symptotermální metody jsem schopná pravidelně měřit ranní teploty, ale nejsem 

schopná dobře vyhodnotit „tažnost“ hlenu (přechodové dny, přesné vysychání). Mám 
krátký menstruační cyklus, předovulační období je celé plodné a abych si byla jistá, že 
mám neplodné dny, navyšuji cca 2 dny od „začátku neplodných dní“ – často zbývá cca 
7-5 dní opravdu neplodných (podle mne). Máme 3 malé děti, jsme často unavení, a 
když rodinná konstelace a naladění nás obou dovolí, že bychom se chtěli milovat, tak 
dost často „nemůžeme“ díky plodným dnům. Chuť na milování mám mnohem víc 
v plodných dnech, než týden před menstruací, kdy premenstruační syndrom udělá své. 
Manžel je relativně často na služebních cestách, takže sladění s mým menstruačním 
kalendářem a symptotermální metodou je dost složité. Nejsem si jistá, jestli 
symptotermální metoda napomáhá k dobré pohodě mezi manželi. Hormonální 
antikoncepci jsem používala pár let před konverzí. Rozumím tomu, že se katolická 
církev vyjadřuje k sexuálnímu životu svých věřících, plně souhlasím se zákazem 
hormonální antikoncepce a potratů, ale dala bych věřícím větší důvěru v tom, kolik dětí 
jsou schopni vychovat a uživit, jakým způsobem (v souladu s jejich svědomím) budou 
bránit početí. Větší důraz bych kladla na vedení a pastoraci jednotlivých párů na cestě 
k „optimu“. Myslím si, že u některých lidí vede striktní dodržování přirozených metod 
plánování rodičovství k pohrdání těmi, kteří to tak nemají a k zaměřování se na vlastní 
„čistotu“ v této oblasti a unikají jim důležitější oblasti, na které by bylo dobré se 
v duchovním životě zaměřit. 
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4.2.16. Specifika jednotlivých podskupin respondentů v závislosti na převažující 
užívané antikoncepční metodě  

Podle převažujícího typu antikoncepce byl soubor všech respondentů rozdělen (viz. 
Metodika) do 4 podskupin označených HA (podskupina respondentů používajících 
hormonální antikoncepci a nitroděložní tělíska), BA (podskupina respondentů 
používajících bariérovou antikoncepci a přerušovaný pohlavní styk), PPR (podskupina 
respondentů používajících pouze přirozené metody antikoncepce) a NIC (podskupina 
respondentů nepoužívající žádnou antikoncepci). Rozložení jednotlivých respondentů 
v podskupinách ukazuje podrobně Tabulka 27 a názorně Graf 21. 

 
Tabulka 27: Rozdělení respondentů do podskupin dle převažující antikoncepční 

metody 
podskupina dle převažující 
antikoncepce 

počet respondentů % respondentů 

HA 48 17,58 
BA 123 45,05 
PPR 78 28,57 
NIC 24 8,79 
 
 
Graf 21: Podskupiny respondentů dle převažující antikoncepční metody 

 
 
Průměrný věk, délku trvání manželství a počet dětí v jednotlivých podskupinách 

respondentů ukazuje Tabulka 28. 
 
Tabulka 28: Základní demografické údaje v jednotlivých podskupinách 

podskupina dle 
převažující antikoncepce 

průměrný 
věk 

průměrná délka 
trvání manželství 

průměrný počet 
dětí 

HA 36 11 2 
BA 39 14 3 
PPR 37 11 3 
NIC 34 7 2 

 
Nejvyšší průměrný věk respondentů (39 let) i průměrná délka trvání manželství     

(14 let) byla zaznamenána v podskupině BA. V podskupině NIC byl naopak nejnižší 
průměrný věk dotázaných (34 let) i průměrná délka trvání manželství (7 let). 
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Tabulka 29 ukazuje rozložení názorů na antikoncepci obecně v jednotlivých 
podskupinách respondentů, Obrázek 7 pak ještě porovnání výsledků jednotlivých 
podskupin s celým souborem dotázaných. 

  
V podskupině HA 44 respondentů (91,67%) částečně nebo úplně nesouhlasilo, že 

jakákoli antikoncepce (přirozená i jiná) je hřích. V podskupině BA nesouhlasilo 
(částečně nebo úplně) 104 respondentů (84,55%), v podskupině PPR 53 respondentů 
(67,95%) a v podskupině NIC 16 respondentů (66,67%). 

V podskupině HA 38 dotázaných (79,17%) částečně nebo úplně nesouhlasilo s tím, 
že je správné nechat pohlavní život manželů jen na Bohu. V podskupině BA 
nesouhlasilo (částečně nebo úplně) 87 dotázaných (70,73%), v podskupině PPR to bylo 
56 dotázaných (71,79%) a v podskupině NIC pouze 13 dotázaných (54,17%). 

V podskupině HA nesouhlasilo (částečně nebo úplně) pouze 9 respondentů (18,75%) 
s tvrzením, že manželé mají právo sami si rozhodovat o antikoncepci bez ohledu na 
církevní předpisy. V podskupině BA nesouhlasilo (částečně nebo úplně) 63 respondentů 
(51,22%), v podskupině PPR 64 respondentů (82,05%) a v podskupině NIC se jednalo  
o 14 respondentů (58,33%). 

V podskupině HA pouze 24 dotázaných (50%) částečně nebo úplně nesouhlasilo, že 
o typu antikoncepce rozhoduje žena. V podskupině BA s tím nesouhlasilo (částečně 
nebo úplně) 89 dotázaných (72,36%), v podskupině PPR 70 dotázaných (89,74%) a 
v podskupině NIC se jednalo jen o 14 dotázaných (58,33%).   

38 respondentů (79,17%) v podskupině HA částečně nebo úplně nesouhlasilo, že jiná 
než přirozená antikoncepce je morálně nepřijatelná. V podskupině BA nesouhlasilo 
(částečně nebo úplně) 73 respondentů (59,35%), v podskupině PPR 39 respondentů 
(50%) a v podskupině NIC pouze 9 respondentů (37,5%). 

V podskupině HA pouze 6 dotázaných (12,5%) nesouhlasilo (částečně nebo úplně) 
s tvrzením, že antikoncepce je v církvi zbytečně tabuizovaná. V podskupině BA 
částečně nebo úplně nesouhlasilo 27 dotázaných (21,95%), v podskupině PPR se 
jednalo o 36 dotázaných (46,15%) a v podskupině NIC 7 dotázaných (29,17%). 

S tvrzením, že používání antikoncepce brání právu dítěte na život částečně nebo 
úplně nesouhlasilo v podskupině HA 32 respondentů (66,67%). V podskupině BA 
nesouhlasilo (částečně nebo úplně) 75 respondentů (60,98%), v podskupině PPR pouze 
16 respondentů (20,51%) a v podskupině NIC 10 respondentů (41,67%). 
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Tabulka 29: Názory jednotlivých podskupin respondentů na antikoncepci 
obecně 

 pod -  
skupina 

úplně 
souhlasím 

spíše 
souhlasím 

ani souhlas 
ani 
nesouhlas 

spíše 
nesouhlasím 

úplně 
nesouhlasím 

HA 0 2 (4,17%) 2 (4,17%) 9 (18,75%) 35 (72,92%) 
BA 0 7 (5,69%) 12 (9,76%) 23 (18,7%) 81 (65,85%) 

PPR 6 (7,69%) 3 (3,85%) 16 (20,51%) 18 (23,08%) 35 (44,87%) 

Jakákoli 
antikoncepce 
(přirozená i 
jiná) je hřích. 

NIC 3 (12,5%) 2 (8,33%) 3 (12,5%) 9 (37,5%) 7 (29,17%) 
HA 2 (4,17%) 2 (4,17%) 6 (12,5%) 13 (27,08%) 25 (52,08%) 
BA 3 (2,44%) 6 (4,88%) 27 (21,95%) 37 (30,08%) 50 (40,65%) 
PPR 5 (6,41%) 5 (6,41%) 12 (15,38%) 29 (37,18%) 27 (34,62%) 

Správné je 
nechat 
pohlavní život 
manželů jen na 
Bohu. 

NIC 4 (16,67%) 3 (12,5%) 4 (16,67%) 6 (25%) 7 (29,17%) 

HA 14 (29,17%) 18 (37,5%) 7 (14,58%) 4 (8,33%) 5 (10,42%) 

BA 8 (6,5%) 35 (28,46%) 17 (13,82%) 37 (30,08%) 26 (21,14%) 

PPR 3 (3,85%) 5 (6,41%) 6 (7,69%) 25 (32,05%) 39 (50%) 

Manželé mají 
právo sami si 
rozhodovat  
o antikoncepci  
bez ohledu na 
církevní 
předpisy. NIC 2 (8,33%) 6 (25%) 2 (8,33%) 4 (16,67%) 10 (41,67%) 

HA 1 (2,08%) 18 (37,5%) 5 (10,42%) 10 (20,83%) 14 (29,17%) 
BA 0 10 (8,13%) 24 (19,51%) 34 (27,64%) 55 (44,72%) 
PPR 1 (1,28%) 4 (5,13%) 3 (3,85%) 12 (15,38%) 58 (74,36%) 

O typu 
antikoncepce 
rozhoduje žena. 

NIC 2 (8,33%) 1 (4,17%) 7 (29,17%) 6 (25%) 8 (33,33%) 
HA 2 (4,17%) 4 (8,33%) 4 (8,33%) 14 (29,17%) 24 (50%) 

BA 10 (8,13%) 21 (17,07%) 19 (15,45%) 39 (31,71%) 34 (27,64%) 

PPR 0 23 (29,49%) 16 (20,51%) 9 (11,54%) 30 (38,46%) 

Jiná než 
přirozená 
antikoncepce je 
morálně 
nepřijatelná. NIC 7 (29,17%) 4 (16,67%) 4 (16,67%) 4 (16,67%) 5 (20,83%) 

HA 20 (41,67%) 15 (31,25%) 7 (14,58%) 5 (10,42%) 1 (2,08%) 
BA 21 (17,07%) 52 (42,28%) 23 (18,7%) 21 (17,07%) 6 (4,88%) 
PPR 9 (11,54%) 17 (21,79%) 16 (20,51%) 27 (34,62%) 9 (11,54%) 

Antikoncepce 
je v církvi 
zbytečně 
tabuizovaná. NIC 4 (16,67%) 12 (50%) 1 (4,17%) 4 (16,67%) 3 (12,5%) 

HA 1 (2,08%) 4 (8,33%) 11 (22,92%) 17 (35,42%) 15 (31,25%) 
BA 9 (7,32%) 16 (13,01%) 23 (18,7%) 39 (31,71%) 36 (29,27%) 
PPR 27 (34,62%) 15 (19,23%) 20 (25,64%) 7 (8,97%) 9 (11,54%) 

Používání 
antikoncepce 
brání právu 
dítěte na život. NIC 6 (25%) 5 (20,83%) 3 (12,5%) 2 (8,88%) 8 (33,33ˇ%) 
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Obrázek 7: Porovnání názorů na antikoncepci obecně v celém souboru a 
jednotlivých podskupinách respondentů  
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Tabulka 30 ukazuje rozložení názorů jednotlivých podskupin respondentů na běžně 
užívanou antikoncepci, Obrázek 8 pak ještě porovnání těchto výsledků s celým 
souborem. 

 
Tabulka 30: Názory jednotlivých podskupin respondentů na běžně užívanou 

antikoncepci 
 pod - 

skupina 
úplně 

souhlasím 
spíše 

souhlasím 
ani souhlas 
ani 
nesouhlas 

spíše 
nesouhlasím 

úplně 
nesouhlasím 

HA 20 (41,67%) 16 (33,33%) 3 (6,25%) 5 (10,42%) 4 (8,33%) 
BA 6 (4,88%) 24 (19,51%) 35 (28,46%) 39 (31,71%) 19 (15,45%) 
PPR 3 (3,85%) 2 (2,56%) 6 (7,69%) 22 (28,21%) 45 (57,69%) 

Užívání těchto 
metod je 
normální. 

NIC 1 (4,17%) 3 (12,5%) 7 (29,17%) 4 (16,67%) 9 (37,5%) 
HA 14 (29,17%) 9 (18,75%) 11 (22,92%) 10 (20,83%) 4 (8,33%) 
BA 56 (45,53%) 42 (34,15%) 16 (13,01%) 6 (4,88%) 3 (2,44%) 
PPR 56 (71,79%) 14 (17,95%) 3 (3,85%) 2 (2,56%) 3 (3,85%) 

Je to v rozporu 
s oficiální 
naukou katolické 
církve. NIC 13 (54,17%) 5 (20,83%) 3 (12,5%) 2 (8,33%) 1 (4,17%) 

HA 18 (37,5%) 17 (35,42%) 4 (8,33%) 5 (10,42%) 4 (8,33%) 
BA 22 (17,89%) 33 (26,83%) 26 (21,14%) 23 (18,7%) 19(15,45%) 

PPR 1 (1,28%) 5 (6,41%) 13 (16,67%) 20 (25,64%) 39 (50%) 

Jsou 
spolehlivější  
než přirozené 
metody 
antikoncepce. NIC 4 (16,67%) 6 (25%) 7 (29,17%) 4 (16,67%) 3 (12,5%) 

HA 15 (31,25%) 11 (22,92%) 11 (22,92%) 6 (12,5%) 5 (10,42%) 
BA 59 (47,97%) 42 (34,15%) 14 (11,38%) 6 (4,88%) 2 (1,63%) 
PPR 59 (75,64%) 14 (17,95%) 3 (3,85%) 2 (2,56%) 0 

Užívání těchto 
metod může být 
zdraví škodlivé. 

NIC 13 (54,17%) 8 (33,33%) 0 1 (4,17%) 2 (8,33%) 
HA 17 (35,42%) 17 (35,42%) 5 (10,42%) 5 (10,42%) 4 (8,33%) 
BA 75 (60,98%) 32 (26,02%) 14 (11,38%) 2 (1,63%) 0 

PPR 68 (87,18%) 4 (5,13%) 4 (5,13%) 0 2 (2,56%) 

Tato 
antikoncepce (hl. 
hormonální) je 
zátěží pro 
přírodu/není 
ekologická. 

NIC 14 (58,33%) 6 (25%) 4 (16,67%) 0 0 

 
V podskupině HA 36 dotázaných (75%) částečně nebo úplně souhlasilo, že užívání 

těchto metod je normální. V podskupině BA s tímto tvrzením souhlasilo (částečně nebo 
úplně) 30 dotázaných (24,39%), v podskupině PPR pouze 5 dotázaných (6,41%) a 
v podskupině NIC 4 dotázaní (16,67%). 

Pouze 23 respondentů (47,92%) v podskupině HA částečně nebo úplně souhlasilo 
s tím, že běžně užívaná antikoncepce je v rozporu s oficiální naukou katolické církve. 
V podskupině BA souhlasilo (částečně nebo úplně) 98 respondentů (79,67%), 
v podskupině PPR 70 respondentů (89,74%) a v podskupině NIC 18 respondentů 
(75%). 

35 dotázaných (72,92%) v podskupině HA částečně nebo úplně souhlasilo s tím, že 
běžně užívaná antikoncepce je spolehlivější než přirozené metody antikoncepce. 
V podskupině BA s tímto souhlasilo (částečně nebo úplně) 55 dotázaných (44,72%), 
v podskupině PPR pouze 6 dotázaných (7,69%) a v podskupině NIC 10 dotázaných 
(41,67%).  
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V podskupině HA pouze 26 respondentů (54,17%) souhlasilo (částečně nebo úplně), 
že užívání těchto metod může být zdraví škodlivé. V podskupině BA částečně nebo 
úplně souhlasilo 101 respondentů (82,11%), v podskupině PPR 73 respondentů 
(93,59%) a v podskupině NIC 21 respondentů (87,5%). 

34 dotázaných (70,83%) v podskupině HA částečně nebo úplně souhlasilo, že běžně 
užívaná antikoncepce (hl. hormonální) je zátěží pro přírodu (není ekologická). 
V podskupině BA s tímto tvrzením částečně nebo úplně souhlasilo 108 dotázaných 
(87,8%), v podskupině PPR 72 dotázaných (92,31%) a v podskupině NIC to bylo        
20 dotázaných (83,33%). 
 

Obrázek 8: Porovnání názorů na běžně užívanou antikoncepci v celém souboru 
a jednotlivých podskupinách respondentů 
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V Tabulce 31 je ukázáno rozdělení názorů jednotlivých podskupin respondentů na 
přirozené antikoncepční metody, na Obrázku 9 pak porovnání těchto podskupin s celým 
souborem dotázaných.  
 

Tabulka 31: Názory jednotlivých podskupin respondentů na přirozené 
antikoncepční metody 

 pod -  
skupina 

úplně 
souhlasím 

spíše 
souhlasím 

ani souhlas 
ani 
nesouhlas 

spíše 
nesouhlasím 

úplně 
nesouhlasím 

HA 16 (33,33%) 18 (37,5%) 3 (6,25%) 7 (14,58%) 4 (8,33%) 
BA 12 (9,76%) 34 (27,64%) 20 (16,26%) 33 (26,83%) 24 (19,51%) 

PPR 0 4 (5,13%) 6 (7,69%) 27 (34,62%) 41 (52,56%) 

Přirozené 
metody 
antikoncepce 
jsou málo 
spolehlivé. NIC 0 6 (25%) 8 (33,33%) 7 (29,17%) 3 (12,5%) 

HA 11 (22,92%) 20 (41,67%) 8 (16,67) 6 (12,5%) 3 (6,25%) 
BA 13 (10,57%) 46 (37,4%) 19 (15,45%) 41 (33,33%) 4 (3,25%) 
PPR 5 (6,41%) 12 (15,38%) 9 (11,54%) 25 (32,05%) 27 (34,62%) 

Metody 
přirozené 
antikoncepce 
jsou příliš 
složité. NIC 2 (8,33%) 7 (29,17%) 8 (33,33%) 5 (20,83%) 2 (8,33%) 

HA 11 (22,92%) 17 (35,42%) 8 (16,67%) 11 (22,92%) 1 (2,08%) 
BA 18 (14,63%) 40 (32,52%) 22 (17,89%) 30 (24,39%) 13 (10,57%) 

PPR 3 (3,85%) 7 (8,97%) 13 (16,67%) 21 (26,92%) 34 (43,59%) 

Pohlavní 
zdrženlivost 
v plodných 
dnech 
manžele 
omezuje/není 
to přirozené. 

NIC 3 (12,5%) 7 (29,17%) 2 (8,33%) 8 (33,33%) 4 (16,67%) 

HA 2 (4,17%) 9 (18,75%) 14 (29,17%) 9 (18,75%) 14 (29,17%) 
BA 4 (3,25%) 7 (5,69%) 11 (8,94%) 19 (15,45%) 82 (66,67%) 
PPR 1 (1,28%) 0 7 (8,97%) 7 (8,97%) 63 (80,77%) 

Je to 
v rozporu 
s oficiální 
naukou 
katolické 
církve. 

NIC 4 (16,67%) 0 10 (41,67%) 3 (12,5%) 7 (29,17%) 

 
V podskupině HA 34 respondentů (70,83%) částečně nebo úplně souhlasilo, že 

přirozené metody antikoncepce jsou málo spolehlivé. V podskupině BA souhlasilo 
(částečně nebo úplně) 46 respondentů (37,4%), v podskupině PPR pouze 4 respondenti 
(5,13%) a v podskupině NIC 6 respondentů (25%). 

31 dotázaných (64,58%) z podskupiny HA částečně nebo úplně souhlasilo, že 
metody přirozené antikoncepce jsou příliš složité. V podskupině BA s tímto souhlasilo 
(částečně nebo úplně) 59 dotázaných (47,97%), v podskupině PPR pouze 17 dotázaných 
(21,79%) a v podskupině NIC 9 dotázaných (37,5%).  

28 respondentů (58,33%) v podskupině HA částečně nebo úplně souhlasilo 
s tvrzením, že pohlavní zdrženlivost v plodných dnech manžele omezuje (není to 
přirozené). V podskupině BA částečně nebo úplně souhlasilo 58 respondentů (47,15%), 
v podskupině PPR pouze 10 respondentů (12,82%) a v podskupině NIC 10 respondentů 
(41,67%). 

V podskupině HA 11 dotázaných (22,92%) souhlasilo (částečně nebo úplně) s tím, že 
přirozené antikoncepční metody jsou v rozporu s oficiální naukou katolické církve. 



 

84 

V podskupině BA částečně nebo úplně souhlasilo 11 dotázaných (8,94%), v podskupině 
PPR pouze 1 dotázaný (1,28%) a v podskupině NIC 4 dotázaní (16,67%).  
 

Obrázek 9: Porovnání názorů na přirozené antikoncepční metody v celém 
souboru a jednotlivých podskupinách respondentů 

 

 

 
 

 
 
Tabulka 32 podrobně ukazuje názory respondentů v jednotlivých podskupinách na 

vlastnosti jimi používané antikoncepční metody, Obrázek 10 pak jejich porovnání 
s celým souborem dotázaných.  

42 dotázaných (87,5%) z podskupiny HA, 106 dotázaných (86,18%) z podskupiny 
BA, 69 dotázaných (88,46%) z podskupiny PPR a pouze 13 dotázaných (54,17%) 
z podskupiny NIC souhlasilo (částečně nebo úplně), že jejich antikoncepční metoda je 
spolehlivá. 

Pouze 20 respondentů (41,67%) z podskupiny HA, ale 114 respondentů (92,68%) 
z podskupiny BA, 76 respondentů (97,44%) z podskupiny PPR a 17 respondentů 
(70,83%) z podskupiny NIC částečně nebo úplně souhlasilo, že jejich antikoncepce je 
levná. 

V podskupině HA celých 44 dotázaných (91,67%), v podskupině BA 86 dotázaných 
(69,92%), v podskupině PPR 55 dotázaných (70,51%) a v podskupině NIC                  
15 dotázaných (62,5%) částečně nebo úplně souhlasilo, že jimi užívaná antikoncepční 
metoda je jednoduchá. 

46 respondentů (95,83%) v podskupině HA, 89 respondentů (72,36%) v podskupině 
BA, 57 respondentů (73,08%) v podskupině PPR a 15 respondentů (62,5%) 
v podskupině NIC částečně nebo úplně souhlasilo, že jejich antikoncepce je časově 
nenáročná. 

Pouze 24 dotázaných (50%) z podskupiny HA, ale 99 dotázaných (80,49%) 
z podskupiny BA, 77 dotázaných (98,72%) z podskupiny PPR a 19 dotázaných 
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(79,17%) z podskupiny NIC částečně nebo úplně souhlasilo, že jejich antikoncepční 
metoda je v souladu s jejich vírou. 

Jen 28 respondentů (58,33%) z podskupiny HA, ale 116 respondentů (94,31%) 
z podskupiny BA, všech 78 respondentů (100%) z podskupiny PPR a 21 respondentů 
(87,5%) z podskupiny NIC souhlasilo (částečně nebo úplně), že jimi používaná 
antikoncepce je zdravotně nezávadná.  

V podskupině HA pouze 22 dotázaných (45,83%), v podskupině BA 98 dotázaných 
(79,67%), v podskupině PPR 76 dotázaných (97,44%) a v podskupině NIC                  
19 dotázaných (79,17%) částečně nebo úplně souhlasilo, že jejich antikoncepce je 
ekologická. 

 
Tabulka 32: Bližší charakteristika používaných antikoncepčních metod 

v jednotlivých podskupinách respondentů 
 pod - 

skupina 
úplně 

souhlasím 
spíše 

souhlasím 
ani souhlas 
ani 
nesouhlas 

spíše 
nesouhlasím 

úplně 
nesouhlasím 

HA 20 (41,67%) 22 (45,83%) 4 (8,33%) 2 (4,17%) 0 
BA 36 (29,27%) 70 (56,91%) 11 (8,94%) 6 (4,88%) 0 
PPR 38 (48,72%) 31 (39,74%) 6 (7,69%) 2 (2,56%) 1 (1,28%) 

spolehlivá 

NIC 5 (20,83%) 8 (33,33%) 9 (37,5%) 1 (4,17%) 1 (4,17%) 
HA 11 (22,92%) 9 (18,75%) 6 (12,5%) 20 (41,67%) 2 (4,17%) 
BA 76 (61,79%) 38 (30,89%) 7 (5,69%) 2 (1,63%) 0 
PPR 71 (91,03%) 5 (6,41%) 2 (2,56%) 0 0 

levná 

NIC 12 (50%) 5 (20,83%) 6 (25%) 1 (4,17%) 0 
HA 22 (45,83%) 22 (45,83%) 2 (4,17%) 2 (4,17%) 0 
BA 34 (27,64%) 52 (42,28%) 22 (17,89%) 13 (10,57%) 2 (1,63%) 
PPR 23 (29,49%) 32 (41,03%) 11 (14,1%) 11 (14,1%) 1 (1,28%) 

jednoduchá 

NIC 10 (41,67%) 5 (20,83%) 6 (25%) 3 (12,5%) 0 
HA 29 (60,42%) 17 (35,42%) 1 (2,08%) 0 1 (2,08%) 
BA 43 (34,96%) 46 (37,4%) 18 (14,62%) 15 (12,2%) 1 (0,81%) 
PPR 31 (39,74%) 26 (33,33%) 7 (8,97%) 13 (16,67%) 1 (1,28%) 

časově 
nenáročná 

NIC 8 (33,33%) 7 (29,17%) 6 (25%) 2 (8,33%) 1 (4,17%) 
HA 14 (29,17%) 10 (20,83%) 14 (29,17%) 10 (20,83%) 0 
BA 60 (48,78%) 39 (31,71%) 19 (15,45%) 5 (4,07%) 0 
PPR 72 (92,31%) 5 (6,41%) 1 (1,28%) 0 0 

v souladu 
s Vaší vírou 

NIC 11 (45,83%) 8 (33,33%) 3 (12,5%) 1 (4,17%) 1 (4,17%) 
HA 9 (18,75%) 19 (39,58%) 7 (14,58%) 10 (20,83%) 3 (6,25%) 
BA 87 (70,73%) 29 (23,58%) 6 (4,88%) 1 (0,81%) 0 
PPR 75 (96,15%) 3 (3,85%) 0 0 0 

zdravotně 
nezávadná 

NIC 17 (70,83%) 4 (16,67%) 2 (8,33%) 0 1 (4,17%) 
HA 15 (31,25%) 7 (14,58%) 13 (27,08%) 11 (22,92%) 2 (4,17%) 
BA 69 (56,1%) 29 (23,58%) 22 (17,89%) 3 (2,44%) 0 
PPR 73 (93,59%) 3 (3,85%) 2 (2,56%) 0 0 

ekologická 

NIC 15 (62,5%) 4 (16,67%) 4 (16,67%) 0 1 (4,17%) 
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Obrázek 10: Porovnání charakteristik používaných antikoncepčních metod 
v celém souboru a v jednotlivých podskupinách respondentů 
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Jste přesvědčen(a), že Vámi zvolená antikoncepční metoda je v souladu  
s křesťanskou morálkou?    

Kladně odpovědělo 75 respondentů (96,15%) z podskupiny PPR, 17 respondentů 
(70,83%) z podskupiny NIC, 81 respondentů (65,85%) z podskupiny BA, ale pouze    
17 respondentů (35,42%) z podskupiny HA. Podrobně je rozložení jednotlivých 
odpovědí v podskupinách ukázáno v Tabulce 33. 

 
Tabulka 33: Názory jednotlivých podskupin respondentů na soulad jimi 

používané antikoncepční metody s křesťanskou morálkou 
podskupina ano ne nevím neřeším to 
HA 17 (35,42%) 11 (22,92%) 8 (16,67%) 12 (25%) 
BA 81 (65,85%) 19 (15,45%) 13 (10,57%) 10 (8,13%) 
PPR 75 (96,15%) 1 (1,28%) 2 (2,56%) 0 
NIC 17 (70,83%) 2 (8,33%) 5 (20,83%) 0 

 
Jste přesvědčen(a), že Vámi zvolená antikoncepční metoda je v souladu s naukou 
katolické církve?              

74 dotázaných (94,87%) z podskupiny PPR, 15 dotázaných (62,5%) z podskupiny 
NIC, ale pouze 50 dotázaných (40,65%) z podskupiny BA a 8 dotázaných (16,67%) 
z podskupiny HA je přesvědčeno, že jejich antikoncepční metoda je v souladu s naukou 
katolické církve. Přehledné rozdělení odpovědí v jednotlivých podskupinách 
respondentů podává Tabulka 34. 

 
Tabulka 34: Názory jednotlivých podskupin respondentů na soulad jimi 

používané antikoncepční metody s naukou katolické církve 
podskupina ano ne nevím neřeším to 
HA 8 (16,67%) 18 (37,5%) 10 (20,83%) 12 (25%) 
BA 50 (40,65%) 42 (34,15%) 14 (11,38%) 17 (13,82%) 
PPR 74 (94,87%) 1 (1,28%) 3 (3,85%) 0 
NIC 15 (62,5%) 4 (16,67%) 5 (20,83%) 0 

 
Souhlasíte s oficiálním postojem katolické církve v otázce antikoncepce?       

71 dotázaných (91,03%) z podskupiny PPR, 15 dotázaných (62,5%) z podskupiny 
NIC, ale pouze 60 dotázaných (48,78%) z podskupiny BA a 9 dotázaných (18,75%) 
z podskupiny HA souhlasí s oficiálním postojem katolické církve k otázce 
antikoncepce. Tabulka 35 detailně ukazuje souhlas a nesouhlas jednotlivých podskupin 
respondentů s oficiálním postojem katolické církve v otázce antikoncepce. 

 
Tabulka 35: Názor jednotlivých podskupin respondentů na oficiální postoj 

katolické církve v otázce antikoncepce 
podskupina souhlas nesouhlas 
HA 9 (18,75%) 39 (81,25%) 
BA 60 (48,78%) 63 (51,22%) 
PPR 71 (91,03%) 7 (8,97%) 
NIC 15 (62,5%) 9 (37,5%) 
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Pokud ano, proč? 
V podskupině HA 7 respondentů (14,58%) odpovědělo, že postoj katolické církve 

k antikoncepci má co říci i dnešním manželům (je stále aktuální), 1 respondent (2,08%) 
uvedl jiný důvod a 1 respondent (2,08%) se k důvodům svého souhlasu nevyjádřil. 

V podskupině BA 50 dotázaných (40,65%) uvedlo, že postoj katolické církve 
k antikoncepci má co říci i dnešním manželům (je stále aktuální), 11 dotázaných 
(8,94%) odpovědělo, že katolík se má řídit pravidly své církve (oficiální učení katolické 
církve je pro něho závazné), 7 dotázaných (5,69%) uvedlo jiný důvod a 3 dotázaní 
(2,44%) se k důvodům svého souhlasu nevyjádřili. 

58 respondentů (74,36%) z podskupiny PPR odpovědělo, že postoj katolické církve 
k antikoncepci má co říci i dnešním manželům (je stále aktuální), 30 respondentů 
(38,46%) uvedlo, že katolík se má řídit pravidly své církve (oficiální učení katolické 
církve je pro něho závazné), 7 respondentů (8,97%) uvedlo jiný důvod a 3 respondenti 
(3,85%) neudali žádný důvod svého souhlasu. 

Z podskupiny NIC 7 dotázaných (29,17%) odpovědělo, že postoj katolické církve k 
antikoncepci má co říci i dnešním manželům (je stále aktuální), 4 dotázaní (16,67%) 
jako důvod souhlasu uvedli, že katolík se má řídit pravidly své církve (oficiální učení 
katolické církve je pro něho závazné), 3 dotázaní (12,5%) uvedli jiný důvod a                
1 dotázaný (4,17%) se ke svému souhlasu blíže nevyjádřil. 

  
Pokud ne, proč? 

15 dotázaných (31,25%) ze skupiny HA odpovědělo, že katolická církev nemá právo 
mluvit do otázky antikoncepce (právo zvolit si antikoncepci je jen na manželích), 
rovněž pro 15 dotázaných (31,25%) je postoj k antikoncepci v případě katolické církve 
zkostnatělý a zastaralý, 10 dotázaných (20,83%) uvedlo, že oficiální učení katolické 
církve v otázce antikoncepce není pro ně morálně zavazující, dalších 10 dotázaných 
(20,83%) považuje katolický postoj k antikoncepci za nepřirozený (příliš omezující), 
pro 7 dotázaných (14,58%) je postoj katolické církve nemoderní (není v souladu            
s požadavky naší doby), 2 dotázaní (4,17%) se nechtějí řídit žádnými pravidly (je pro ně 
pohodlnější dělat si vše po svém), 7 dotázaných (14,58%) uvedlo jiný důvod a               
1 dotázaný (2,08%) neudal žádný důvod svého nesouhlasu. 

V podskupině BA 20 respondentů (16,26%) uvedlo, že postoj k antikoncepci je         
v případě katolické církve zkostnatělý a zastaralý, pro 16 respondentů (13,01%) je 
katolický postoj k antikoncepci nepřirozený (příliš omezující), 12 respondentů (9,76%) 
odpovědělo, že oficiální učení katolické církve v otázce antikoncepce není pro ně 
morálně zavazující, 9 respondentů (7,32%) udává, že postoj katolické církve je 
nemoderní (není v souladu s požadavky naší doby), 4 respondenti (3,25%) uvedli, že 
katolická církev nemá právo mluvit do otázky antikoncepce (právo zvolit si 
antikoncepci je jen na manželích), 1 respondent (0,81%) uvedl, že se nechce řídit 
žádnými pravidly (je pro něj pohodlnější dělat si vše po svém), 21 respondentů 
(17,07%) uvedlo jiný důvod a 2 respondenti (1,63%) se ke svému nesouhlasu blíže 
nevyjádřili.  

Z podskupiny PPR 3 dotázaní (3,85%) odpověděli, že postoj katolické církve je 
nemoderní (není v souladu s požadavky naší doby), 2 dotázaní (2,56%) uvedli, že postoj 
k antikoncepci je v případě katolické církve zkostnatělý a zastaralý, 1 dotázaný (1,28%) 
odpověděl, že katolický postoj k antikoncepci je nepřirozený (příliš omezující) a           
3 dotázaní (3,85%) uvedli jinou odpověď. 

V podskupině NIC 3 respondenti (12,5%) uvedli, že katolický postoj k antikoncepci 
je nepřirozený (příliš omezující), 2 respondenti (8,33%) odpověděli, že katolická církev 
nemá právo mluvit do otázky antikoncepce (právo zvolit si antikoncepci je jen na 
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manželích), 1 respondent (4,17%) uvedl, že postoj k antikoncepci je v případě katolické 
církve zkostnatělý a zastaralý a 4 respondenti (16,67%) se k důvodům svého nesouhlasu 
blíže nevyjádřili. 

 

4.3. Diskuse 
Více než polovina českých žen v produktivním věku používá nějaký druh 

hormonální antikoncepce. Jsou na tom katolické ženy jinak? Katolických žen 
v produktivním věku je více než půl milionu a i ony jsou ve svých manželstvích ve 
většině případů postaveny před otázku zvolení si nějakého způsobu regulace početí. 
Nejsou známy statistiky v české populaci, které by ukazovaly, jaký typ 
antikoncepce/regulace početí katolické ženy používají. Katolická církev dává svým 
členům jasná pravidla ohledně regulace porodnosti, kterými se mají v manželství řídit. 
Souhlasí však současní katoličtí manželé s oficiální naukou katolické církve ohledně 
antikoncepce? Jaké mají názory na různé druhy antikoncepce? Shodují se tyto názory 
s jejich běžnou denní praxí? Co je vede k tomu, aby poslechli nebo případně neposlechli 
učení své církve v tak velmi citlivé oblasti, jako je regulace porodnosti? Pokusit se 
získat odpověď na tyto a další podobné otázky mne vedly k sepsání této diplomové 
práce. V teoretické části jsem se pokusila shrnout medicínský i teologický pohled na 
různé metody antikoncepce. Cílem praktické části diplomové práce bylo zhodnotit 
postoje současných katolických párů k antikoncepci ve srovnání s oficiální naukou 
katolické církve. Snahou bylo dále zjistit soulad či nesoulad v deklarovaných obecných 
názorech respondentů s jejich vlastním chováním v běžném životě. 

Velkým přínosem se ukázala možnost vyplnit dotazník on-line, neboť bylo možné 
elektronickou verzi dotazníku rychle rozšířit mezi katolické páry po celé republice a 
získat statisticky významný soubor respondentů. Vzhledem k tomu, že byl on-line 
dotazník distribuován mimo jiné i cestou diecézních center pro rodinu, lektorů PPR a 
Ligy pár párů, lze v dotazníku předpokládat vyšší četnost respondentů používajících 
přirozené antikoncepční metody než „běžní“ katoličtí manželé. Zhruba dvoutřetinová 
návratnost dotazníků v on-line verzi je pravděpodobně dána citlivostí a intimností 
daného tématu. I přes anonymitu dotazníků může některým katolickým manželům dělat 
problém rozepsat se o antikoncepci. Téměř tři čtvrtiny všech respondentů byly ženy, ty 
většinou bývají více nakloněny vyjadřovat se k otázkám antikoncepce než muži a i když 
většinou rozhodnutí o typu antikoncepce bývá (jak se ukázalo i v tomto dotazníku) 
společným rozhodnutím obou partnerů, podstatná část antikoncepčních metod klade 
větší důraz právě na ženu. Více než dvě třetiny dotázaných tvořili respondenti mladšího 
dospělého věku (do 39 let), což může být dáno zájmem o otázku, kterou se ve svém 
manželství musí nutně řešit a pravděpodobně také větší možností přístupu k on-line 
verzi dotazníku. Necelá polovina všech dotázaných žila v manželství relativně krátce 
(do 9 let) a přes polovinu respondentů mělo 3 nebo 2 děti, což může obojí být dáno 
právě mladším průměrným věkem respondentů, kdy průměrný počet dětí nemusí být 
ještě konečný, na druhou stranu se ukazuje, že průměrný počet dětí katolických párů je 
sice vyšší než celorepublikový průměr, ale velké rodiny s 5 a více dětmi nejsou 
pravidlem ani zde. Svědčí to mimo jiné i o uplatňování nějakého způsobu regulace 
porodnosti i v případě katolických manželských párů. Téměř tři čtvrtiny respondentů 
udaly vysokoškolské vzdělání, což může být dáno jejich lepším přístupem k on-line 
verzi dotazníku a u vysokoškoláků nelze úplně vyloučit ani vliv delší doby vzdělání na 
odkládání rodičovství a z toho logicky plynoucí o něco menší počet dětí.  
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První informace o antikoncepci obecně dostali respondenti ve více než třech 
čtvrtinách případů od přátel, školy a rodinných příslušníků (v sestupném pořadí). 
V případě přirozených metod antikoncepce tyto tři zdroje (v sestupném pořadí přátelé, 
rodinní příslušníci a škola) tvoří dle dotázaných pouze necelou polovinu ze všech 
odpovědí. Více než polovina všech zdrojů prvních informací o přirozených 
antikoncepčních metodách je pak rozložena do mnoha různých alternativ, ze kterých lze 
více vyzdvihnout přípravy pro snoubence (zastoupené se stejnou četností jako škola) a 
samostudium ve formě knih. Toto ukazuje na jedné straně na menší proinformovanost 
bezprostředního blízkého okolí respondentů o přirozených antikoncepčních metodách a 
z toho plynoucí nutnost hledat si zdroje informací o tomto tématu na více různých 
místech a na druhé straně o významu příprav pro snoubence, eventuálně rozmluvy         
s knězem a dalších katolických mládežnických akcí (viz. výše Výsledky podkapitola 
4.2.2.) jako zdrojů informací o přirozených antikoncepčních metodách. Pouze třetina 
dotázaných však uvedla, že na přípravě na manželství dostala dostatečné informace       
o antikoncepčních metodách, u třetiny bylo toto téma jen okrajově zmíněno a u třetiny 
nebyla tato otázka řešena vůbec. Logicky z toho vyplývá, že dvě třetiny respondentů 
odpověděly, že v přípravě na manželství by se tématu antikoncepce měl věnovat větší 
prostor.  

Většina dotázaných uvedla, že zná nějakou přirozenou antikoncepční metodu. Pro 
téměř desetinu respondentů je však přirozenou antikoncepční metodou také přerušovaný 
pohlavní styk nebo (v jednotkách případů) kondom či spermicidní gel a téměř pětina 
dotázaných uvádí již historickou kalendářní metodu nebo počítání plodných a 
neplodných dnů. Svědčí to o menší informovanosti a určité povrchnosti pohledu na 
přirozené antikoncepční metody u ne právě malého procenta dotázaných.  

Kolem tří čtvrtin respondentů nesouhlasilo s tím, že jakákoli antikoncepce je hřích a 
že je správné ponechat pohlavní život manželů jen na Bohu, což koresponduje i 
s učením církve, které dává manželům zodpovědnost za jejich pohlavní život a 
rozhodování o potomstvu samozřejmě s otevřeností pro Boží vůli. Více než polovina 
dotázaných nesouhlasila s tím, že manželé mají právo si sami rozhodovat o typu 
antikoncepce bez ohledu na církevní předpisy, ale jedna třetina dotázaných s tímto 
tvrzením souhlasila. Zde se ukazuje určitá radikalizace postojů zejména mladší 
generace, které mnohdy až striktně trvá na zachovávání „svých“ práv bez ohledu na své 
okolí. Necelé tři čtvrtiny respondentů nesouhlasily s tím, že by o typu antikoncepce 
rozhodovala žena, což koreluje nejen s úvahami viz. výše ale i s pozdější otázkou, kdy 
většina respondentů uvedla, že rozhodnutí o typu antikoncepce v manželství bylo 
společnou volbou obou manželů. Téměř polovina dotázaných nesouhlasila s tím, že jiná 
než přirozená antikoncepce je morálně nepřijatelná, souhlas naopak projevilo jen něco 
málo přes třetinu dotázaných. Zde (a vícekrát i později ve Výsledkách) se ukazuje 
relativizace významu přirozených metod antikoncepce pro současné katolické páry, 
neboť ve velkém procentu nemají morální problém užívat jiný typ antikoncepce než 
přirozené metody. Více než polovina respondentů považovala antikoncepci v církvi za 
zbytečně tabuizovanou, nesouhlasila s tím pouze necelá třetina respondentů. Katolická 
církev dává o antikoncepci poměrně jasná pravidla, která nemusí být současným 
manželům důvěrně známa třeba díky jejich poměrně malé informovanosti o církevních 
dokumentech na toto téma. Na druhou stranu je možné, že bereme-li plánování 
rodičovství jako součást prorodinné koncepce papeže Františka, může i v tomto tématu 
nastat v blízké budoucnosti nějaký posun. Téměř polovina dotázaných nesouhlasila 
s tím, že by užívání antikoncepce bránilo právu dítěte na život, s tímto tvrzením 
souhlasila necelá třetina dotázaných. 
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Více než polovina respondentů nepovažovala užívání běžných antikoncepčních 
metod za normální, téměř třetina respondentů však ano. Zde se opět ukazuje, že velká 
část současných katolických párů nemá s běžně užívanou antikoncepcí (zejména 
s nehormonální) větší morální problém a to i přesto, že tři čtvrtiny dotázaných uvedly, 
že běžné antikoncepční metody jsou v rozporu s oficiální naukou katolické církve, čtyři 
pětiny souhlasily s možnou zdravotní škodlivostí běžných antikoncepčních metod a 
většina dotázaných ji považuje za zátěž pro přírodu. Nejednotnost panovala v souboru 
respondentů v otázce spolehlivosti přirozených antikoncepčních metod – téměř shodný 
počet respondentů souhlasil a nesouhlasil s tím, že běžně používané antikoncepční 
metody jsou spolehlivější než přirozené metody antikoncepce. Třetina respondentů 
považovala přirozené antikoncepční metody za málo spolehlivé, jen více než polovina 
respondentů s tímto tvrzením nesouhlasila. Otázka spolehlivosti antikoncepční metody 
obecně se ukazuje v dnešní době pro katolické páry jako velmi důležitá a nejasnosti 
ohledně spolehlivosti přirozených antikoncepčních metod dané mimo jiné i jejich ne 
úplně dokonalou znalostí mohou být jednou z příčin rozšíření běžně používané 
antikoncepce i mezi současnými katolickými páry. V otázce složitosti přirozené 
antikoncepce téměř shodné procento dotázaných s ní uvádělo souhlas a nesouhlas a 
podobně to bylo i s otázkou, že pohlavní zdrženlivost v plodných dnech manžele 
omezuje. Tři čtvrtiny respondentů nepovažovaly přirozené antikoncepční metody za 
něco, co je v rozporu s oficiální naukou katolické církve.  

Většina dotázaných užívala ve svém manželství nějakou antikoncepci, z toho tři 
čtvrtiny dotázaných udávaly používání přirozených antikoncepčních metod. Současně 
však necelá polovina respondentů používala bariérovou antikoncepci, více než třetina 
praktikovala přerušovanou soulož a necelá čtvrtina užívala nějaký druh hormonální 
antikoncepce (včetně nitroděložních tělísek). Dotazovaní často uváděli různé kombinace 
běžně užívaných antikoncepčních metod navzájem, ale i kombinace s přirozenými 
antikoncepčními metodami. Většině respondentů jejich antikoncepční metoda vyhovuje. 
Kolem čtyř pětin dotázaných považuje svoji antikoncepční metodu za spolehlivou, 
levnou, v souladu s jejich vírou, zdravotně nezávadnou a ekologickou, tři čtvrtiny 
dotázaných pak také za jednoduchou a časově nenáročnou. 

Více než dvě třetiny respondentů považovaly svoji antikoncepční metodu za 
odpovídající křesťanské morálce, ale pouze něco přes polovinu respondentů udávalo, že 
jejich antikoncepční metoda je v souladu s naukou katolické církve. Zdá se, že dotázaní 
sami pro sebe považovali nauku katolické církve za přísnější měřítko než obecný pojem 
křesťanská morálka. Necelá polovina respondentů uvedla, že zná nějaké církevní 
dokumenty týkající se antikoncepce, stejné procento respondentů však uvedlo, že žádné 
takovéto dokumenty nezná nebo se o ně nezajímá. Malá znalost církevních dokumentů 
z této oblasti nebo neochota se o něco takového vůbec zajímat může vést ke 
zhoršenému nebo zkreslenému povědomí o katolické nauce v této oblasti. 

Pouze něco přes polovinu dotázaných souhlasilo s oficiálním postojem katolické 
církve k otázce antikoncepce, zbylí respondenti s tímto postojem nesouhlasili. Čekala 
jsem nesouhlasná stanoviska, ale přesto určitým překvapením pro mne bylo velmi 
vyrovnané rozložení souhlasu a nesouhlasu respondentů v této otázce. Dotázaným se 
zdá postoj katolické církve v otázce antikoncepce zkostnatělý a zastaralý, nepřirozený a 
příliš omezující, nemoderní a odporující požadavkům dnešní doby. Část respondentů 
uvedla, že jim katolická církev nemá právo mluvit do otázky antikoncepce nebo že pro 
ně není oficiální učení katolické církve v této oblasti morálně zavazující. Velmi 
zajímavé jsou vlastní názory respondentů obou skupin (viz. výše Výsledky podkapitola 
4.2.15.). 
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Po rozdělení respondentů do jednotlivých podskupin v závislosti na převažující 
užívané antikoncepční metodě došlo již v úvodu k významnému posunu. Zatímco 
v podskupinách HA (uživatelé hormonální antikoncepce), BA (podskupina používající 
kondom a přerušovaný pohlavní styk) a NIC (respondenti neužívající žádnou 
antikoncepci) nebyla zaznamenána v četnosti respondentů statisticky významná 
odchylka od celého souboru, v podskupině PPR (podskupina praktikující pouze 
přirozené antikoncepční metody) došlo ke statisticky významnému propadu počtu 
respondentů. Důvodem je to, že pouze PPR praktikuje významně nižší počet 
dotázaných, než kolik jich uvedlo PPR jako svoji antikoncepční metodu – větší část 
respondentů praktikuje PPR v kombinaci s nějakou další antikoncepční metodou, 
nejčastěji s přerušovanou souloží nebo bariérovou antikoncepcí nebo oběma současně, 
někteří respondenti kombinují PPR nejen s bariérovými antikoncepčními metodami, ale 
také s některým typem hormonální antikoncepce. Ač by se zdálo při pohledu na celý 
soubor respondentů obecně, že přirozené antikoncepční metody jsou dominující 
antikoncepční metodou katolických manželů, po rozdělení na podskupiny se ukazuje, že 
jsou v četnosti až druhé po jednoznačně převažující bariérové antikoncepci a 
přerušovaném pohlavním styku (podskupina BA). 

Z porovnání základních demografických údajů vyplývá, že oproti průměrným 
hodnotám celého souboru podskupina BA vykazuje vyšší průměrný věk, délku trvání 
manželství i počet dětí, podskupiny HA a PPR se liší pouze vyšším průměrným počtem 
dětí v podskupině PPR a respondenti v podskupině NIC mají významně nižší průměrný 
věk i délku trvání manželství. Nižší průměrný počet dětí v podskupině NIC nelze úplně 
pokládat za definitivní právě kvůli nižšímu věku a kratší délce trvání manželství 
respondentů, možné je i to, že neužívají žádnou antikoncepci, právě proto, že ještě 
plánují další děti.  

Při srovnání názorů respondentů jednotlivých podskupin se statisticky významně 
více liší názory dotázaných zejména v podskupinách PPR a HA, které tvoří určité 
názorové protipóly v téměř všech typech otázek na antikoncepci obecně, na běžně 
užívanou antikoncepci i na přirozené antikoncepční metody. Podskupina BA se drží 
spíše průměrných hodnot odpovědí a podskupina NIC se chová názorově ne zcela 
vyrovnaně. 

V podskupině HA většina dotázaných nesouhlasí, že jakákoli antikoncepce je hřích, 
statisticky významně se v tomto odlišuje od podskupin PPR a NIC, kde nesouhlasily jen 
zhruba dvě třetiny respondentů. Významně se podskupina HA (více než tříčtvrtinový 
nesouhlas) odlišuje od podskupiny NIC (pouze polovina nesouhlasících respondentů) 
v otázce, zda je správné nechat pohlavní život jen na Bohu. Naopak respondenti 
podskupiny HA oproti podskupině PPR statisticky významně více podporují právo 
manželů na samorozhodování o antikoncepci bez ohledu na církevní předpisy a o právu 
ženy rozhodovat o typu antikoncepce. Oproti podskupinám PPR a zejména NIC pouze 
jednotlivci z podskupiny HA považují jinou než přirozenou antikoncepci za morálně 
nepřijatelnou. V podskupině HA oproti podskupině PPR rovněž statisticky významně 
více respondentů považuje antikoncepci církví za zbytečně tabuizovanou. Na rozdíl od 
podskupin PPR a NIC si statisticky významně méně respondentů podskupiny HA myslí, 
že antikoncepce brání právu dítěte na život. 

Statisticky významně více respondentů podskupiny HA považuje běžně užívanou 
antikoncepci za normální na rozdíl od ostatních podskupin (zejména PPR). S tím souvisí 
i to, že pouze necelá polovina dotázaných v podskupině HA souhlasí, že tento typ 
antikoncepce je v rozporu s oficiální naukou katolické církve na rozdíl od většinově 
převážně odmítavého stanoviska v ostatních podskupinách zvláště v PPR. Statisticky 
významně rozdílný názor ve v podskupinách HA a PPR na spolehlivost běžně užívané 
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antikoncepce a dále i přirozených metod. Respondenti podskupiny HA ze tří čtvrtin 
považují běžně užívanou antikoncepci za spolehlivější a přirozeným metodám 
antikoncepce vytýkají malou spolehlivost na rozdíl od respondentů podskupiny PPR, 
kteří mají názor přesně opačný. Statisticky významně méně dotázaných v podskupině 
HA oproti všem ostatním podskupinám považuje běžně užívanou antikoncepci za 
možné zdravotní riziko a zátěž pro přírodu. Přesto však i v podskupině HA více než 
polovina dotázaných bere svoji antikoncepci jako zdraví škodlivou a téměř tři čtvrtiny 
jako neekologickou. Oproti podskupině PPR statisticky významně více respondentů 
podskupiny HA považuje přirozené antikoncepční metody za příliš složité a omezující 
pro manžele a téměř čtvrtina dotázaných v podskupině HA bere tyto metody jako něco 
v rozporu s oficiální naukou katolické církve. 

Až na respondenty v podskupině NIC považují dotázaní ostatních podskupin svoji 
antikoncepční metodu většinově za spolehlivou a mimo podskupiny HA i za levnou. 
Statisticky významně více respondentů podskupiny HA považuje oproti ostatním 
podskupinám svoji antikoncepci za jednoduchou a časově nenáročnou. V případě 
ekologičnosti a zdravotní nezávadnosti je poměr odpovědí opačný. Pouze polovina 
respondentů podskupiny HA považuje svoji antikoncepci za metodu v souladu s jejich 
vírou na rozdíl od ostatních podskupin, kde převažuje většinově souhlasný názor.   

Názory respondentů v jednotlivých podskupinách se rozcházejí i v otázce, zda jejich 
antikoncepční metoda je v souladu s křesťanskou morálkou. V podskupině PPR většina 
respondentů uvedla, že jejich antikoncepční metoda je v souladu s křesťanskou 
morálkou. V podskupině HA statisticky významně více dotázaných (oproti celkovému 
průměru) uvedlo nesoulad své antikoncepční metody s křesťanskou morálkou a necelá 
polovina dotázaných v této podskupině odpověď nezná nebo ji neřeší. Podskupina BA 
se od celkového průměru neliší v žádné odpovědi a podskupina NIC má pouze vyšší 
procento nerozhodnutých respondentů. 

Většina dotázaných v podskupině PPR uvedla, že jejich antikoncepční metoda je 
v souladu s naukou katolické církve, zatímco v podskupině HA je to méně než pětina 
dotázaných. V podskupině HA rovněž necelá polovina respondentů odpověď nezná 
nebo ji neřeší. V podskupině NIC téměř dvě třetiny dotázaných uvádí soulad s naukou 
katolické církve, ale více než pětina odpověď neví. V podskupině BA s otázkou 
souhlasí pouze dvě pětiny respondentů.      

 Souhlas s oficiálním postojem katolické církve v otázce antikoncepce projevila 
většina respondentů z podskupiny PPR. Podskupiny BA a NIC se od celkového 
průměru výrazněji neliší – v podskupině NIC souhlasí necelé dvě třetiny respondentů a 
v podskupině BA necelá polovina. Naproti tomu v podskupině HA pouze necelá pětina 
dotázaných souhlasí s oficiálním postojem katolické církve v otázce antikoncepce. 
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Závěr 
Otázku antikoncepce/regulace početí řeší ve svém manželství snad téměř každý 

katolický manželský pár. Katolická církev dává svým členům poměrně jednoznačná 
pravidla chování v této oblasti, na druhou stranu jsou katoličtí manželé denně velmi 
intenzivně konfrontováni s běžnou denní realitou převážně ateistického světa kolem. 
S tím úzce souvisí i dilema dnešních katolických manželů ohledně užívání či neužívání 
antikoncepce a zvolení přirozených antikoncepčních metod nebo běžně používané 
antikoncepce.  

Podle provedeného průzkumu více než tři čtvrtiny dotázaných používají přirozené 
antikoncepční metody, většinou však v kombinaci s některou běžně používanou 
antikoncepcí (nejčastěji bariérovou), přirozené antikoncepční metody jako svoji jedinou 
antikoncepci používá pouze necelá třetina dotázaných. Převažující antikoncepční 
metody jsou (v necelé polovině respondentů) kondom a přerušovaný pohlavní styk. 
Poměrně vysoké procento dotázaných věřících (necelá pětina) uvedlo používání 
hormonální antikoncepce.  

Velmi rozporuplný je i postoj současných katolických párů k oficiálnímu postoji 
katolické církve v otázce antikoncepce, na kterém se může podílet i poměrně malé 
povědomí o církevních dokumentech zabývajících se tímto tématem (znalost některého 
církevního dokumentu pojednávajícího o antikoncepci udává méně než polovina 
dotázaných). Téměř polovina všech respondentů s oficiálním postojem katolické církve 
k antikoncepci nesouhlasí. Poměrně jednoznačně proti jsou uživatelé hormonální 
antikoncepce, naopak s katolickou naukou většinově souhlasí respondenti praktikující 
přirozené antikoncepční metody. Jako důvody souhlasu s oficiálním postojem katolické 
církve v otázce antikoncepce je uvedeno, že učení katolické církve o antikoncepci je 
stále aktuální, je závazné pro věřící katolíky, respektuje Boží plán a lidský život a vede 
k vzájemnému posílení manželského vztahu. Naopak odpůrci oficiální nauky katolické 
církve uvádějí, že přístup katolické církve k antikoncepci je zkostnatělý a zastaralý, 
nepřirozený, příliš omezující a nemoderní, nepovažují ho pro sebe za morálně 
zavazující, neboť katolická církev nemá právo manželům mluvit do otázky 
antikoncepce, uváděny jsou i možné zdravotní výhody běžně užívané antikoncepce a 
obavy z dalšího neplánovaného otěhotnění. 

Svoji diplomovou práci beru spíše jako určitý pilotní projekt a možný podklad pro 
další diskusi na toto téma, přesto mi však velikost souboru dovoluje provést určitou 
generalizaci s plným vědomým toho, že mnou získané výsledky nemusí zcela odpovídat 
běžné populaci katolických manželů (viz. výše větší zapojení lektorů PPR).  

Z hlediska možné práce s manželskými páry je jednoznačně nejméně problematická 
skupina praktikující pouze přirozené antikoncepční metody (ve studii podskupina PPR). 
Tito manželé důvěřují spolehlivosti své metody, znají její přednosti, i když jsou si 
zároveň vědomi i jejích omezení (o něco větší časová náročnost a určitá složitost), která 
však povětšinou dokáží zvládnout. Mají kontrolu nad svým pohlavním životem, nejsou 
pasivní a plánují své rodičovství. Manželé v této skupině vědí, že žijí v souladu 
s pravidly své církve, církevní doporučení povětšinou znají a své církvi věří. Nejsou 
nuceni řešit příliš mnoho morálních problémů v oblasti plánování rodičovství. 

Opakem výše popsané skupiny jsou katoličtí manželé užívající hormonální 
antikoncepci (ve studii podskupina HA). I oni znají svoji antikoncepční metodu, jsou 
ochotni si za ni připlatit, neboť ji považují za spolehlivou (významně spolehlivější než 
přirozené antikoncepční metody) a jsou s ní většinově spokojeni i za cenu toho, že jsou 
si minimálně částečně vědomi možných zdravotních rizik a  neekologičnosti jejího 
používání. Používání hormonální antikoncepce považují za normální, minimálně část 
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z nich si není úplně vědoma toho, že by jednala v rozporu s naukou katolické církve 
(nebo si to nechce připustit), větší část z nich však ví, že nejedná v souladu 
s křesťanskou morálkou ani s naukou katolické církve. S oficiální naukou katolické 
církve většinou nesouhlasí, není zcela jasné nakolik však ji znají, antikoncepci berou 
jako něco, co je v církvi tabu a prosazují právo manželů na samorozhodování                 
o antikoncepci bez ohledu na církevní předpisy. Jako problém u této skupiny vidím 
velkou nedůvěru ve spolehlivost přirozených antikoncepčních metod, důraz na 
individualismus a neochotu řídit se církevními předpisy.   

    Někde názorově mezi oběma póly stojí velká část katolických manželů 
praktikujících ve svém pohlavním životě přerušovaný pohlavní styk nebo používajících 
kondom ať už s nebo bez současného používání přirozených antikoncepčních metod (ve 
studii podskupina BA). I oni povětšinou považují svoji antikoncepci za spolehlivou, 
navíc i levnou, zdravotně nezávadnou a ekologickou, i když někdy ne úplně 
jednoduchou. Čistě přirozené antikoncepční metody považuje nadpoloviční část této 
skupiny za méně spolehlivé oproti běžným antikoncepčním metodám. Svoji 
antikoncepci však většinově považují za slučitelnou se svojí osobní vírou, z určité části i 
s křesťanskou morálkou, ale s naukou katolické církve již mohou mít morální problém a 
také jejich názory na oficiální postoj katolické církve v otázce antikoncepce jsou 
nejednoznačné (zhruba polovina s ním souhlasí a polovina nesouhlasí). Zhruba 
v polovině případů si myslí, že by právo rozhodovat o antikoncepci mělo být čistě 
výsadou manželů. Protože se jedná o převládající část katolických manželů, měl by se 
na tuto skupinu brát zvláštní zřetel.  

Trochu překvapením byla pro mne skupina respondentů neužívajících žádnou 
antikoncepci (ve studii podskupina NIC). Názorově je tato skupina nevyhraněná. Část 
bere jako hřích jakoukoli antikoncepci, považuje za správné nechat pohlavní život 
manželů pouze na Bohu a významně obhajuje právo dítěte na život i za cenu nižší 
spolehlivosti. Jiná, než ev. přirozená antikoncepce je pro ně morálně nepřijatelná. Na 
druhou stranu však přirozené metody část této skupiny považuje za omezující, příliš 
složité a určité pochyby má i o jejich spolehlivosti (zejména v porovnání s běžně 
používanými antikoncepčními metodami). Velká část této skupiny považuje své 
chování za slučitelné se svojí osobní vírou i s křesťanskou morálkou a do určité míry i 
s oficiálním postojem katolické církve, se kterým spíše souhlasí. Na druhou stranu 
nadpoloviční většina z nich považuje téma antikoncepce v církvi za zbytečně 
tabuizované a podporuje právo manželů rozhodovat si sami o typu antikoncepce. 
Problémem této skupiny je určitá názorová nejednoznačnost, i když v zásadních 
morálních otázkách je s oficiální naukou katolické církve spíše ve shodě.
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Seznam použitých zkratek 
 
AIDS - Acquired Immune Deficiency Syndrome/Acquired Immunodeficiency   
Syndrome (Syndrom získaného selhání imunity) 
BA - podskupina respondentů používajících bariérovou antikoncepci a přerušovaný  
pohlavní styk  
CC - kombinovaná hormonální antikoncepce 
CIC - Kodex kanonického práva 
č. - číslo 
Deut - Deuteronomium 
DH - Dignitatis humanae (Deklarace o náboženské svobodě) 
DV - Donum vitae 
ev. - eventuální 
Gal - List Galaťanům 
Gn - Genesis 
GS - Gaudium et spes (Pastorální konstituce o církvi v dnešním světě) 
HA - hormonální antikoncepce 
HA - podskupina respondentů používajících hormonální antikoncepci a nitroděložní   
tělíska  
HIV - Human Immunodeficiency Virus (virus lidské imunitní nedostatečnosti) 
hl. - hlavně 
IUD - nitroděložní tělísko 
KKC - Katechismus katolické církve 
LDL cholesterol - low density lipoprotein 
LF UK – Lékařská fakulta Univerzity Karlovy 
LG - Lumen gentium (Věroučná konstituce o církvi) 
např. - například 
NIC - podskupina respondentů nepoužívající žádnou antikoncepci 
PI - Pearlův index 
PPR - přirozené plánování rodičovství 
PPR - podskupina respondentů používajících pouze přirozené metody antikoncepce  
roč. - ročník 
ŘKC - římskokatolická církev 
s. - strana 
Sk - Skutky apoštolů 
STM - symptotermální metoda 
tzn. - to znamená 
tzv. - tak zvaný 
USA – Spojené státy americké 
ÚZIS - Ústav zdravotnických informací a statistiky  
VFN – Všeobecná fakultní nemocnice 
WHO - Světová zdravotnická organizace 

     Zj - Zjevení Janovo 
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Morální aspekty antikoncepce z pohledu současných katolických párů  
 
 
 
Vážení manželé, 
 
 
 
jmenuji se MUDr. Dana Hrnčiariková, Ph.D. a studuji Katolickou teologickou 

fakultu na Univerzitě Karlově v Praze.  
V rámci své diplomové práce realizuji výzkum, jehož cílem je popsat náhled 

současných katolických párů na otázku antikoncepce a to jak přirozených metod tak 
běžně používané antikoncepce. Výzkumné šetření by mělo zmapovat názory na různé 
typy antikoncepce nejen v obecné rovině, ale přinést vhled i do konkrétních praktických 
zkušeností plánování rodičovství. Zpracované výsledky dotazníku bych ráda použila 
nejen pro svou diplomovou práci, ale také jako podklady pro diskusi v rámci příprav 
snoubenců na manželství.  

 
Výzkum se provádí pomocí dotazníku. Oslovuji Vás tedy s prosbou o vyplnění 

dotazníku buď v online verzi (dotazník naleznete na: http://moralni-aspekty-
antikoncepce.vyplnto.cz/) nebo v papírové podobě. Dotazník je cílen na katolické páry 
vždy jeden dotazník na jeden pár. Otázky jsou formulovány spíše pro ženy, ale je 
možné dle Vašich preferencí, abyste dotazník vyplňovali společně nebo ho za oba 
vyplnil muž. Vím, že toto téma je velmi osobní a intimní, přesto prosím o pravdivé a 
úplné vyplnění všech otázek.  Dotazník je anonymní, všechny odpovědi budou 
zpracovány hromadně. Vámi uvedené konkrétní údaje nebudou nikde zveřejněny. 
 

Také prosím o rozšíření odkazu na dotazník mezi vaše známé a příbuzné, kteří by 
rovněž mohli dotazník vyplnit. Čím více vyplněných dotazníků budu mít k dispozici, 
tím věrohodnější pak budou výsledky. 

 
 
 
 
Děkuji za spolupráci. 
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Pohlaví:  muž  / žena                  Věk: ………. let                 Počet dětí: ……………..                             
 
Nejvyšší dosažené vzdělání:……………….    Délka trvání manželství: ……….. let            

 
1. Poprvé jsem se dozvěděl(a) obecně o antikoncepci: 

- od matky/jiného rodinného příslušníka 
- od přátel/spolužáků 
- ve škole/od učitelů 
- od svého gynekologa 
- od přítele/partnera 
- na přípravě pro snoubence 
- od svého kněze 
- ze sdělovacích prostředků/internetu 
- jinak – konkretizujte ……………………………… 
 

1a. Byly podle Vás zjištěné informace dostatečné?            ano                  ne 
 

2. Poprvé jsem se dozvěděl(a) o přirozených metodách antikoncepce: 
- nikdo mi o těchto metodách neřekl/nic o nich nevím 
- od matky/jiného rodinného příslušníka 
- od přátel/spolužáků 
- ve škole/od učitelů 
- od svého gynekologa 
- od přítele/partnera 
- na přípravě pro snoubence 
- od svého kněze 
- ze sdělovacích prostředků/internetu 
- jinak – konkretizujte ……………………………… 
 

2a. Byly podle Vás zjištěné informace o přirozených metodách antikoncepce 
dostatečné?   ano      ne 

 
3. Na přípravě pro snoubence jsme o metodách antikoncepce/plánování 
rodičovství:                   

- dostali dostatečné  informace 
- bylo toto téma jen okrajově zmíněno 
- nebylo toto téma zmíněno vůbec 
 

3a. Myslíte si, že v přípravě na manželství by se tématu antikoncepce/plánování 
rodičovství měl věnovat větší prostor?                 ano                ne           nevím 

 
4. Znáte některé z přirozených metod antikoncepce?                 ano                   ne 

Pokud ano, jaké …………………………………………………………………… 
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5. Co si myslíte o antikoncepci obecně? 
 úplně 

souhlasím 
spíše 

souhlasím 
ani souhlas 
ani nesouhlas 

spíše 
nesouhlasím 

úplně 
nesouhlasím 

Jakákoli antikoncepce 
(přirozená i jiná) je hřích. 

     

Správné je nechat 
pohlavní život manželů 
jen na Bohu. 

     

Manželé mají právo sami 
si rozhodovat o typu 
antikoncepce bez ohledu 
a církevní předpisy. 

     

O typu antikoncepce 
rozhoduje žena. 

     

Jiná než přirozená 
antikoncepce je morálně 
nepřijatelná. 

     

Antikoncepce je v církvi 
zbytečně tabuizovaná. 

     

Používání antikoncepce 
brání právu dítěte na 
život. 

     

 
 

6. Co si myslíte o běžných metodách antikoncepce (např. hormonální 
antikoncepce, kondom apod.)? 

 úplně 
souhlasím 

spíše 
souhlasím 

ani souhlas 
ani nesouhlas 

spíše 
nesouhlasím 

úplně 
nesouhlasím 

Užívání těchto metod je 
normální. 

     

Je to v rozporu s oficiální 
naukou katolické církve. 

     

Jsou spolehlivější než 
přirozené metody 
antikoncepce. 

     

Užívání těchto metod 
může být zdraví škodlivé. 

     

Tato antikoncepce (hl. 
hormonální) je zátěží pro 
přírodu/není ekologická. 
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7. Co si myslíte o přirozených metodách antikoncepce (např. symptotermální 
metoda)? 

 úplně 
souhlasím 

spíše 
souhlasím 

ani souhlas 
ani nesouhlas 

spíše 
nesouhlasím 

úplně 
nesouhlasím 

Přirozené metody 
antikoncepce jsou málo 
spolehlivé.  

     

Metody přirozené 
antikoncepce jsou příliš 
složité. 

     

Pohlavní zdrženlivost 
v plodných dnech 
manžele omezuje/není to 
přirozené. 

     

Je to v rozporu s oficiální 
naukou katolické církve. 

     

 
 
8. Používáte/používala jste nějaký typ antikoncepce/plánování rodičovství? ano   ne 

Pokud ano, jaký (dle potřeby uveďte i více možností):  
- hormonální antikoncepce (tablety, náplasti, injekce) – konkretizujte ………………. 
- bariérová antikoncepce (kondom, pesar…) 
- nitroděložní tělísko 
- chemická antikoncepce (spermicidní krémy, čípky…) 
- přerušovaná soulož 
- přirozené metody antikoncepce – konkretizujte …………………………………… 
- jiné – konkretizujte ………………………………. 

 
9. O metodě antikoncepce/plánování rodičovství ve Vašem manželství rozhoduje: 

- plně žena 
- plně muž 
- rozhodnutí bylo společnou volbou obou manželů 

 
10. Vámi zvolená metoda antikoncepce/plánování rodičovství je pro Vás: 

- plně vyhovující 
- spíše vyhovující 
- spíše nevyhovující 
- nevyhovující  
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11. Vámi zvolená antikoncepční metoda má podle Vašeho názoru následující 
charakteristiky:  

 úplně 
souhlasím 

spíše 
souhlasím 

ani souhlas 
ani nesouhlas 

spíše 
nesouhlasím 

úplně 
nesouhlasím 

spolehlivá      
levná      
jednoduchá      
časově nenáročná      
v souladu s Vaší vírou      
zdravotně nezávadná      
ekologická      

 
12. Jste přesvědčen(a), že Vámi zvolená antikoncepční metoda je v souladu 
s křesťanskou morálkou?               ano               ne                 nevím             neřeším to 
 
13. Jste přesvědčen(a), že Vámi zvolená antikoncepční metoda je v souladu 
s naukou katolické církve?             ano         ne            nevím         neřeším to 
 
14. Znáte nějaké církevní dokumenty zabývající se problematikou 
antikoncepce/plánování rodičovství?           ano               ne               nezajímá mne to 

Pokud ano, napište jejich názvy ……………………………………………………  
…………………………………………………………………………….………… 
………………………………………………………………………………………. 

 
15. Souhlasíte s oficiálním postojem katolické církve v otázce antikoncepce? ano  ne       
 
15a. Pokud ano, proč: 

- katolík se má řídit pravidly své církve/oficiální učení katolické církve je závazné 
- postoj katolické církve k antikoncepci má co říci i dnešním manželům/je stále  
  aktuální 
- jiný důvod (konkretizujte): ……………………………………………………… 

 
15b. Pokud ne, proč: 

- katolická církev nemá právo mluvit do otázky antikoncepce/právo zvolit si    
  antikoncepci je jen na manželích 
- postoj katolické církve je nemoderní/není v souladu s požadavky naší doby  
- postoj k antikoncepci je v případě katolické církve zkostnatělý a zastaralý 
- oficiální učení katolické církve v otázce antikoncepce není pro mne morálně  
  zavazující 
- katolický postoj k antikoncepci je nepřirozený/příliš omezující 
- nechci se řídit žádnými pravidly/je pro mne pohodlnější dělat si vše po svém 
- jiný důvod (konkretizujte): ………………………………………………………. 
 


