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A RODICOVSTVI
PROBLÉM

výchova k rodičovství je v Ccskoslovensku proklamována již
od r. 1950. kdy ve 'ıiěstnﬂtu ministerstva školství byl uveřejněn první závazný pokyn pro učitele záklaclníolı škol, aby
v rámct trýukv všeobecně vzdělávacích předmětů prováděli
vjrchovu k rodičovství. Od té doby' evidujeme celou řadu různých opatření a výnosů k této probleınallce. posledni jsou
Z r. 1986 a 1990. Trvale se złroršující stav mezilidských vztahů.
manželství a roding nutí přlslušně orgány' lt různým foırnalnim

reakoirn. Nutno v ak říci. že uñiıelska veřejnost, která byla

přesvcena spoustou ideologického loalasttı. nemagpvala na
lvto polrvnv. Zatímco vvspěle evropské státy nás predbíhalv
o desítky tel [zvláště státy soverske), socialistická skola ajejí
vírchova zůstaly u frází. :-1 uětlelslvo u zaráżejíci kvazípruděrnosti, neznalosti a výchovné nezpùsobilosti. Krize ırıanàelstvi
a rodinv se v n-Ďktervch aspektech tak prohloubila. že se bývalé Československo propadlo těmeř na dno Evroplv.
Samozřejmě že škola není jediným a hlavním vínikem, sv ıj
podíl má stav ekonomiky. ideologie a společenskélıo rozvoje
vůbec. Přesto pedagogická veřejnost musí daleko efektivněji
vvuìívat světlo nejvvznamnějšiho prostředku - výchovy. aby
zaplatila dluh. který vůči společnosti v této oblasti má. Zdá se.
že-ani současní představitelé našeho školství nepoohopllí závažnost Broblěmu, před kterým stojíme. Uvedeme několik slatislickvc údajù, Z prokazatelnélıo výčtu. které jen zčásti na-

zrısči vážnost na hloubku deficitu, který v této oblasti výchova

I-I partnerství. manželství a rodičovství má.
Ales. lI.ı'ı jlšlâü, 1:2El9j v revue Demogratíe uvádí údaje
o vzestupu rozvodovostl manželství v SFR těmito čísly:
v roce
1ElE-? na 100 sňatku připadlo 32.4 rozvodu. v r. 1985 to bylo
32.? rozvodu a v r. 1989 33,? rozvodu. Udaje Z r. 1990 jsou již
na urovni 35 rozvodů na 100 sıìatkül První charakteristiky
pro rok 1991 ukázalıﬁ na pokračující vzestup, zvláště ve velýcll aglomeracioh. do na 1ı:|t] sňatků je temêř 50 rozvodů.
übdohná situace je např. u umělých prerušení těhotenství.
kde jsme na evropské špičce. V roce 198? bylo ze 100 těhotenství ukoněeno potratem 46,1 těhotenství. V r. 19BvBjí5:h bylo Lıltoněerıo 45,5 a v roce 1985 46,5, přiěemž údaje Z CR výfrazně převvšııjí uvàděný' celostátní průměr. Na 100 narołených deti v ČFI připadá 98,2 dětí nenarozených. Lze říci. že
v ČSFR bvlo těměř každé druhé těhotenství ukončeno umělým přerusenim. Umělé přerušení je ohápáno naší nevzdêlanou populací jako antikoncepce. To je přímý' důsledek Špatné
sexuální vfýehoılv a všeobecně výchovy vubec.
.Jiný dramatický problém představuje nezralost adoles-

centnıch manželství. Zatímco vyspělé evropské stály zvyšují

rüměrnif věk novomanżelù často až na 25-25 let. trend u nás
ííš stále na úrovni rozvojových zemí. Wvnvczuk (1990) {?:324}
uvádí, že 3-WE- rıevêsl ročıtě jo mladších 113 let a 15% nevěst
nerlosählo 19 let. Každý desátý' muž se LI nás žení mladší

l

20 let. Téměř 70% těchto adoleseenlníclı nazralıjfch manželství se rozvádí.
Dalším krizovým problémem jsou děti, které rozvodem přicházejí D jednoho Z rodičů (nejčastěji o otoejn. Ročně v bjrvale
ČSFR přichází o jednoho Z rodičů kolem 30 'DDD děti a více
rıež 47% dětí po rozvodu noudriujc kontakt se svým otcem.
To nutně vede k určitým disliarrııonllm v rodlnn vir-chově
a ko zvifšveně naději odclˇıýlcni se od optimálního vývojeV jednom našem výzkumu jsme potvrdili zjištění Santro-cl-:a
(3), děti Z neúplných rodin vykazují významně vyšší vzestup
kázeñských pokleskü ve škole a ùchvlok od mravnich norem.

Zvláště chlapci se Lı nás zhoršujl až o 0,3 klasìlikačního stup-

ně průměrně. nehledě lt významnému růstu problémů v ob-

lastech sexuálního života.

Ve výčtu těchto krizových údajù byclıorn mohli pokracovat, není to však smyslem teto stati.
Hlavní úkoly výchovy sexuální výchovy v oblasti výchovy
k partnerství. manželství a rodičovství vidíme v těchto směrec :
I. Oblast kognitivní (Informace. vědomosti)
2. Oblast emotivní (vztahy. postoje)
3. Oblast konativni Isrıalıa k chování. tvorba dovedností
či chování)

Největší nedostatky současné výchovy. pokud se provádí, vidíme ve tomıálním přodnáškovém verbalismu a v naprosté pedagogické nezpıìısotıìlosti pro oblast 2.a

1. OBLAST KQGNITIVNI
A EMOTIVNI

-.I-ˇ

Oblasti kognitivní, emotivní a konatívnl se vzájemně neustále prolínají, přičemž mnohde, jak uvidíme. není ani pravidelné pořadı ve vıjiohovně vzdělávacím procesu. Dále je nutné
mít na zřetelì. že nositelem této výchovy musí být škola a podagog, žádná jiná instituce nema možnost tak širokého záběru v populaci děti :I nemá také k dispozici takové množství

metodiclıy připravených odborníků. To ovšem na druhe stra“

ně znamená, že škola musí ko-operovat s odbomými pracovišti a samozřejmě také s primární rodinou. všechny tři
funkce podlěhajı pedagogícke transformací. která reaguje rlil
indlvldualitu výchovnáho subjektu, vnější podminky a samozřejmě na společenskou lunkci. Současná škola v předmětu
Občanská nauka a Rodinná výchova částečně plní lurıkcl
kognitivní. ale příliš pozdě a na banální teoretická ùrovnl.
Smyslem kognitivní oblastí je vytvářet Informační 3 vědomostní ıılvö u žáků, která je aktuallzováno emoěně ı`n_olívačnírnl procesy nebo nšıovikem dovedností a oliování. Gást inlonnací má latentní charakter. jehož aktualizace ie sp-Dierltl
s procesy zrání.

1.1. zÄkLspv ı=toDtNNÉHo
ZIVOTA

Po celou dc-_l:ıLı povinne Školní docházky získávají žáci na s irálovitám principu irıtormace D smyslu rodiny, rcdiıııtolıo života.
o tunkcíctı ı`odiny. rodinnál'ıo hosporlaíiení a především o podstatě ro-din na tıarmnnia. lv' jedrıonı našent výzkıımu í.5:10j jsme zjistili, že více než 5{'›*ť-'n desetiletych deti nemá žádnou představu
D lunkci otce v rodině. Lze říci, že pro né nebyl vytvořerı vltodny
a referenční otoovsky model. V tomto tématu je .škola zavázarıá
i k vyolıovů rodičovské veřejnosti.
informace a vedunıostí rııají relativně laterılní charakter, aby lzıyly

doslatečrvê formatìvrıi a podílely se na fomıování přosvodceııí

a postojů, je nezbytná vysoká emooní angažovanost. Pocity lásky. tıezpcci, důvëı-y, která dítě prožívá v to-diné. Zpovnují kognitivní celky a tvoı"i Z nich pouzilolno apeıoepčzní útvary. Zjistili
jsme v této oblasti velmi vazne disproporoe ı'.F›ı`lU). Např. v deseti letech plně důvěřuje svyrıı rodictirn żt€l.B*í*n, ala téměř 65% dětí
tuto dùvůru koncipujn na vztahu k matoo. Ve čtrnácti tı.-:tech dù-

véra v rodioe vj'raZr`ıë poklesla to Bttvięj. dćti rodinu cili jako dis-

harrrıoııicko neř.ádo1ı‹;í prostředí. To evokuje zrod negativni
emoce. která ínlıítııuje tvotou ko/gıtitivníclı celků a pozdeji í lormovaní dovednosti' a rodinného nebo rodičovsketto chovani.
Nedostatky v kvalitním rodinném moct-elu jsou a podle vyzkumíı
Landolla i Santrol-ta F2 a 33;' se proı“nı`tajı' do nárůstu problémíı
v presexuálnim a především v sezuálnínı životě.
vyettodiskanı torrnalivni účiıtııosti tohoto tématu je přlıııêřenë
konclpovany kognitivní obsah ve škole na bázi tıamtonioké emocionální rodin _ Zajimave postıtpy uvádí nëınecky psyı:-tıoloçj
Sehmitl. H. čt:155j aktualizací lıiblickyoiı příběhů a poezie.
Projekt má rozpracovany do ténıřżř programovarıýrrlı didaktickyelı kroků po celou dobu Školní doclıazky.

1.2. zçˇASADY HYQIENY,
zıvoTosPı=tA\;Y, ZNALQSTI
O_LtDSKÉM TELE! POCATKY
vYcHovv SEXUALNH
Infoırnaca o vědomosti 7 těchto oblastí jsou opět předávány dotem již od pooátktí Školní docházky. Kcgnllivni celky musí byl
ihned aktualizovány a převáděny do dovednosti a chování.
Zvláštní roli zde hrají principy a návyky hygieny pohlavních orgánı'ı. Zde pocltepitelltš musi běžet soııbèżně i výchova rodičů.
kteíi vycvik dovedností provádejí. läubncr 03:13) Zjistil např.
U desstiletýclı chlapců. že pravidelnou hygienu pohlavních organù provadeji v 53% pouze jednou tydne.
Do totıoto tématu patří ješte informace ‹_› stravě. spánku a te-

žinıu dne. Zcela pnncipialni je problem kuřáctvi. alkohoiisınu

a noalkoholovù tozikoınanie. Těmto léınatùırı musí pedagog vérıovat trvalou a vyjirııečııou p-ozornosl. Z nasíclı vyzkurııu (51110)
víıno, že desstilote děti mají ve 2B-22 'f-t. zkusenosti s i<uı'áctvím_
chlapci dokonce v ‹t1..'j~`t-“t›. .Ještě vyzrtarııııëjši ohrožení přertstavuja alkohol. kde jsme zjistili u tlesetilelyclí respondentů úroveň
prvních pokusů o zneužití' alkoholu vice rıoż v 51 Té. Ve čtrnácti
cteclí to je již 92'?-Iz dělí! Nealkolıotovou lot-tíkomaníí by jednou
chtelo „nkusi1" tämoř 25%. Alkohol nejčastěji dětem nabídli rodiče nebo praı'odi‹`:e [42.81%j. Současná víme. že manželství ku-

řáků. jak uvadi vilnk jo). jsou mene stabilní než manželství nekuíákù. alkoholismus ie na třetím miste příćiu rozvodovosti atd.
Toto často npomíjeııo téma. patří v oblasti výciırıtěy k partnerství,

manželství a rodičovství k nejzavažnejšlm. Ucitel n1usı'vytvařet

u deti silné emocionální protiltuřácké a protialkohotieké postoje.
Ernctzlcnalita tohoto tématu musí byl valrni Siirıa. protože tvoří
východisko pro často celoživotní ıostej.
Znalosti o tidskem tele získává dltà až v 1*. třídě. Domníváme
že to je velmi pozdo. Zakladni znalosti musí mít dítě již v první

třídě. Prolzılernaıltša se rozvíjí na pecí D pleť. vlasy a o cele teto.

Šestiletà dite by melo znát principy rozdı u mezi nıužom a ženou.

melo by dokonce znat nahé mužské a žeııskťi telo. Později soma-

fnujome žáky S zákonitoslııti dospívání, se zrıaky pubery a s tyzioIor tí pub-erty. Do 12 let musí dítě znat teınář vse podstatné O svénı

tëlje a o jeho zrání. Zjistili jsme (5-:t4j. žanapr. zakladni informace

o anatomii a rozdílech mezi rrıtižom a ženou ma pouze 38,06%

chlapců v preputıa no a -'t.'.zt.4°ø“n dívek. Ale soucasne jsme si oväřili.

že ve 141- letech již. 35% dětí vidělo nejméně jeden jzıorıtograiìckìi
vidooíilm. Wıžnyrn proteslonálním nedostatkem souříasne šktıty

js i skutečnost, že ıtovytvářl ıı žakťı ZŠ správný pojrrıovy aparai

v oblasti p-otıiavních orgánů a sokttaíity. .srıalíaoetisınus učitelů
základních v této pasaži je na-uvoiitelrıë vysoky.
Oblast Evmc-ciorıäirıí zdc hraje opět velmi važııou rolı. [litá nc-

ınùže cítil itypicnu pohlavních orgánu jako zaltanhujicí cinnost.

onanic nesın vyvolávat pocity strachu a moněoennosti. nıanstruaci a putıııti must' chápat jako přirozené procesy zrání a dospělosti. Lidské třăio a natınta jzviäitt' rodičů a sourozencùj nesmi být chápána jako nemfavnost atrl. Přirozony zájem o druhe
pohlaví se sice koriguje mravıíími normami. ale jdc o ııomıálrıí
projev zdravého jedince atd.
Do toiıoto tematu ještě zahrnujame lntormace D nakažlivych
chorobactı, o prevcnc-i. inlormaci n pohlavních rıernnccch, zví-víš“
lıšu AIDSM sadmych a osınych třídách rna Škola provádět velıni
úcinrıé poučení o antikoncepci a především n užíváııí knndorntt.
jako dosud nejviıodnëjsí oclíraıtë mládeže před početírn nebo
oncmoonëınim, pakliže nebererna v úvahu instrukce o nakoitátııiı`rı styku. Žací osnıycit tříd by meli ovládat techniku prziıoe
s kondernerıl.

1.3. POCETÍ, TÉaoTENsT__ví,

Ponec, PECE o DITE.
SEXUAUTA

líto deseti let vćku dítěte musí mít dite pravdivé a přirnořr-via vádonıostí o početí, tehotenstvi ćı porodu. in-lusi vědět, jak se dostal
mčınıince do bříška, jak to tam vypadalo a jak se dostal ven“.
Opět se zde setkáváme se zouíaioıı ncsciıopností psdaçjogiı děti o této otázce vhodně iıtinrmovat. Po celou dobu Školní duciıäzky se tyto informace spirálovitě rozvíjejí a prohlutıují. Působí
latentnëi a jsou ko/;]nitivnírn zaktadeııı sexuální vyctıovy. Nase
šetření {5:t6j prokazala Zase hluboké rozpory i nevëdomostíve
znalostech -'zl postojích děti. O princípoclın koncepce bylo iniorınováno pouze -ttl't'.5 desetiialych deti. Pouze 'l2,?'!fn dětí lzıylo intoı`mováno učitelem.
Uoilel je povinen deti informovat U antikoncepci. o autoorotice
a jejim významu. lv' puizıertë rna dílo zn.-'lt základní princıpy sexuality dospělych. Sexualita z hlediska ernovcionálııího nemá byl diiěteın ehàpáııa jako neřest. ale jako jeden z největších zdıtojù
lidského Štěstí a jako jeden Z tmeiicictt faktorů partnerství. manželství a rodiny. Zviášt' významnou roli připísujerıts poučení
O antikoııcopci. Ptıbertáiní dílo musí mít nejen dobrá Znalosti
o antikorıcopci. ale ınusi mít silny pozitivní latentní emocionální
vztah pro jeji užívání. Fodagogtıvc tuto otázku tí-Eﬂınëř vůhee neakceptují. Dali mají byl intownovany o rıakoitálrıí soxualítě. která
je iılavni prevencí nežëıdnuciho těhotenství' ptıtúertalní a postpuberlální mládeže.
Pıâı`ž›o o dítě. která je zařazena aˇz v deváté třı'-ds. má vytvářet
nejen dovedností. ale především emocionální postoj k mateřství
a rodičovství. Domníváme, že ve 14 lntcch je jíž pozdé. Toto léma má byl trokventováno ještě v preputıerte. kdy se kladou základy vztahu k rodině a rodičovství.

1.4. PnÄTELSTvl, LÁSKA. _ ˇ

PAnTNEt=ısTvı A voLNv cas

Tuto lerrıatíckou oblast chápeııte na dvojí urovni. Jednak jako
samostatné téma a jednak jako spojující element pro vsechna
témata. Sexuaiítu, rodičovství a vetsinu ostatních túmat koncipujemc na mezilidských vztazích a také do znacrıći části na realizaci volného času. Zvláště v prepubortè a put:-erla vzdo|à.v.íı_ıne
deti nejen v obsahu techto témat. ale i ve schopnosti dilerencovat mezi zantíiovaností. syrnpatierni. láskou a přátolstvinı.
ľtomarıtická láska. podle Zvěřinyz .l. {t3} patří mezi silne myty.
které ovlivňují vysokou rozvudovost. Přednıčıııželsloi laska se
neukazuje jako zasadni a nejsilncjší tmel pro manželství. Nejde
o zcynišiění lasky. ale o rcalısticky prıtılcd na zralost a podminky pro vznik manželství. Láska není a nemůže byt jedinou podmínkou pro vznik manželství. Zda spise tlumime omocionalitu
a angažovanost tomatu._u_kaZujern‹-2 na stranlqn' racionální a na

správné Sebeposuzovacl taclıniky. které usnadňují praktickou
diagnostiku vlastních l' partnerovynlt omooionalnolt slavit

a vztahů.

Zcela priııııipialni je tento volného casu. a to po celou dolzıu

Školní docházky. líaždy tak má mít svého koníůka a zájem pro
volný cas. Zde sa tvoh jeho sebevědomí a pozdeji I dovdtiľlüﬁli
pro rodičovské chování. Kvaiitnè pro;ˇ*.ívaı`ıy volng čas diagnostiujc i kvalitu partnera pro manželskou voitıu. vycarsky autor
i.anı:lolí. P. (2) poukázal na pokles votnocasovych aktivit u děti

bez otců a v to souvislosti na vzestup dellkvonco. pokles itäznë.
přędüssrıou sexualítu a dalsi rıegetivün
I
_
Nejvvznarnnăjšl preventivní lunktıí H50-Cíálﬂihü I."-`íID'-'-řlﬂi. Z“'|&IŠ“

ra znęniživání ﬂıttohnıiı, toxických látek či rleíikvence. má sportov-

2.1.1. VSTUPNÍ SONDA
A ROZHOVOR

L5.vąaovANíDÉTL

Tonto postup navodí příznivou atmosféru a ćırıgažııjt-r posluchaás pro téma. Užívá se zde vstupní diskuse. dobře se osvědíılıje
hra „rníć“ ı[!3:đ5}, Patří som i klasická „burza napadù". .Jde o znělrrıou rnaı-ıažer5krJLı mettıdtr „útoku ınozkL`r", při níž žaci zcela bez
zábran vvkřikuji sve rıäpadv či jretıitv k rrëjalcéınu tematu.

ni' zz triiisıictçžt nàplřı -.f‹;›|rı›-.L'ıi'ıo času, která je sctrtìasná i stabílizujicirn pıvkaırı v manželství {í:i}._ v' tomto smvslu je výtzlıova ke
vhnnztnànnı ı.q,.-rržtvàni volného casu děti' l výchovou k mt-ırıželslví
a rodiíıovství.

FÍHED E-`›E_XLlALNE
UCHYLNYMI LIDMI

Toto pvD5|ı3ı:|r|í kogrııtivrıı' téma se v našich šetřerıírıiı lłltělit-'-III) Íﬂkﬂ

nejlepe dëtmi zvlädnuté (5). V deseti letech bvlo dobře inlorrtmvání) ?B.{-353% tlêtí a ve čtrnácti letech léıněı' Stăftﬂin ı'-r-rspondentù.
Téma bylo zažitá i na emocionální' úrovni. takže lıyotıtırıı mohli

očekávat i vysokou úroveň aktualizace. V nami exoerirneııíëılrıë

vytvořená situací, nezrıáıııv muž natehal na dítřı, aby jej vpuslílo
do domu či do bytu. lérııéř /t t“;-in dñtí (desetileté dívky) ı'ıedokaza‹
lo aktualizovat své kognitivní atier`oopıšní celky. Zajímavý vztah
se vvlvoíil mezi dívkamí Z Úp-Iıı“j'ct`ı a neúplných rodin. Dı'vkv
z r'ıeú|:'Jtnjictı rodin liﬂvtv význaınnů důvtˇzřívëjší It rıenmárrıérnu muži tdemonstràtorovíj než dívkv 2 rodin úplných. Je teriv zíejırııă,
že uroven dovednostní je i v tomto tematu relativně nízká B je
závislá {u dívek) na stupni dıjıvèry v tılos a na přímé účasti otce
na v`}'t:l1iIJvr`-5*.

Wvnnvczuk [?:32t5} uvádí údaje Z EUFtCtSOClAl.U (Evropske
středisko pro výchovu či výzkunı v sociální' Oblasti] '-' r. 1986 t)','lD
smtuálno Znouživáno na 15% r_ir1'ıtí ve vůku do 18 let. Vćdomost.
která je unıonıiıěna omocionalnírn postojem, ještě není zárukou
správného eho-vnširıi ćı Spıávııjiolı dovednosti.
'v tomto tematu. opel po celou dobu Školní docházky. se dětem přiıriěřoııë zprostředkovávají irılorıııarze 0_ eexuálnlclı úchylkaoh, přndnvšínı olı‹nIiırjl‹:ı'ch deti a mládež. Soíıiìesrıě je proniráno í tema lıomosexuatitv. Základním předpoklademi tohoto lérııčrtır je však výchova dovedností si clırıváııl.
Toto téma však zvláiâtıtlm způsobem souvisí i S ırěkıerýırıi
ostatními tematv. Např. jsme zjistili (5) pííme závislosti ıııezi
stupněm neznalosti problematiky početí. tiëlıotonstvl. po-rodu. sexuality či stıijiněrri ‹iı'rvr'łıˇ`i-.-osti vuci neznámérrııı rrıuzˇfi včetně ‹lı'ıvàřivel-io a rizikového (zlín-.fáıií..lakäıkoiiv prudı:':ı'nDSt či kvćızırrioralka v sexuální výchově déli je Svýın způsobem piínıým olˇırożením i`lušovnı'ho i tälesrıeho zdraví deti' a jejich bezpečí.

2.OBLAST V
KONKHVNE _
DOVEDNOSTNI
1ı.ı' této oblasti má soucasná sexuální výchova na školách
a výchova tr rodičovství největší dluh. využívání odborných
lektorů. zvláště nıedicínskýclı instituci, se ve své výchovně
vzdělávací činnosti omezuje pouze na předávání informací.
Ivlaštè přednáška je svoji výchovně lorırıalivni činností velmi málo účinná, nehledě lt tomu, že se téměř vůbec ııepodilí
na formování chování dêtskjrclı účastníků vzdělávací akce.
.Je z-do trvale narııšovárıa pedagogická zásada spojeni teorie a praxe.
Pro nedostatek prostoru, předkládáme zde jen velmi
strtıňrıý motivační vıjítalı pedagogických postupů, při jo'ichž
aplikaci se výrazně vedle oblasti emotivní stimuluje olëılasl
konatívní, dovednostní a komplexnêji cele' chovani. Základ
tvoří aktivační metody a metody' cvičení. které pedagog musí neustále ve své praxi používal.

2.1. PFiE_[)NASKA A MOŽNOSTI
.JE.Jl AKTIVIZACE
Nízkou úàlnrıtıst přetlrıáškv lze ponekud zvýíıit aplikací celé íatlv
aktivizujíeíeh prvků. které mají zvýšil vnitřní í vﬂéjší aktivitu PUzrıávajíeího subjektu a tím stímulovat koíıﬂlivltí' procesy (snahu
a pntřsti-ır ıııiioo vvktınávat nebo neco dosáhrıoıılj.

2.1.2. ANKETA
Aıılıeta nıážo mit verbální či neverbalní charakter. Petlagog obvykle ıozdá píetl vvstoırponírıı žákům lístky S anketní otázkou.
které pak vyłıodrıutí a_ ve S'-fern vvstotrpaní na ne reaguje.
Podobnö lze anketu užil přímo ve v',n'stou|]e_I1Í. V enltetë mohou
otázky klást i samí žáci. Neverbalrıí anketa je '-felnıi H.traklšv'r'ıI'.
Zärei na otágfkıi ırčítelo reagují zvednutím barevnýelı lístků. při
čemž každá barva ;>ředslavujs jinou alternativu pedagogem nebı'dı1utćł1D řešení. Pedagog ia velmi rvhtıte získává přehled
D ıfırovrıi a strukturaci posluchaćíı. nehlede k iornu,
je toliio
ınarıipıılarzl angaíiiıje. Odtud lze pokračovat v diskusi rriszı jednoıtivými pfršrlstaviteli rı'ızný't:lı řešení atd.

2.1.3. .JINÉ Akrıvjzﬂtcnjí
METODYPREDNAŠKY
Jde u využití' rıázorrˇıfrch rlidaldickveh prostředku. především videolilmu. nıčrgnetolorıu, diapozitivír atd. Zvtašte videofítrrı představujc metodicky velmi L'ır':`irır'ıou rrıożııost. přodavšiın ve tàzováııl, vraıne operaci atp. velký význam má v oblastí ernnčriě motivační „ıııeloda postııpnélıo seznamování S případem“ 5 ćıltsrnativamí .jak bys to řešit tv'?^ Aııtrıroı.-i tohoto testu se tento postup
velmi osvědčil.
Obecně [zo říci. že mctotlv aktivizujících [Jředrı.='r.Crek lzo sprše
užívat u térııat, ktora mail latentní charakter. tedv jejich rržı`|ı trude aklııalízováno v závislosti na věku a procesech zrání v poZdeišı'ch letech (např. térna rodina ap‹.h'l.].

2.2. AKTWIZACNÍ DIALOGICKÉ

METODY

Podstata tvoří slovní interakce rrıeąi perłagogem a žákem nebo
mezi žáky. verbální spolupraci se aktivizuje rrıvslení a tvorba postoje žáka, zvláště jo-li v dialogu veden tak, abv ke správntënin
závěıu tlospěi zšáırr. Podstatou dialogicke metody je otázka a ortpovéd_ přičemž v odpovětti žák angaiujo vlastní zkušenost nebo

Eředstavu. Do této zkušenosti aktivně zaülení nový poznatek.
teıý kiinnstituujo tvorbu a peroepčrıiho celkıı, připaťlnř: vvvolá

‹_:łì‹›vi5ııı .

a2n.[HALOG\rPLÉNu

A víš SKUPINE

Aktıvízaćııí riičıtrıg lze uvést Í „burzou napadú". Tema musí ırıíl
konkrétní rzlıarćıkter. aby di$kı_J1ı_ıjl‹_:ı` mohli využit svých zkusenosti a aby cítili možnost subjektivní aktualizace. Sl-cupíııv diskutujícíoh deti mohou dostat tˇıkolv napsaııé na Iístkıı, l-taždá skupina
může ınít i jiný úkol, který rtavazuje na další slp. N:-ıpí.1. skupina
„Jak so děťátko dostalo mamince do bř_ı'ska?" 2. skI.1pI|ìFı ..CÍı'ıI
se dëI'átk‹_› v tıíišluı maminky živi'?" 3. skupina „Jak se tltıslalo
Z bříška vsıı'?“ atd. .lrts o aplíltmi organizační formy' vvuüuvání
ve skupinách. Skupirrv nıoltrırr být íıelerogonr`ıi nebo l`ıotTıo-;_ıI:=nní.
Must' mít vymezené podmínky' práce jako jo r'Ea:=`. mluvčí atd.
Důležité je i uspořádání nabvtku. např. židle do Itruhıı. rrtldélünťı
Stolk Hip. Pedagog jednotlive diskusní vvstotrpení uzavírá nebo
vvvoiziıva í diskusí rnenťl Sltrrpirıarııi.
Diskusních metod je cela škčílı-r či dohıá aplikace '."§'I'a2ne inir;iu]e konaıívrií oblast. Zvlaštë v tématech Hklıràlııiclı ínapř. Irvgíerıa. kııřáctvi, autosrotika o1d.."

2.3. PHOBLÉMOVÉ METODY
Jsoıı vysoce alttivizujíci metody, kde v základu stoji opět fliaíeg
a ve sve vrcholné torme přeetıázsjl k simırlací taktických situaci

s ıtàeviluı dovednosti či olıoväııl lfııöíłl. Z Celé řodjv' metod I.I|:ıozernímę jen na některé nejirelvcventovanrëjsi.

ssA.PHoeLÉMovÉıuEToDY

mTuAeNı

Pﬂdzągçızg zadá I,-rèlému plèrıu nebo skupinàırı tpíserıırıè. olırazové-íiIırısıı“ı, ústne atd.} nej-ﬂltotı konkrıâtrıi problemovou situaci,
ltterou mejl deti mkr-_`-hral (metoda rozborovàj. Po roZbrJru perlagog |_:ří;“n'ıd sám analyzuje a uvede (lo ohocﬂýﬂh Goırvislostí.
Podolnno se postupuje zadáním konlliktnř situace [Z oblasti lásky, I.ťıIr=:r-vır`ıť:e, sexuality atd). N-apř. ..'-' I-<(ıu|›ı=.-Iné se spı`chuje naIıäı ınﬂtkﬂ zz vﬂdlę ní si u ııﬂıy.-vedla čistí zuby desetiletý Syn.
vstoupí matčirıa Ielırfrıě n zahájí s matkou korıílikí U rıevhorlﬂosíl
jojiI“ıo olıování před ehIepceı1ı". Dèll mají Za úkol konflikt vyřešit
zı najit ﬂı-gı_ıı-nﬂrıty ve prnsprìâolı obou stran (babička-rnatka}.
Pedagog opět využije postupùdělř zı přílclad zolżıecní. Stejným
postupem je vęıjerıﬂ i rn_e1oda p-ostuprıćlıo seznamování S připadﬂm {zde je rrıožrtêi využil dopisů. videozázrıarrıtı. íllrııu êıId.}

ss2.PnoeLÉMovÉNEToDY

INSCENACNI

Tyto metody vodou k přímému nácviku chování H d‹Jve-ıtııııslí.
Podstatu tvoñ konflikt. ve kterém maji děti určite zkušenosti. Deti
tento konltikt ..hrajı“ před publikem (třídou). Herci bud posluľırıil
stıuklıırevanè. jsou poučerıi [v 2“z'ıl<|adı`ıı`c:h rysech), jak se má
konflikt vyvüet nebo nostruldurovanë. pedagog zadá jen základní
Jrıiorınece a nechá „heroe hrát" podle vlastních představPublíl-zum. pozorovalelá. zadané pozorovací úkoly Z-Ztcelou insce-

naci pak ćıııalyêfuji.

Velmi úćinnö jsou psyeltodramtttielﬂë lr-ıohrıilrą.-'. kdo rr1H2I Fıvoj*
vhodıtıă-jší petfı' niekedy' ,.monr:ıIogu" [hereo předvádř.svLIıj vnilřrıl
lılosﬂsvëdomí iııčtpř. kêııharätdi ınıâ nsvàdeji. abych se 5 nimi na
vıanìâíılﬂtıı opilj. Zmımè jsou ještě metody „dvojnilťzzt“ d ..Zroadle"
[5:55}.

2.3.3. NEVEHBÁLNÍ METODY
_

_

_

...„

I.-1,.

Teehto metod lze uzil v kazdem tematu. Kvlasto mia: sı fr-zl: I3.-le
metody rády użüıoii. Princip spočívá v určitém v}Í'tv"1rrıérTì. pürılomiırıíckıžım nebo l htrdehnínt vvjádřeni. Děti doslancotı rıëjčıkv nn'-'ırnèlový Dkııılı {r“ıa|:ıř. „oo děláš. ve volnom If:ase?". „naše rodina
HE] výlelıšť' ot|`›.]. Ĺìiìıı může rııít i skıgıinoınjf charakter. mùze být
provedsrıo I na lr;ı_łJuli. Pedago~g_:_físlt rıojon Iır`ır;'.-S-_r n_:1 úroveñrdetı. Dle muze otovrıt diskusia dolsı metody, kterym! 1611113 rol'-fıjı.

3.zÁvÉBEćNÁ
POZNAMKA
Výchova l‹ uvëdoınëlému partnersrnfi. manželství a rodičovství
n zvláště sexuální výrzaıova Stštle gstří k opomüenjäm otázkám

výchovy. Nekonıprżteııtnost o›:t[›n~.-.dııýr:h pracovnı ü minister-

stva l u‹":itel$1vćı vvtväıřl velmi probleırıﬂtiolcoti situaci 8 výchovné
vnkuurn. do kterého vstupujı' iıırılrcíonální rısooiátní a pntologíoko
prvky. které současný stav naší rodiny negﬂtivrtë ještě vioe oltoeleıııjí. Pedagogícka veřejnost má přímou povinnost a zodpovednost. která se musi projevit ve výrazné ćı lıoırjpetonlııı' anšjêıžovanosti výchovy dětí a mládeže 1.1 teto oblasti. Ukoly' jsou d njn'
vjátvářťınim vědomostí. Ăıřesvšdčení. hodnot. postojů a předsv.`Ím dove<lnı›5Il a chov ním dělí čt mládeže.
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SEXUÁLNÍ VÝCHOVA V RODINE
Kdo má zkušenosti se sexuální výchovou. asi potvrdí. že noi-

MILOVAT SE UÖÍME v oÉTsTví

chovy bývají rodiše. Iti vzdělaní a v jinych oblastech tolerantní právě- v této důležité úloze casto zcela rezigrıuji na uváženř: působení a nezřídka vyvoj svých dětí přímo narušují.

S určitými dispozice-ıı“ıi přicházíme na svět. ale to. cemu se pak
od prvních dnů od sveho okoli učirno. podstatne ovlivní soﬂtuälıií
chovani a do zrıačné 'míry určí. zda sexualita bude pozdeji radost či lıàpoııi. Pro pozdější integrilu osob.-nosti čı poeitovy rozvoj
má rozhodující vyznam dialog. ktery mezi matkou na dítětem pro
biI1€'ı dávno přo-ıItinı„ než dite dokáže užívat a vnímat slova. .le to
d_gLt1ko_vý__dialog. 'v' rıěktsryıztı indizinskych krrieneoh matka nosí
dítè na těle; dokud nezačne chodit. Srovııêlvací studie potvrdily.
že prave Stálá matcitıa blízkost. teplo jejího tela. dává do budoucna díl?-:ti pocit jistoty. s-ebedťıvěru či schopnost plně prožı'vat
radost.
Nase kııltunıí podmínky rany dotykový dialog mezi rodiči +1 ditětom ıııínímalizují. Nerrıluvně má nejen svou postýlku. ale nezřídka í svůj tﬁ›koj_ Od koho se má ušlt v otılattnoırı osamšní?
lłotyitovoıı komunikací přitom rnüžoıno přirovnat k vývoji řeší.
Clovek má bud' bohatý. nebo chudý slovník. Bude-li do-tyková komunikace v této vývojové tází opomeııula nebo dokonce potlačoıın, jeto. jako má-li někdo mluvit řeči. kterou se vůbec ııeuıšil.
Tím prvním a ııojtěsnèjšiın kontaktem je přirozené kojení. Dítě
se jıřítiskne k matćirıu tělu ıukarna i ústy. Ten hřejivy pocit bozpočí by svému dítěti měla dopřát i matka. která pro nedostatek
mléka nemůže kojił: ctoporutˇıuji, aby své dít-či přikládala k nslıym

vëtší překážkou rozumné. êı především včasné pohlavní vir-

Kov ZACÍT S PoHLAvNí
vvoaovou
t'-lekladou-tí tuto otázku rodiče ııovorozence. je zcela proıismyslna. At' si to totiž uvëdomují. rıebo ne. so sextıální vyttlıovou zacali I.“ okamžiku. kdy si nernluvnù pñneslí domů. .le to zřelﬂìë.
porovrtàme-lichovàni a poznatky o sexu u kojence či ıı školáka.
Dítě má získat pozitivní vztah lt vlastnímu tělu či jelıo pııťtovym
potřebám. Není lo pro nš nic tak složitolıo. pokud mu to dospělí
umožní. Malé dítě si bez zábran osatıštvá pohlaví právě tak. jako
si bez zábran hraje s pısty na rukou. .Jenže už ćtyřletý chlapec
vi. že ho matka pokárá, dá-tí si ruku do kalhot a hraje sl s potılavnim Lidem. Může objevit. že hladíl si pohlaví jo příjemné. ale
zaroven zjišťuje. že na to rodiče reagují volıııi rozhořťrenè.
Cilyřl-still dítě take vi. že dospělým vadi nejen když se dotýká pohlaví jiného dítěte. ale dokonce když si je jen prolıltží. Jo írítováno svymi spontännimí reakcernl. ale zároveň je vedeno lt jejich
potlačování.
Énostiloty školak již pochopil. že jsou veci o nichž se ve spolecnosti nemluví. Ví. které otázky must' zůstat ohıaníıťeny jen na
ot-uulı kamsrádıiı. které intormčžoo - předevšíın Z rodiny - nesmí
říkal dál a o čem je možno mluvit s kyrřtkolí. Už Im naučili. že
pohtuvnost jo cosi. co jakoby nesoııvíselo s ostatním létem. piostože k nifınııı patří a sexuální pocity tvoří jednotu 5 pocity Ostatnıml.
výchova v této dobű - ale nejen v túto době - spočívá větší-

nou v ná hodnyotı a spontáınnéch poznalotctı a zážitcích. nerııá oil
ani systém. Neııi však proto mene úšlıınii.
Jo zásluhou psyolıoanalyzy. že jsme dosti k poznání, že so:ıctralni vývoj je do zııaùnè míry určován žlvotnímí Zážitky a Zkušenosti právě v rantênı dětství. Právě v tomto obdobi tıtedèinır-i
ptivod funkčních sexııriılııích po-nich. zde lyjivät Základ sexııálıłl
nejistoty jednotlívos.
Sexualita je ovšerrı víc než rozptozování. .Je to významná kvalita. která unıoiňuja slastne prožívání. ale pomoci pohlavních orgánů také rıavtızııje úzký lidský' kontakt a komunikaci. Její individuální rozvoj je od početí do dospělosti ovtívñován bielogickýıııt
psychologickýrni a sociálními taktoıy. Tělesny a duševní vyvoj t_rva dve desetﬂetí - čtvrtinu života. Nejdříve nastíıpujıä fyzické dosponi. To samo však umož rˇıııjo pouze pohlavní styk a početí. Ke
skuločıııfımu vpravde lidskému v/tahu mezi nıužem a ženou musi jednotlivoc teprve dozrát. Sexuální prožívání. sexužıtııl funkcni
schopnost A schopnost vytvořit partnerský vztah potlstatııou mšrou ovlivřuıje výchova v rodině a zkušeıtosti. které mladý člověk

přeoevširrı :rcte od narození získává. Nechci podcoñovat ssxı=:'š|ní výclıovu vo školách. to však staví již na základech položenyolt
rodinou - a rıetřeba vysvětlovat. že stavba na špatných základech je vždy proltlenıčıtiol-tri.

prsùm. když se sním pravidelne mazli.

Malé dítě ma určité potřeby .żı hledá jejich naplnění. Ni-iktore
matky dokáží potřeby svyclt dětí uspokojit mela. iino zčásti. některé vůbec no. Svými reukmšrııi matka ovlivňuje díle přiınjim
způsobem. či to jsou prvni hodiny sexuální v'j'ı:|ıovy. .take dusledky buttoıı mít pro dítě případné negativní reakce, to záleží pochopítelnë í na jeho genetíokýctt dispozicich a korıstituoi. S mnohým
se dítě-rlťıkážo vypořádat. ale je lépe rın to nespol-chat.
Niels Emst ve své knize Sexuální vyvoj děti rıapssl:
- Sexııalita se projevuje. i když svynı osotıitym způsobem, již
v prvním roce života.
- Existuje rıenrtdělitelná souvistost rnr.-I-zı pudovjifm vzírvojerıı.
vyı_:Iınvou a vzděláváním osobnosti.
- Hané sexuální zkııšonosti ditete spoluurčují pozdější chovć'ı_ni
a pozclèjšl postoje, se kteryrrıi se ıı mladistvých a dospëlyclı sotkáváme.

DĚTSKÁ SEXUALITA
l mrıolıo jinak rozumných dospèlýclı považuje deti za jakési podivnri bezpohlčıvní bytosti. Třebaže už si sami vyvkottšoli, že pohlavní pud p:-_ı1ıˇi k nejsilnejšim. Z rıepoctıopitolnyeh dùvodíı před|ı'ol‹|äıdajı`, že se začíná projevovat až kolem puberty. Přirozene
sexuální projevy a reokoe proto posuzují jako spatne chování
H podle tolıo na nej také reagují.
$_čín'ı tedy rrıﬂ-'nıg počítat:
1 - 2 roky: Deti pozorují části svého täla, uvšdomují si sve- télosho uspořádání. V r:-ìmcí toho chlapci radi osalı;-'tvojí svùj pohlavní úd. lahají se za nej. hrají si s ním. Toto jednani nerrıá rılo
společného s onanií, je to sotııfıast poznávání vlastního léta.
U chlapců zle občas rano po probuzení pozorovat ztopořeııi
pohlavního ùdu. Tato reakce je aıttomaticlra a není vyvotrìna se,

t-ruálnim vzrtıšenim ci dráždíànlm. Tento jev se bude rlostavovat
v eeiém d:ı.láím životě. U dëvcátck jsou reakce mcıic ııájıártrté.
dochází k obcasnćmu vátáimu prokrvení' klitorisu e provlhćcnl
pochvv.
E? - 3 rokv! Dítě se zajirná o produkty' vyltıootfanc tůísnı.
FoZorujı_-.`- je. má tendenci hrát si :=. mocí či stolici. Zároveň si uvéttornujo. že to rodire neradi vidí a že je sıztıváieno. kdvž 2aiÍ`r“ıe
svá vvrnëšovaci iunkoo ovlátičıt. Učí se brát ohled na jejich přání. Když se ıtr-tuťıi ovládat vyınëšoväiol funkce. posiluje lu jeho
solıevedomi. file pozor. plati to i naopak: tresty :rá pernočováııl
mohou v dítěti vvvolat pochytınostl o sobe samém rııfıtıo pocity
nıérıěcennostš. Proto ııerııá být ZL-ıchovávánı' čistoty v_1,'žadováııo
příliš l:ıı'z.v. ale hl-Hvnè no přísné. Jaku t-'ídy v_ tét_o_-:_›_trn_|€ı_sIﬂj.r5;_łıo;
1-í'i'='àU'l'3J'CJI'I P9
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Dr] dvou let. nekdy o půl ıul-iu dříve. zařazuje dítě do sve vznikající slovní .čásobv označení se:‹uá|r'ıictı orgánů. Nenêmrá na nf:
ještě jako na orgány pottlavrti. Je správ-ncì.. Ircívž rodiče odmalćt
nouoı' dítě používat v',`fra2.v. ktere bude moci užívat v despí\.'ání
i v dospáloeti. Tak se později ı`ıeslı-ırıe. že chlapec sice Zná
ozıtačeoi Z dětství. zná vulgární výraz. lrtenj- poehvlil od káınáıädů. ale lrdvž má pojmenovat svůj potılnvni úd u l‹`ž|‹.=ıí'€“4.. rıcvi jak.
3 - 4 rokv: Dítě si uvizdomuje pohlaví. l< rıemuż patří. s I-r pfislušııemu pohísvl zařazuje děti i dospělo. Ftortišuje je podle
vnojsiclı znaků. jako je oblečeni. úprav;-1 vtasů apod. Klade první
otázky ze sexuální oblasti. Zajímá se. jak přinlıárejı' deti na svět.
4 - 5 let: Ctılćıpei pozorují Ztopořerıi svého polıl.:ıvnı'I`no úﬂtıı, bavi se o toırı mezi sebou. Přesouvaji svůj zájem na polılavní orgánv. F'ropátráIi již sve vlastní potılaví a zaıčinají pátrat na lěleoh jinýolı dıălí í dospëlýclı. .Je to samozřejmá vývojová Iáze. Rádi se
proto ı'ıířaSlııı' dëtskjírch sextıálnıeiı lıer „na doktom". Při těchto
hrách b1,ivsjlntıIê`ıj“ıci aktivnejšl. Tj.-to hry nepotlaćujeme n Zejrnéna ııetrestámc. Poznatky. které při nich dětí získávají. pozdëjáiın
ženám e mužům nap-omolıou odstranit jejich rigidní postoje
a oapomohriıı l vzájernrıému vcitční do sexuálních potřeb. U žen
odstraňují pasivitu. u mužů odpovědnost Z výlroııu, Tyto hry mohou odboaırat rnnohć- zbytečné Zährčırıv. ktere vvtvoıˇılo nevhodné výchovná prostředí. .Je správné. když později mladi lidá na
tuto Zlrııšenost navážl a rleli-ii dobu před zalıájoııíııı koitu se vzájemné uspokojují pettingem. K tomu by roršii být nenásílnè vedeni i rodiči.

Petíloti st rádi hrají na maminku èı tatínka a vktádajlrtı) hry odporrorovane jednání i své Zkušenosti. Jedirıáć‹:i si přeji' mít soıırozence. ale kdvż men šiho sourozence maji. žárli na ııětıo.
l dítě. která má dobrývztah k obůnıa ıodiıfìíım, začne v tomto
veku dával přednost rorliıči drııiıého pohlaví. Vvııııcııje si jeho
pozomost. víoe se rıﬂ neho váże, při vzájerrıném mazlení druhé
hu rodiče odsttkuje. V-této situací se ozřejnıí 2::-ıtost rodičů. kteráje potřebná k tomu. aby preforovarıjr rodić rovrıoměrnë rozdětoval svou pozornost t na Ostatní dáli a ııepreterovﬂný poťıtıopil
tuto píechodnou fází a nenarušilo to jeho vřelji vztah k díteti.
5 - 6 lol: Uitš prohlubuje svůj Zájem O rozenı' deti. Zajı'má se.
jak samo přišlo na svět. .ie již plno Ztotožní-É-no se svou pohlavní
rolí. Vvskvltıjí se i sexuální fantazie čı pravdöpodobně se uplatı'ıırjí rozdíljr mezi potılr-ıvimi. Chlnpeelré íaııtnzle jsou přímo Sean.:ální. zatlroco Lı dívek se více zarııěřııji na vztah otce. rrıatky e dítěle.
F - 12 let: Toto obdobi ozrıčićtii Freud jako období latentní. kdy
xájem o sexuální otázky kiesá. Norıí vši-ık čıscxuàlní. Dětí jerı
přërà-Iiınou svůj Zájem od rodičů a rodiny na okolní svet. Vycítily.
že rodina á okolí oıìekává. iakjim způsobem se budou ciıovet.
či podle toho jednají.
Dáti. které do to doby onanovely tak, že molılv být prrzorovánv, se stálınou do ůstraní. takže rodi‹`;e nebudou dojnıu. že
s' nnáoií přestaly. 'ıtzájenıná Sexuální přitažlivost mezi chlapci
a divkaml se ješte neupletřıujo. Skupírıv chlapců 41 dívek žiji vedle sebe á vzêijenıııá se propojují. jen když je ve hře třeba více
ůcnslıtikıfı. Naopak často se vytvoří skupinky. kanı příslušníka
druheho pohlaví nepustí.
Zatímco dívky' se o sexuálních otázkárzh jen bavi. chlapci nojcn mluvi. ale Éastcji so projevují i aktivní: :1 ve skııpirıě onanuji.
Nijak to nesouvisí 5 tıomoscxualitou. Na pozdější odchylııji vývoj
lze usuzovát pouze u clılápse. který tuto aktivitu soustavnćji ori
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gáııirtıje a prosnvııje onnníi vzájeırinpu. Dívky vytvoří skupinku.
v níž by si poskvteválv vzájemná nëłnosti se sﬂoçuátním podızrżvtem. jen zcela ojedinále. Poktıd taková skupinka vznikne. bude
se jeji orgoıtizátorlra odchvlná v“_,n'vEct daleko pıavdëpodoorıíšji.
než je tomu u chlapců.
Po desátern roce zárˇziná Zájem o novcuclıtosti a dáli se ji'/'_ sexuálně vzrušují povidaním. vyprávějí sexuální přibáhv. Chlapci
píší a mnlují po toálctách.
Obá pohlaví se zajímají o ůlolırı otce á chteji znát detaily' z aktu plození. Znjimá je scxuologícká literatura. Gltláprzi pošťuchuji
dívky již s úmyslem dotknout se jejich tëln.
Ne konci tohoto tzv. laíentnílıo rıbdobí nebo o noco j_:ırı1rJáji_sc

stává. že se dite nechoe ukazovat Dbnažorirè před rodiči rı pin"podııè aııl před soıırozerıci. Bývá to dosti častá přechnrfıtá táze.
která vůbec tııarıí výrazeırt rıëjekjiclt zábran v sekuiilítě a na tomto jednání se ani ııernusi podílet ıestriktivni scxuátní tnjrohnvżı.
13 - 15 lol: Dostavují se projevv puberty. Často iprvní zamilováııl.

O ONANH
Piedškotní deti většinou začnou orıanovat v situaci. kdy 55 |-|ı.|n;|i
a ııátıodou na svém tele objeví misto. jehož dráždění je příjemná. Nespoiují váèık-ještě onanli se sexuslítou a má také jen málo
Sjłolećneho S onanii dospívájících si dospoljich. l..|ši se jak způsobem drážděııi. tak kvalitou tfvvolanolıo pocitu.
Chlapci vr.-ˇılšinou v poloze na břichu se Iíou o podložku. dávčátka rytrnicky svir:-:ıjí stehna. mezi která si dávají nejaký předmět č.=ıst<› hračku. Není to jev tak vjfjlrnećrıji. jak se rodiče doınnívaji. V Norskıı v rámci vjizkuınu v mateřskvclt školáslı zjišťovall i častost rrıasturbeoo. Zjistili. že onanovala přibližné pětina
deti. Nopochvbrıé mák v ııdanem podílu hrálo ııernelou roli ínápedobn. Zjistili take. že mnohé dětí oedosatıovalv pocitu vvvr-

chotnni. Zkoumajicí to zčásti připočítá!! spatne technice. roásti

tomu, že deti onﬂnii napodobovrıli v dobe. kdv jejich orgar1isrrıı_|5
ještě nebyl sciıopen reagoval j›or.`ítem vvvrcítolerıi. Schopnost
reagovat oıgaćšrrtem je u dětí velmi individuální. ve školním veku
byt zjištön jen nıalý“ nárůst onanujícich chlapců. 'v' době pubertv
on:-ınuje více než polovina. do doby dospàlostl přibližně Elü procent ohlapııů.
Počet ıııêrstıırbujiciotı dívek je podstatná rıižšıl Před Éostýrn Jokenı orı.=ınují zcela ojedlrıele. Od šesti tel se jejich po-żot linoárrıá
zvětšuje. ale ještě ve 20 letech nejméně polovina nemá s on:-:nií
zkušenosti. Nokteré vjizkumv ııváttejí. že v to letech ooarıíıjo jen
asi čtvrtina dívek. Naše pnizkıınıv tento údaj potvrzují. výrazný
nárůst Onanie se předpokládá až u żcn ve slíedııínı veku. Bvlv
vvsloveny rıáıžorv, že máte procento nıasturbujícicłt żen je portmínčno větáfrrı potlaćováníın ženská než ııırıžské sexuality“. Proti
tomu však. svědčí. že v mínutám století byla masturbace silne
potláůována i u muřù. a přesto pollaćeoa nebyla. jen hvlá provázena větším pocitenı viny.
Sama si rozdíl ve frekvenci Onanie vvsvćtíuji rozdttııostí n:ezi
mužskou á žonskriiı sexuálitou. Eıisttrjı' i ćetne další rozdiiv. e to
pro ženu výhodné. Napíıklád: Zatímco Schopnost dosáhnout
mnohočetnátto orgasmu vrolıoli u mužů krátce po pubcrtà
a s přibývajísírııi tétv stálo klesá. u žen se rozvíjí po EU. roce veku. ale Zato přetrvává do -'15 až 50 let.

Pnoc se osë PoHLAvi vˇ~rví.tEJí
ODUŠNE
Jo stará otázka. zdá se chlapci a dívky vvvüojı' roižriﬂrıě proto. żc
se s rıirni rozdünë záetıází. nebo se s ninıl rozdilnezoclırlzı' proto. že jsou od narozr-:ní jiní. Nicmene je fakt. že rodioe se jinak
Ghovﬂjí k Bvnům H jinak li dcerám o ře také or`;ekáváni v budouonosti je závislá na pohlaví riítete.
Čeírıá pozorování ris zvířatech. ale i ıı lidí svcdoi pro to. že
eızistují vrozená rozdilv cltovárií. Neisou typicky polıtávne speci-

liblﬂﬂ-Ť! LI tom Snijnfslu. žc by byly Užrty' pozorcvärıjı ıı iedrıühc pohlavl a nikdy tı dıutıélıo, nicrnénèł ur'ı`&it-:fs vlastnosti a zp1`ı$-:Illy
chování se přovážırë vyskytujı' u jednoho 1)üł'ıIë1VI' a řidčﬂji
u op-ačrııžıho. Na základě Infýsladkù různých výzkurrıù Iııà |:-řr:d|:ıokladal, že [jelo rozdíly jsou pUdr'ı`ıi'ııëny andıbgenizoväninı ve lalálııirzı Lznbdnbí. Pokud '.I tomto ütıdcbı' bylo dëvüo vystaveno \-'livıł
mııž.-5ké_hu hømııjırıu, statisticky průkazııě se čaalăji vyvine tzv.
..tcırnt:ıo3›'5" Sﬂrndrtıın, lo ':ııamcn:'1, že děvče je ;ıl‹1ivııı`-':-jší. ala i di1.-'oı.':ı_'±jŠı', -.ﬂ'ı_.f[`ı1ı3ı;là*,-à cłılﬂfıeukë hry ap. Noplali tu však vžriy a mira
posunu cl`ıo'v'ani je niıznà.
_
Někdy' So až zdá. jako by část mladých lidí lykı rozdíly VB wozoných vzorcích chov:-':r'ıi cllaně odmitalvı Dívky pollačuji Svou
'xfůlši citlivosl. jam: aiítivrıëjši V navazování 5eı<uáIr`ıí‹:t'ı lmıııal-:|€l„
c|`ıla[Jci jako by Z |ı-nhrıťllnnsti vyklizoli tradičně mtıžﬁkë |'›D2ì[:€.`.
Stiráni rozdílů V L`lıo-.-.`z'ıı“ıI cbnu pohlaví však považuji za ve-Iınl namoudré a výfclıcua by mu měla čelit. Znarnonalo by to luliž' ochuzovat o Dcnnou diınr.-:r1'.'.i ľıejen vztah rrıozi obërna puhia“.fı'rııi, ale
i oolý život Spcleúrıuali.

PSEUDDSEXUDLUGIUKÉ
PROBLÉMY

Sićıniısli rıáıın dëlajl mladi lidc, ktoři vblnıí brzy“ zaciııﬂji S pohlavním životom. maji četné krátkodobé zııäıtnosti nebo nalıodilé Scxuálrıí kontakty. Právě 2 nich Sc rıojća:-tëji rokruluji di-.Ikj-I. která
DIE.-holni podstaınć drive, než by byli: žädbııcl, chlapci. ktoři ziskaji pbhlèıwıè přarıofsnnu naınoc. .lcjich problémy' však me-jsou
|`›rìmarně Scxuologickè. ale sociální jżﬂınfalıg,-. Maji řadu podobných Zrıčıliù 5 pıutıłémm-'Du skupinou a pcıuchami clııwäıii, ırıla-:|ý'rııi alkohbliky. rıafkc-rnany a delikveıılľ.
Jedni i druzí vělšairımı vyıüstali boz blízkého kontaktu S jr.-`::lrıirn
ıııš-bu S oběma ı'odići a postrà-dali pevné rüflirìııè 2żL2orTIi.
Ncdosahuji' vzdůlání.-arıi později Spolaöanckıžıho uplatnění. na
které rnčıjí iııtelıčklovou kapaciiu. Mnozí trpi' pocity' ııejiﬁloly, rı'ıĚı`něcennosti. Potřebuji především s‹_›ciè'ı.Ini ponıc-c. ııozbjmıou, aby'
porucha nebyla dále Iﬁeııášena dn přišli generace. Bnhužr.-zl. Ié
Se jim ?.alı'rn rlosláva jan Zﬁdkeı.

'

or. ing. vLAoiiviin WYNNYCZUK. eso.

UCAST MQSMEDII A oALsıc,H
V
SUBJEKTU NA SEXUALNI VYCHOVE
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osoba lékaře je tim nejvhodnájšíin zdrojem iriíomıací. vidíme, že
přichází pozdě, zejırıéna víme-li. že poznatky o jednotlivých jevech mají být předány (létem :1 mladýın lidem díıve, než je zjısiı'
na vlastním těle i ve vlastním živote.
- Snížení věku dosptvárıí Snižuje i věk, kdy dnes rnláricž navazuje vážrıoiı známost a zaıˇıiná so:-iuální život a uzavírá manželsiví. Ceskou republiku charakterizuje vysoký' po-šet ne'irtladších ženíchù a nevěst. Probtemenı je. že fyzické a sociáíní dospívání se nedosahuje soucasne. ale pokud jde o ukončení připravy na povolání. ekonomická samostatnost a socialni' zralosi
ıialoko pozdeji po zralosti fyzické. Tyto skiiterčııostí se negativně
projevují v navazování rıezcıdpovédných zrıánıostí a uzavírání
nesl:-ıbi nich manželství.
- Dřívější iıııavíiání sňatků Jak v prıľırnıìiru, tak i co do pvořztiı
a jrrodiużujlcí se délka života způsobují. že manželství a rodina
netrvají 20--25 ie! ve svéın prùměrıi jako ještě v padesátých latech. ale 4U-50 let. pokud se manželé rıarozvodou.
'
- Dětí - většinou 1---2 narozené krátce za sebou. se rodí v prvýclı ti (BU Iiínj až 9 letech jB5 =!-in) po uzavření manželství. Při tr-

Ftiká se, že se svět miéní nenápadně. A pak pojednou přicházejí leta, kdy se svět mání rychle, revolučnë - závratnê.
A právě ir taková dobe žijeme. Nemáme na myslí pouze vývoj technický. ekonomický či politický. Zajímá nás v léto
souvislosti vývoj v oblastí, kterou bychom mohli nazvat sociálnëdemogratíokou.
Když ve dvacátých letech naše generace přicházela na
svet, nebyly na zemi ještě ani dvě miliardy obyvatel. Dnes je
planeta zalidnëna více než pěti tisíci miliónů obăvatel a v ro"ce 2000 vzroste tento počet podle olicíáiních od adù OSN na
5-T miliard lidí.
Ftuku v ruce s timto revolučním růstem Obyvatel, které
předchozí dějiny lidstva neznaly. docházelo a dochází lt dalsim kvalítativním změnám.
ti' oněch dvacátých letech urníraio do jednoho roku každé
páté až šesté narozené dítě: konkrétně kojenecká ùmrtnost
v roce 15121 činila 170 úmrtí na každých 1000 narozených.
Dnešní kojenecká úrıırtnost v České republice je 10 dělí na
1000 narozenýclı. S touto výší však nenıüžeme být spokojeni. poněvadž prakticky ve všech evropských zemích, kromě
postkomunistických je kojenecká ùmrtnosl pod hranici 10
v rozmezí koncem B0. let 5,8 - 9,? ıìrrırlí na 1000 ııarozenýolı
dětí.
Očekávaná střední delka života byla pro dèti narozená ve
dvacátých letech pro muže 47 let a pro ženy 49 let. Dnes
v Česká republice narozená děvčata maji před sebou v průměru ?5 let života a chlapci 68 let, a to ještě tato střední délka života u mužů je spolu se staly bývalého SSSR,
Maďarska, Polska a S ovenska nejnižší v Evropě.
Položíinelt si nyní otázku, co bylo hlavní príčlnou těchto
změn, pak odpovídáme, že to bylo především snížení úmrtnosti dosažcne nikoliv převralnýmí událostmi a objevy
v medicíně, ale uplatněním zejmena základníclı hygienických pravidel platných pro všechny vrstvy obyvatelstva.
Napomohly tomu také celostátní a celosvětové akce, jako
bylo povinné hromadné očkování vztahující se op-ct praktic-

voní manželství 40-50 let to znamená. že deti žijí v rodina kratší

dobu, než rodina existuje po odchodu dělí, a proto jeji stabilita

musí být zaiożerıa na řade dalších íaklorù než na pouhé existen-

ci dělí, jako to poslaňrıvaio v dobách nedávných.
~ Dala o dštech narozeııýclt na počátku marıželství soiıšasná
dávají možnost konstatoval. že doba, kdy si žeria přeje díle,
resp. deti. je kratší - 5-9 let - ve srovnani' s clotınu, kdy žije
v rııanžoiství v nebezpečí nechlëného tehotenstvi - 15-20 let_.
- Jedno až dve dětí narozené krátce za sebou současná zna-

menají. že rodina ztratila svoji historickou schopnost připravil od
ťleisiví dévíi-ala čı chlapce na rocíioovské role iím. že v po-šetrıšjší
rotiírıě se autornatlcky starší sourozenci starali o mladší a mladší
nacháreli svůj přirozený vztah k starším bratrùrn a sestrěım. Z to-

ho vypiývà, že výchova k rndtcovství musí přinášet mládeži laků
'zcela základní pokyny. jak peoovaı D kojeııcn a deti v nrıjútlejšíırı

ky na veškeré obyvatelstvo.

2 toho vyptýva zásadní závěr vztahující so k našemu tematu, a to k zefektivnění sexuální výchovy a optimalizaci
plánování rodiny. Tyto snahy - mají-Ií být úspěšné - musí
být důsledně zaměřeny na všechny Skupiny obyvatelstva.
a to podle váku, vzdělání, bydliště, profesionálního zaměření, rodinného stavu a podobně- Současně musíme věnovat
pozornost novým vývojovým jevům ve sféře sociálnedemogralické, ktere pomáhají stanovit priority jednotlivých
aspektů plánování rodiny a úkolů sexuální výchovy.

Hisronlckv NOVÉ .ıevv
víš vYvo.ii SPOLECNOSTI
Uvedrna nyni příklady vıytirarıých historicky nových jevů, které
nejen mirıuiš, ale i dıtenni starší generace nepoznaly z vlastní
zkušeností. alespoň v jejich hromadrıosli, které jsou ve vzlaltu
k närrıni projednávanáinu tematu.
~ .Ještě v padesátých letech dospívala mládež fyzicky v pnťimí-'rrıı ve 14-15 letech. Dnes dospívěi Iéınšř v celé Evropě všelne Ceská republiky mezi 13-14 rokem. Stale však přeživá představa. že dostaciıje. jestliže mezi 14--15 letou mládeži se objeví
jednou začas iekař S poušenírrı. Pomínerne-ii otázku. nakolik

veku. Je určitým prekvapenírri, jak vysoký počet žen drží v náručí kojence poprve tehdy. když si por-:idí svoje vlastni dı'tr§i.
-- Jak se horizontálně zkracuje rodina menším počtem dští,
tak se soiiöašııè prodlužuje vertikálně Z dřívějších 3 na dnešní -'i
grżnrﬂrace. Dnešní mladá rodina má obvykle při narození deti na
živu nejen prarodiče. ale aspoň jednoho z praprarodišıìı.
všechny generace obvykle s rodinou nežijí. ale vytvářejí vıršjnmno vztahy, o jnjíchž důležitosti bychorıi nemeli prıcbybovat. Jde
Indy o lo. aby informace. která dostávají mladi lidé, dostávali
i příslušníci starší a nejstarší generace, aby sn tak vylvařclo veřejné ıníıièní na základů nejnovèjších p-ozriaikù iz oblasti plánuvání iodlııy a sexuálrıí výchovy.
Dodejnıe ješte, že pro vývoj našeiıo obyvatelstva je chaiaktov
ristickým z'n‹:-ikem jeho stárnutí. To znamená, že za soušasnëiıo
snižování porednošlì a tedy snižování pnňlıi dëtí a mládeže narüstaji pošty a podíly starších osob nad 55, resp. B0 let.
V praxi pak nanľıslajl počty si-L-iršicli lidí na jednu mladou rodinu, která dnes přebírá péši nejen o dáli. ale casto l o sve starší.
nejbližší a vzdálenější příbuzná. 'vzrùslá take pocet starších občanů na jedno naruzr-má dite. či. lak můžeıiıe konstizıtnvat, že
dnešní dšli rııajl kolem sebe více dedečkıiı a bči_|:-irˇtek. ev. prodádečlrü a prababičelt, než jaké měla kterákolív předchozí generace. Tínı narůstá také vliv starších lidí a jejich názoru či životních
zkušeností na dite a mladého clovëka. který vždy nerriusí být
kladný a žádoucí. poněvadž nemusi být adekvátní nejnovšjšíiii
pornatkiìim vedy a technickému a spolecenske mu rozvoji.

'ID

prostě vyrrıýšlejí. .le proto třeba věnoval pozornost tomu. co říaji. a dát jirn k lomu možnost. A tak se zíizuji střediska pro
ohroženou mládež a především »zeleně-I telefonní Iinltjí. ífﬂlﬂ
děti nıoltou volat s línı. že se jejich problemy burton zabýval odbornici.
Dále se ukazuje, ze podobně jako u znasilněrıí se musíme
zbavit představy. že dite je ohrozerıo nejvíce cizím rıeznarrıym
člověkem. který je přepadne rıa opustěnern rrıíslě. vsectıny zatırarıiční rozbory dokazují. že 7tt-Bů '=:-1-. případíı pachateiíı zneużiti jsou nojbliżsí příbuzní. znární. lide. které k dítěti mají často
nadrlzeny poměr jıak-o utâítole. vedoucí tab-orů apod.
Psyıttııatři so s odují v lom. že největší nebezpečí je Šok. kte“
ıý je třeba odborně co nejdříve odstranit. Jinak ı-ràı'Jl'ie dítě a pak
dospělého člověka takový zážitek provázet negativně po ooly zivot. D jak důležité těma jde. ukazují progrerrıy osvětovéíıo školoní plánování rodiny pořádané asociacemi pro plánované rodiěovství v Austrálii. kdo organizují kursy spociàirıě pro manžela
žen.
_ které
_ , v_.|dětství
Ě _ či mládí byly předmětem se:-nıalního zneužití
vcotn_e znası n rıı.
_
Jak jo tento problem závaícrtý i pro Ceskou republiku. ukazují
tato data. Ftoěně se dnos rodí `ł3t) tlůlíl dětí. 'vezme-li se rıejrıížěl
podíl 'zneužití angtíokýclt. lt] 'itz.. pak musíme Itonstatovat. ze
z těchto dnes naı`ozenj';r:iˇı dětí' se stane objektem zneužití do 15
let 13“ D00. spíše vsa _ 25 (100 osob (víz průzkumy Gvědska.
I-ioiandskćıj. Toto nebezpečí hrozí roěrıě minimálně Tito -- lřůů
jedincům Z kaž‹'|răt`ıo kontíngerıtu rıarozenyctı.
Pokud jde o počet osob. které by měly být o teto problematice podrobně irıíorınováni. dostáváme se kazızloıoěně k číslıı asi
400 DDD. Pro tento odhad vyctıazímo ze 3 dospělých osob
v nejbližším vztahu k jednomu rıaınzonomu dítěti.
V naši republice nebezpečí jeslě narůstá ti'n'I. ŽE“ Obyvüíﬂlätkﬁ
starne a že na“l-Každé naro-zone dítě přibývá počet starsich osob.
potcnciáIníct'ı pachatelů. Jestliže v roce 1 nitě připadalo na jedno
narozené dítě 5 mužů starších GD let. pak je to dnes již ì',!ı` tako-

ůsonsoeuocnaas
_ _
PnızEFEknvNsNısExuALNı
vvcnovv
Na toıttto místě je třeba zdůraznit význam demografie - nauky
o obyvatelstvo. která nam pomáhá kvantillkovat a kvalitíttovoı
jednotlive skupiny obyvatelstva tzv. ~-target groups“ - citově
skupiny. Na ty pak zarněřujeme v rámci sexuální výchovy pozornost pedajjogickě a osvětově Činnosti.
Další analyzy nam pak pomáhají stanovit priority zájmů a potřeb těchto skupin. které podle věku můžeme dělit na skupiny
Bíetýeh,

Gletýoh.

12-`l 3letyt:i'ı.

1?-1 Bletych.

I-łtl-Éłtletych.

25-żtălotýcl-ı a pel-c například 'tu-49tetýot`ı. tšotetýotı a starších.

Pelnıd pak hovoříme o hrorııadrtýcit sdělovacích prostředcíctı.
tníorrnacs o těchto skupirtach nam v pıvě řadě kvantiﬁkují skutečně i potencionální rčteıtářo a posluchače. Ti jsou zainteresovárıi přímo. poněvadž se jich určitě jevy. jako napřůtlad dospívárıí. dotýkají bez prostřcd ně. anebo nopřırno tím. že jsou za dospívající mládež zodpovědní. mohou jo ovlivňovat, jsou s nlrııi vtěs-

něnı kontaktu. Napíiklari problémy dospívání so týkají v prvé

řadě 1?-13 lotých, kterýclt jo v sotıčasně době cca 350 Utttt.
Současně tyto inlormace. zojměrıa pokııd jde o nejrrıodcrnější
poznatky. rnusí být přonäseııjf na rodiče dospívajicích. t›lı'z|-tě příuzně. učitele i další pracovn ky s mládeží apod.
K tomu je třeba doplnit. že v souhlase s přirozeným vývojem
společnosti. každým rokem. tak jak se obyvatelstvo posuntıjrè do
starších věkových slnıpín. nastupągl noví z,'z'rjen`ıci. čtenáři a posluchači. Clsvěta rıoní jednou dan . ale musí se opakoval každýrn rol-ıeın. jak přiolıázojí noví jedinci. kteří ještě včera zájem
neměli. poıtňvadž se jich problematika rıetýkala. A tak program
jednou napsaný, předrıesený, 1-'y'sí|aı“ıý není ničím jednorázovým
a koneěﬂyırı. ale musí se po svem doplnění o nové poznatky
opakovat pro další nastupujrcı' kentingenty.
Dalo nesmíme zapomínat. že čtenáři či posluchači poııžhraji
íntorrrıarze nejen pro sebe, ale soutˇ:asno se stávají automaticky
nositeli poznatků pr_o své mladší sourozence. spoltıžätky, spolupracovníky. Na tom byla například založena péoo O sexuální výchovu během základní vojenské Služby v Polsku i `t'ureci‹\ı. Zde
mají dobre zkııšenor'-.tí s tim. že po absolvování vojenské Služby
pterıášcjí absolventi automaticky moderní poznatky Z ptárıování
rodiny do svých vesnic. na pracoviště. vytvářejí ve svem okolí
moderní konstruktivrtí čr pozitivní veřejné mínění v této oblasti.
Sdělení zaıněiíme nyrıi na tři aspekty plánování rodiny a sexuální výchovy. ktere v současné době pnkládáme Z hlediska zdravotního vývoje spoločnosti za nejdůležitější. Je to preverıce

vých starších osob.

a obrana zneužívání dětí 'a rrıtádožo. netıezpcčı' exploze AIDS
êı sexuálních přenosných chorob pro urcite vrstvy obyvatelstva

a srıaita o snížení počtu interrupc pomocí ırıodorıtí antikoncepce. K vänověnl pozornosti těmto tíom těmatůrrı nás vodou rozbory mezinárodních zkııšanoslí. zejména Z poslední doby a analýzy současrtěho stavu daııé problenuıtiky u nás. Zatímco skutečnost. že Ifieska republika má jeden z nejvyšších počtů uměleho přerušení v Evropě. je dostatečně známá, nebezpečí
zııeužíväıní děti a aktualní nebezpečí' šíření Alí.)$ a sexuálně přenosnáictı chorob je stale podcerıovíıno a vědomě či poctvëdorııè
z ne ostatků znalostí bagatctizováno.

SIŠXLJALNI NASlLl A ZNEUZIVANI
D ET l
Gtázcc zneužívání dělí je v poslední době především v BD. letech vo většině průmyslově rozvinutých evropských státech věnována zvýšená pozornost. Průzkumy provedeno v Anglii,
Nizozemí. Dánsku. Švědsku přinesly Šokující odtıatení. a to. že
co-H 2t`.lI--30 'tin ze všech dětí do 15 let byío zneužito,jr-1 zneužíváno anebo se staly obětí zavażněho pokusu takoveho zneužití.
Poslední iníomtace Z nrıglie konslatujı naprosto zodpovědně. že
nejméně každý desátý dospělý nüﬂngličan nebo Aıtgtícanka ve věku do tě let byly zneužití tak. že si nüiedky zejmena v psychickě steře nesou celý život. Nemrinıe důvodu poonybovat o tonı.
že tato čísla se vztahují řádově í na českou popularti. i když podrobně průzkumy dosud u nás nomčirríe. Znamená to tady. že
na základě nejrnodemějšíotı poznatků dětských psychiatríı. podiatrů. sexuologů musíme urychleně věnovat této záležitosti povzomost lak. jak se tomu děje i v ostatních evropských státech
dnes t včetně Polska.
Co dalsiho přinášejí uvedene zahraniční průzkuırıy. Zjišťuji. že
se ııııısimo v teto oblasti zbavit představy. že děti lžou a že si

Dalšírn nepřizrıivyın faktorem je nárůst rozvodů se zävislymi
dětmi. kdy na 30 D00 rozvodů ročııè píípada do DDD závislýclı
deti. Jejich ıııatky obvykle nozůstavají samy a průzkurny jíž řadu
lot dokazují. že situace dítěte po stránce zdravotní s sociální ncﬂl nejhorsi tam. kdo žena zůstává sama. anebo I tam. kde rozvodený nıanżei nad;-'ıle žijo ve společném bytě. ale tam. kde žerıa
żije S druhem. A právě od těchto druhů hrozí nrıtíte nebezpečí
pro dítě v takove dorrıáoııostt.
í-tekneıııe-tí nyní. že sexuální výctıova nutně musí začínat
u třiietýctı děti. pro mnohé to bude šokující. Ale určitě vybraně
informace Z této sféry jako prevence zneužívârıi dětí jsou naprosto nezbytné jako účinná zbran. jak chránil dětí před sexııalní
agrosíatespořı do určitě míry. Na západě. na severu Evropy, ale
i v USA a Austrálii existují jiz vypracované a velice jednoducho
stereotypě rad pro rodiče, které je třeba. aby si dítě automaticky
osvojito. .om Spada nsnasilno vysvětlení. že ne všictıní dospěli
to myslí S dětmi dobře. Proto s dospětýrrıi. ktore dítě nezná. neıııa komunikovat. přijímat od něho dárky či dat se vozit v autu.
Zejınóna pak (lítiâ ma být automaticky poııčovanc o tom. že jakokotiv chovani dospělých. í kdyby to byli nejbližší příbuzní. které jc
mu nepříjemně, napriklad hlazeni. hrani na klirı. ınusí se nanřsll
odmítal. a hned to hlásit rodičům.
Prevence na jedné straně jo včasné poučení odpovídající věku i clıápárıí dítěte a na druiıě straně organizace oottraıty dětí
před moznýrn zncužítím. kterou dnes tvoří čím dale tínı více spocíaiizovana pracoviště. k nimž vodou linky důvěry pro deti a Inalé pacienty. Dále je zapotřebí zvyšovat kva_|iíikaci bezpečnosti
i soudů a mit na pamětí. že zákroky policie i soudu mohou mít
pro dítě mnohdy horší důsledky než samotný akt pokusu o zneužití. ľlalo je třeba studovat moderní postupy lılásaně například
dětskými psychiatry Z Belgie. kteří spise nez důraz na práci poticio kladou váhu na psycrıologictrě postupy při lěěení dítěte, ev.
í pachalete a především Slııdi-.tm rodínrıětıo käimatu, kde se zneužití stalo.
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AIDS A SEXUÄLNÉ
CHOFIOBY

PHENŰSNÉ

Historie rı.-_-'rs intorrnuje o lom. že to trvalo pouhých rtàkolik desítek tel, aby so sytiiis převezcný tìolumbovjimí näntořníky do
Španělska rozšířil po celé Evropě. Naporrıolta tomu především
rntgrace spojovana tohdy s vàleıˇııtými laženími.

tí současně době prozıvéırnrš podobně rrnršíření panflenlic

.t'tllít$. a to nejen po cele Evropě. ale v celém světě. Uíiciatrtı'

odhad Eivštove zdravotnické orgerıíztaee je 40 rniiíonù nakaže-

nyctı AIDS na konci tohoto století. Je' sarnozřejrrıe, ie se tato

zaplnva nevyhne ani Ceske republice, í když současná zn-Lírn:-'ı
dala jsou nıírıimální. Prevence AIDS tkví v eleklivní soxrıáılni vyı:l'ıove všech vrstev obyvatelstvo. a tím telo v-,í't:l`ıove a pltínovšni
rodiny přestávají byläou ze zäkladrıíın íídskyırı pràveırl. jak o tom
hovoří rnaterìaíy
BM. Svetová zdravotnické orgerıizace
lvlezirıarodıtí íederaco plánování rodíııy. ale stává se doslova
otázkou živote e smrtí. .lo tomu tak zejmena. jeslliże si uvědomínıøe_ jak je naše veřejnost o r"tlDFí vetšinou z vlastni viny nedo
slatefzıro informována. Kolik mlsdych lidi mävne rukou s tlın. ze
AIDS je záležitost hortıosexuálù a uzivatelu drog. Svetová zdravotnická organizace říká neco jiného: ve světe jako celku se nákaza .l'ı.íLJS rozšířila v ìfti případů'íıotorosokualnim stykem, 15

v Evrope. Prùmerny vek ženy při sřıetku je 21 let s u mužů
23-Eft let při prveırı sřıalku. S tinı sotıvislj nízký vek rrıatek.

Pouze v byvatych soeialislickyoíl zemich rzı v Flecku se rodí meno-

ntum :ii-'sli żeuarn ve vekuve skupině 20-2-'l let. zatímco v cele
ostatní Evropě ja touto dobou vek 25-2<.'l let.
Z toho vyplyvšı, že u vdenych žen ve veku 20-24 let je pří-

chod dítěte vetšinou vítêınyı. či proto jo pro ne důležitější' připadne

Iećeni neplodnosti, přede àzení ı-'ızıl-:svych porodřı. další snižování kojener.-ke úmrtnosti než otázky antikoıtoepce.
Ve vı'àI~:ové skupině 25-253 tel se priority problemu meni a na
zásadním v','fzneınu nobyvá bránení neohtı*-.ínému tehotenstvi.
Porˇıëvmiì u j-rfedchoıfi vekove skupině: ve-tšina ion dosáhla
cíıtëžného poctu rlêtí, ktery u nás po-dotınř: jako ve vetširıä evropsl‹j2'o|`ı států činí 1~2 dělí [BU 'tin vdanycít żenj, docíiazi pro ne~
uspokojívou situsci v antikoncepci k neıíšıdouciırt třzhoterıstvirn,
'ia Iınmosekuàlním stykem zı v dalších 15 vt- jinak než ıèlesııym které se řeší interrupcomi. Na Ut)-D žen v teto vek-svá skupině
přiñadrí nı:-Zotírnurn prípadù urrıelelıo přerušení těhotenství - BU.
stykem, tj. lnﬁkovanyııti stříl<ačkaıni_ při tronsfùzi krve apod.
iızor. že irılerrupčıtí zákon slouží především ıtezodpovědPokud jde o Českou republiku. jsme čím dále tím vic přesvědířerıi. že nejvice je ohrožena s uplne obyvatelstva ve veku nyrn n'ılad3'fı“n dívkam, je myírıy_ Za prve na 'íl.iDíJ ıřen ve veku
15--19 let připadá pouze 24 inlerrupcí a za drtıíte u těchto mlu1?--IB let. či to 2 řady důvodu. o nlchż Iııuderrıo lıovoñt.
dych žen se připadne lěhotertstvt řeší dodatečné uzsvřenírn
Dbávà me se. že nodoststečnšı prevence a podcnnèní nebezpečí
ohrožují tuto skupinu rnladyeh lidí na strane jedne sn na sto:-ııto sřıatku. jak n lom hovoří skuterˇżııost. io více než 5D *ii. prvych
rlnıhe právě tato skupina se pro celou společnost stává “/.drojern dělí so rodí do ku měsíce po sřralku.
Inlormeco o vltodnť-í antikoncepci. která je zásadní prevencí
exploze .f-.IDS u nas.
Prve hledisko je kverııítatıvni. Dnešní l?-1Bletí Iido tvoří vr- umělého přerušení léltotonstvi. musi byl v prvš řarlè zunteřena
clıol popuíocrıí viny. kdy v polovině Tu. let stoupla porrıdnosl tok. na ženy starší, které dosáhly żàrjoucilıo počtu deti êı tíêılšiolı
20-25 lot žiji msrıìelskyrıt životem. Pokud bychom se soustiodili
že se rorlilo 190 oni) dětí, tj. o S0 000 děti více než předtím
v masmediinlt specíalníé na ženy ve veku 25-25! let. pak je to
tı než pole kolem roku 1980. Tyto děti dosáhly dnes věku koleni
LB íel ct 50 [JOD jo p-uízetní přoveha před 1Bíelyn1\. kteří do tohoto 300 OEIU ćlenařek či posluchacek.
Snížení počtu ínlerıupcl je nejen ~|:›omot`. žerıëı a odstranení
veku |“:řichr'azo|í napříkiad před 5 lety. Narùslají tedy poıš-ly osob.
ohrožení jejího Zdraví, které s sebou nose kazdy zákrok, ale zana ktere je třeba soustředil osví-'čtu a iniorrı'ız1ce. Zùstenome-li
u indexu 3 na jednoho míarlélto člověka. jettna se každoročně číná byl také presliřnl záležitostí Z ınozín:'ıı`-odnlho íılodiska.
Fiozlıo-dne nám neslouží ke otí. že na itłůü žen ve veku 15-44
o ñüü DEJIIJ - HDD DUO čtenářů, pos|uchačı'ı, příntjich i nepřímých
let připadá 49 ínlerrupcl. zalirnco koncoin 543“. iet vešvédsku je
zájemců.
Dıfıleżítıëjší jsou však delší skutecnosti. Je tovělcovà skupina.
to 19. Norskuítì. Anglii 14, Finsku 11. Belgii T-25 a Nízozenısku T
která prrìvë v této dobe začíná navazovat vážné známosti a zazákroků na stejny počet žen ve leı-tiíııim veku. ve všech techto
hajuje sv-új intimní život. Současně je to \.'Šek socío-demo ralıozemích existují podobne libeıátní zákony jako u nás a nízkycít cisel zákroků jo dosottovžıno rrıodenıi obecně |:ﬂı`ijír'nanou a praktiká skupina, o niz tvrdí zejrnena enrerícká literêıtura Zabyvagjıici se
šířením AlDS. že je si nejméně vedoma nebezpcřzí. ktoré S so- kovanou antílcorloe cí. Dodejnte. že modomı svet má jıš: dostatek Zloıšoností. že Eıkákoíiv ouministrstivrtí opatření v oblasti intıou pondn-mie NDS přinčıšzí. a proto vèdornčt í podvědomě podterruprıi se minou úćínkorn.
coñuje jakekoliv pokyny nutne pro prevencí této choroby včetně
Hovořlmo-li o vyznčıntu lııánoní noolıtonétıo teítotenstvi, musídelších sekuálné přorıosnycíı chorob.
Tito mladí Itde jsou v dnešní době tyzíclry dospěli. ale nemají me zdùravnil, že se arıtikorıcepoe zejınone v poslodııinh letech
ve votsínů případů ukonıfıonou přípravu na povolení, nejsou eko- vyvíjí. Hovoříme o onlikonoepćnícll prostředoích 2. a 3. genera-

nomicky somostatní a dospělí socíálne. V krčttl-rem ćasovëın in-

tervalu se ocitli v podmínkách zátsadnich polilkıkych zmèrı. pro
kteırâ je otıarakteristícko otevření hranic, uvolnení polílickyctı zábran pro styk především s cizinci a Z toho vyplývající ınigrčırıe,
která vlisících tyto mlade llťli vede do ciziny a současrıă umožıˇıuje kontakt so Zehtarıionínıí hosty u nás. Na tyto styky však nejsou připraveni nčıpřiklćıd i tim. že nozıtaji dostatečné jazyky.
způsob zivote o tradice vztahů mezi mužem čı ženou v ıíızrtýclı
částech svıìta a Evropy. Nrıdšoní Z možnosti cestování. Z prosliedi“ plného lákadel ohctıođníotı domů ihotelü při naší [inanční
nedoslateıřııosti je také jedním z dùvodù nezodpovňdnë uzavíranych vztahu ùstıcíclt ve vztahy intimní. Při naši nízké úrovni se-

xuální vychovy a používání antikoncepce není divu. že Zde hrozí

krome nechteneho těhotenství í nákaza pionosnyrrıi choronami
rychle přerlávaıtynri dále.
Při toto příležitosti je třeba upozornit na lo. ze se nonoplııila
představa, že zjíštení AlDS i nákazy Hl*J povede dotyčného oloveka k urćıtıă díscipline. řàdrıomlı lećeııí a zırızènë způsobu života. l v naší zemi so už vyskytly případy, že postiżeny rıákazou
AIDS naopak ztratí veškeré zábraıty - a i když je to trestné
- »mslí-‹ se spolecnosti usllovnýın šířením leto choroby. Pří
nıyšienkove íırevnı leto vokovo skupiny 1?-ttllolyclız bychom
spíše meli poñitot 5 touto druhou eventualllou chovani techto jedinců, u nichž nákaza bude zjištěna. Odtud pak pramení představa. že je třeba se obávat exploze NDS právě u této podle
našeho mint“-Éžni nejrískovojší soeio-demogrčtlioke skupiny.

nNT_ıKoNcEF_=“cE -„PREVENCE
urytELEHo Pnenuseuí
Tenoreusrví
Ceská republika je ne poeàtltuso. let spolu so všemi postkomu-

riistickyıni zemernl státem s nejrnladšiıni ženiehy i nevěstsrni

ce. Musíme vzít na vèdomi. že informace získané před 1U-Bo Io-

ly. například mallıami dnešních dosplvejích door, jsou dnes _;c-1slorale a je třeba je nejen u rníadycíı lidí, ale i v celkové populaci
nahradil inlormaceıni nejnovějšími. rü. Zde nutne rnıhsíme vidět
úlohu tısku. rozhlasu o televize. -Jiná cesta. jak snížil neùrıosnš

počty ínlerrupoí, neexistuje.

ZÁVĚR
Zˇv_`ı\.'ěreııt nıíižame konstatoval. ze ıìspešna sexuální tﬂjcltova

musí být zarnoiena na všechny sociodemogrnficktâ vrstvy oby-

vatelstva, jinak bude neùpiná 41 neolektívıtí ıšmotıo pouze částečnťt efektivní. Musí přilıllžel nejen k jejich pořıotním slovům. ktere
so v průběhu lot nterıí, ale také k prioriläın jejich zšjmılı a potřelırìrıı. N-ernenë důležitý jo pak i vliv na tvorbu veřejného mínšnl
v rodině a společnosti, v kterych se nıíady íılevek a obćan pohyhuje.
Stojí před nonıi tři nejzávažnější úkoiy v této oblasti. .le to prevence AIDS čt sekuàlne přonosnyeh clıorob, které hrozí ekptozí
v prvé řadě ve věkových skupinàelı 'I ?-18 let. Dole je to sekuıżílní agrese, především ıﬂnetıžívani deti. proti níž jsme zatím navyrukovelı doslatořınou prevencí s postihonı nejen v oblastí trestně
právní. ale í v oblasti psyctıialríckeho léčení obeti i případnršlio
pactıatele. ev. uzdravení oeíe rodiny. Za třetí srıiiení ínterrupeí
s přihlédnutím k nejohrozenejší skupině žen ve veku 25-EB let.

které dosáhly chtenèho poctu deti a nadale jsou vystaveny ne-

olttćnéıtıu olëltotnènl.
Cas kvapí a nic nenasvedcuje lornıı, že by u nás docházelo
k zássdrıimu pnzitivnimu obratu. Je na nás všech, abychom
svym dílem na svém poli působnosti přisplvsíí ke zlepšení situaoe, která zuaırıena vetší bezpečí pro naše rodiny I pro nás samolne.
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SEXUÁLNĚ PĚENQSNÉ
AIDS A LIDSKA PRAVA

NEMOCI,

bylo 1,3 piipadıı. Existují ovšenı regíorıálni explozivní zvýšení incídorıce toto nemocí. Zvláště Znapokojivá jsou dnes data ze západních |Johıaı'ıicni'oh oblastí, Prahy ćı severních Cech. 'In' ıtëldeıýclı techto lokalit-âel“ı se zvýšila incldence syíílidý 3 - 5×.

Etické a právní aspekty pohlavnè přenosných nemocí (sexually transırıitted diseases - „STD“j a AIDS jsou oblastí,

kde se spojuje problematika lékařská tldirılclráj S problema-

tikou veřejně zdravotııíckou íhygienlcko-epidemlologickouj,
elíckou, a s právní regulací každodenního života lidí.
Cetá oblast STD -se dělí do tří relativně samostatných kapilot:
1. Kla stcke pohlavní nemoci tkapavka a syfilisj
2. Ostatní pohlavně přenosná nemoci t Kondylomata. papílomy, opaıy. chlamydle, lntekční žlouten-

KAPAVKA
5 incidonoí pod 100 případů kapnvky na 100 DDIJ obyvatel rocne
si naše republika nestojí v Evropě nejhůře. Také toto onemocnění vykażuje v některých regionech nárazová Z'n"ýŠer`ıí výskytu.
Hlavním problùmem klasických pohlavních nemocí je dnes výskyt noxgých. na nëkleıá antib etika resistonlních kmenů patoge-

ka a mnoho jiných).

3. l*lIWAlDS

nfi. Tyk se to zejména kapavky a HIV. Stále zaznamenáváme

.le v podstatě ııešetrnou sìnıplitikaci. když se některá tato

vysoký počet piipadù laickoho „samoléčenľﬁ jakož í preventivního uživání [či spise zneužívání) antibiotik a chemolr-ırapeulik
u osob s rizikovým sexuálním chováním.
Ostatní STD bohužel unikají statistickým výkazüm. Nicmene

oblast oddelí od ostatnich a pojednává zcela samostatné.
Nejen lékařské, ale též hygíenicko-epídemíologlcké. právní

a etické aspekty jsou v podstate identické.

Nemoci, vázané na sexualitu lidí, rnnií starou tradicí. Již

nebudeme zřejmě: žádnou vyjímkou v rostoucí íncídencí papilomavírových ínletcci, chlarnydíi, oparü a podobných nemoci. jak jo

Starověká medicína znala možné nepříznivé důsledky sexu-

álních eıtcesù a promiskulty pro lidské zdraví. Středověk
znal celé epidemie a „morové rány"_. které bylo možné vysledovat jako důsledek přílišná sexuální podnikavosti ve

zaznamenávána na celém svete. Klinické zkusenosti ukazují. za
roste počet případu manííestních i klinicky nürných päııevnicli

Zánëtù Lı mladých žen. zvyšuje se iıınldenoe prokanccroz doložrıího čípku. Důsledkem vysoká íncidnnce pánevrıích záııůtù

větších komunilách. Moderní společnost zvýšila hustotu

tı mladých żon jsou reprodukční probléırıy tneplodnost manžel-

osídlení. 'vysoká koncentrace lidi je provázena jejich vysokou migraci. Jistá úroveň sexuální promiskulty byla, je
a bude existoval ve všech společenských íomıaciclı.
Moderní kolektívístícký životní styl je žlvnou půdou pro exi-

ství zejména) í problemy obecně Zdravctn tzkraconí života a ne-

mucnostj. V_ nekterych ohleclech se tak pánevní záııoty blíží
svým sociálním dopadem I-IIV pandúmii.

stenci epidemií a pondámíí infekčních chorob. llılodelovou

HIVÍAIDS

situ oci je kolektlvlstická domestikace domácích zvířat, která
rovněž vede k rozvoji epidemii a pandemií, vyżadujících
mnohdy radikální preventivní opatření. Lidská společenství
se nebezpečí pohlavně přenosných [a jiných) nemoci brání
dünıyslným systémem primární a sekundární prevence.
Epidemie tyfu. moru a eholery byly překonány zvýšenou
úrovni komunální a osobni hygieny. Sexuálné přenosné ne-

Hrozba HIV irılokce způsobila významné zmeny v postojích Iidík sexuálnímu životu. Zatímco v šedesátých e sedmdesátýclı

letech vrcholila ve vyspñlých zemích vlna sexuálního liberatís-

ınu Lsextıální revoluce"j, počátek osmdesát 'ch let je charak-

terizován vzodnıiıtou vlnou antlsoxuallsmu Ĺseituálni kontra-

revolíıco". jak se tento nástup restriktivních postojů někdy naZyva .
Obecrıě jo známo. že íncidenco HIV nákazy a onemuonšıní
NDS je u nás Zatirn nízká. Poslední tabulka kıimulativních šatnoctí HIV+ lidí v České republice k 28. 2.1993 uvádí colko? počet 146 osob a 2: toho celkenı 35 případu orıamocıı-ení [E115,
Dynø:-ıınìka nüstu lvšechny případy. včetně xaltrnniůnich obcanüj

moce však sotva zvládneme nějakým komunálnă hygienickým zákrokem. Jistou šanci na jejich překonání je změna

pohlavního života. Způsob sexuálního chování lidí se však
po tisíciletí podstatne nemůní. Zesnulý John MONEY, přední amcrický sexuolog. na samém začátku pandemie AIDS

pravil, že tato nová hrozba ovlivní sexuální život lidi jen do

té míry, aby to stačilo na udržení jeji existence. Podobné
v minulosti hrozby kapavky a syíílidy nezpùsobily žádný
převrat v sexuální morálce. 'Ií' této souvislosti není bez zajímavosti, že na syíilidu zemře v této zemi zatím ještě stále
každoročııů více lldl než na AIDS. Moderní lékařská věda
chápe lníekiâni onemocnění jako symbiotický vztah speci-

zatim není překotnzíı
rok:
Hl'tı'+
AIDS

llekéíıo choroboplodného zároclku az lidstva jako celku. Cl šiření těchto nemocí a o jejich existenci nerozhoduje tolik
způsob chování jedince, jako životní styl celých velikých
kolekllvü, ne-li celeho lidskáho společenství.
Incidence pohlavních nemocí a AIDS v Ceske republice.
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Protože dále nerosle podíl příjemců krevních dcrívátů a kıve.
Zůstává nejv-ýznanınèjsí lormou přenosu vim H|'v' pohlavní styk.
Ve statistice zatím Iíguruje jediný intravenıžızrıí toxikoman.

Nepochybně dale bude stoupat podíl heterosexualniclı přenosu.
Zvýšení poctu I-IN pozitivních lidí ve spolecnosti přinese mnohé

S`“r'FiLlS
Poslední globálrıi čísla nejsou v mczinz-'uodníırı srovnání nikterak
mimořádná. Irıcidence čerstvých případů sylílidy se u nás polıybuje pod 4 případy na tüü Utld' obyvatel ročně. 'v ıoce ttłtll to

problemy. Es Zdravotnickáho hlediska je to problem Hl'v' positiv-

rıich novorozenců a kojenců. Dbccnýnt problamern pak je míra

tolerance k jedincům, kteří jsou I-Ill!-l nebo nenıncní.íﬁ.ID5. Prvky
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maticky pracovat i ve smyslu podpírrrte psychoterapie. Dbat, rıby
rıetıyii v souvislosti se svou nemoci sccisilnć diskrirninováırí ı[rorziina, zaměstnání. Škoiajı. .ide jiste o io. nerozvﬁet u nicir antis-"f
ciatni deslruirtivni postoje. Cim zodpovednejši tıudou Hiv pozitivní lide. tírn rnertě budeme mit nekzažeıtych korı-t'ﬂrkir'ı. Nıäjako vcřejne pranýřevärıí tr zıtámkování se ırrie ncosvedčuje. Jen zatraııi lidi s rizikovym chr'Jvr'nıı`rr`ı do jeste lılrıttši iioçjaiity.
Práva a povinnosti občanů. Lidé mají právo na dùiriadne irhíormace o riziku i-tiW.\'JriDS a r› ;›_pı'rsobecl'ı preveııce. Nelze se zde
spokojil S jakrvf-rn moralizovànirrı. Prakticky každý fine-5 ÍÍŽ 'ı'Í. ŽE E-E
vyhne Hiv viru, když omezí svfıj sexuální zivot na věrný a bezpocııg vztah. Roziro-drıvê ne každý je však v tomto ohierlrr úspěšný. Na
v rny vztah jsoušaolřeba dva lidé. Takrír osobnostní kvality jedince
rııohou být takov - mu životnímu stylu rıej:-řiznive. Proto je naprosto
nezbytné. aby již základní škole iıdš vybavila znalostmi o bczpećnejširn sexu a aby formovela jejich postojeve srr'ıyslu racionální
zodpovědnosti. v' této oblasti jde o pravo lidi na otevřené potrıřcni
D sexuaiitè v ncjsirš-irn slova smyslu. Žádná ídectogíe sr žádrièi nábrıžertská ironíase by zde nerrıëia init jcrtrıostrr'-ınný rnonopol.
- Právo lidí na osobní intcgriiu. Tomuto právu odpovídat nepřípustnost testování Hi'v'_ protilátek bez souhlasu vyšetřovane osoıy. V praxi se realizuje širokým systémem poraden H testovaGıeh mı'st HIWAIDS.

rresnaseıtlivosti e diskriminace jsou zde olrvyidıì í vo siáteolı
s daleko v'_.'šíii tradici denıokrecíc.
Za hlavni problem l-llt‹'ir't|IJS v současne dobe je třeba považovat stale jeste rnelý pocit ohrožení bežnrfı populace. Zdá se.
ze posledni roky jsou oirarakterizoväny rostoucí oblibou prezervativıìl er s jisiými -zmeneıni v pohiavnirn živote lidi. Asi polovina
dotázaných v riıznàch anketrich uvridí. ze svůj sexuální zivot port
vlivem hrozby Altíın zmënili ve smyslu zortpovrľrdnejsi volby perlnera. Na techto píizrıivých signaleclı se jisté podílí přcdevsírn
volnejší šíření iníomtací a otevřeriëjsí pojednávàní setrııáini problematiioy v masmćdiich. zejrnena v onsojrlsech.
Potiet lidi na Zemi nakažerrýcli virem HIV přesáhl podle rnate-

ririlù Světové Zdravotnické organizace v roce 1992 jiz “i2.rrıiIió-

niı. více než třetinu toho počtu tvoří ženy, asi pbtinu děti. Přitom
pooet žen a deti v posledních letech prudce stoupá. Na AIDS již

zemřelo na svete více než 2.5 miliórııı lidi.

Přesto. že ııebezpečí viru Hiv' je známo deset roků. čr přesto.
že soıriíasne dokoııale víme, jak se virus šíři. nezdá se. že bychom byli schopni jeho šíření zastavit, Není pocłrytı o tonı, že
onemocnění AIDS je přímo závisie na životním stytu současného čiovëivra_ Elez -.vysoke rrıigraoe. lidi, sexurälııi promiskuity 8 bez
nezodpovèdnosti by pandemie byla sotva možná. Jako neúspěšná se ukázala puvodni strategie tıoje proti AIDS jako proti
výjimccne a izolované hrozbe. Zkušenosti nás nauůily, že
s NDS jo třeba bojovat v úzké součinnosti s řešením takovýclı
probléınír, jakými jsou sociální postaveni żcn čr dělí, stabilita rodiny. piánovanů rodirˇıovstvl. dostupnost a úroveň zdravotní pece
a politické svobody. Je dnes již zcela samozřejme, že AlDS.i'l‹ilV
nebude možné nikterak separovat od ostatnich STD. O šířerıı'
STD nerozhoduje jen chování konkrëtnirıo jednotlivce, ale cho-

ETICKÉ PROBLÉMY S STD. _
Hıvr/AIDS vE zonAvoTnıcTvı
Naše zdravotnická veřejnost je podobně elicky defonnovarrá, jako
veřejnost laická. Postoje ir ıandćmii Ai[}S.“'i ilv' tn-y|;,rovokr_:valy
u lékařů l ostatních zdravotııíjeù vinu rcsirilrtivnich zı diskriminačniclı postojů. Pokud vůbec neco noveho Hiv' virus přinesl. ÍH in
potřeba. přistupovat prakticky ke' keíriemu pacierınlovi, jako by byl
i|"J pozitivní. Právě proto, že je prakticky nemožné vždy a o kazrtërn pacientovi znát jeho l-iiv' status. řtrıı írekvcrıtní testování i“i|v

vání celých velkých komunit, států ra národů. Citujrne ze zave-

recneho dokumentu v'lli. Mezinarodni konference O AIDS

v Amsterodamu: „Je třeba vënovat pozomost všem tomtàm diskriminace na zaklade pohlaví, rasy. vyznání, původu. sexužıtních

protilátek nemůže osetirıjicímıı Irfıkañ zajistit, že nebude pracovat

s nositelem infekce. Například stavy viremie v prvnich iazích rır'rkazš Hiv jsou bez protilátek v sání. Beżnýrn sociálním stykem
a b žným osobním kontaktem S temito tirlmí nonı' nikdo ohrožen.
Tradí‹`;rıă nejvyšší obavy projevují zamëstrrêrnci chín.rr-gickýciı oborir. Bývají žadžrııa zvláštní opatření při operacíclı Hiv pozitivniclı lidí {zapomíná se, že orldeicni nutně bude operovat řadu Hiv'-r-. kteří O svem stavu nevëdíj. Floàlrıa hrozba profesionalni nákazy Hiv'
u lékařů a ostatních zdravotníků nerıi nulová. Při dodržování zák“ladnlr:h ityqioníckýciı norem je však nákaza timto virem mnohem
méně pravdepodobne, než je lomu ujinýciı pınícsionátníciı infekcí. V nedávné studii v USA se ukžızﬂio, že |1racovnici_clrirurŤíckých oddělení, kteří nemají mimo svou práci ririkove setrrràlrrí o tování. mají prakticky nulové riziko proiosionälni rıvıfrkazy. Odhčriertri
pil'pady Hiv' pozitivity, vyrlávarc za profesionální, jsou vcsmes

preferencí nebo spoler`:enskéI“ıo postavení. která brání stejné rioﬂ
stupností k prevenci näıkazy HIV virem a k léčení AIDS čt které
tedy zvyšují riziko šíření nákazy. V tomto ohledu je tedy virus

lˇllv' význarrıným tostorﬂ etiokelıo citëni lidí..

V osmdesátých letech se parıdémie HIWAIDS stala spouštècim mechanismem vlny antiscxualisrnıı a puritenskèlıo moralízo-

vání. Tato ..sexuê'1lni kontrčırevotuoc' se vyznačuje Snahou po ob-

nove íundamentallstických křesihnských reslıíkcí. Nèkteří zčistupcl tohoto směru „sexuální výchovy" se neštiti ani novëdeckých argumentaci, zcela ve smysu toho, že ,ričol svëli

prostředky“. Mııozl soudí, že za pancléıníl I-IIWAIDS je zodpovednà oslabení tradičních hodnot manželství a mravnosti. Jejiclı

restarırovani v poríobů obvyklé v minulých stolelioiı má lidstvo
ochránit. Hlavním rizikem lundamerılaiistíckeho ınoraiizování io
skutečnost, že vııäıši do lidske komunity prvky bojovnè ideologic-

spojeny S rizikovým sexrrè lním chovárıırıı v soukromıšrn zivote.

ké intolerance. Je třeba si ovsem uvedomit. že Zcela jednoznač-

Kažrlopádnë je třeba obnovit a posilovat tradiční hrrrnanisticke
hodnoty zdravotnictvi. Pomoc nemocrıérnu Ina být na prvnı'm

ské nebo křeSt'črnSl‹o mravní rneximy_ vždy se setkávají jen
s castetšn 'm přijetím společností.
Každé jednostranné zirleologízování .'-ı zpolitízovčırıí problema-

nikdy stoprocentně gčtrčrııtovat.

né panství tech nejíurtdamenlalistićtějšich nábožerrských restrikcí nikdy v minulosti nevedlo k obocnému biahu. At' jsou to islám-

misto. Osobní bezpečnost zdrevoinlka není mozne v johoproíesi

PLATNÉ PRÁVNÍ NORMY

tiky STD je nežádoucím jevem. Máme-li proti těmto nebezpečím

úňınrıe bojovat. pak jen takovou sexuální výolıovou, která osloví

Náš Trestní zakon má paragrafy týkající se šíření přenosných
oncnıocnenr:
1. §§ 1853, 190: Podle techto paragrsiir se trosta ten, kdo zpusobí nebo zvýšii nebezpečí zavlećeni nebo rozšíření nairařiivň

všechny, a která nikoho nedisknmirrrıje. Tedy ani takove sexuální minority. jakými jsou lide odiisne sexrırìinč Drientovèıııl a jinak
Ideoiogicky srrtýšlejíci.

lidské cłıoroby. Trestní sazba až tři roky rırirıř.-tí svc-brzıriy podle §

Pasiva A EOVINNOSTI ,
Pozırıvıvıcn A NEMOCNYCH
srorl-ııv
lnlekoi Hiv' nedovedemo úrˇrinırıť-in vyiećit. Vsechna pozorovăırıí
ukazují, že človek nekežený virem HIV zemře v rıejmrinè í-'5 %

práve na tuto na-fıkazu. To je veřejnosti dobře známo. Právě osu-

doıvý dtarakter nákazy Hiv' Il odlišuje od ostatnich STI).

Strategie práce s potencionàtnimi pacienty je zde proto ponekud

odlišná od jinych katogoní STD.

Clšetřovàní čr lerˇzenr' Hiv' pozitivních a nerııocných l'rlD5 stoji

nemalé ćastiry. Přesto je v zajmu spolecnosti, aby tito lide meli

vsichni dostupnou co nejlepsi lékařskou peci. Při zatím malých

počtech případů u nás je racionální, aby peče o ně byla soustředěna do specializovaných středisek.
S Hiv [rozítivnimi í .AIDS ncmocnýrni pacienty je třeba syste-

'lt-ttì ıjúmyslný delilrljr nebo až j-edcn rok podle § t5Ir'1 icin sprírciınný z neditalostij.
2. § 226 tr. Z. .Jülıreírovaní pohlavní nemoci' - i když je takový
ňin spachčirr jen Z ncdbaiosti, hrozí trest pùl roku odneti svobody.
Z polıletlu iekařc je zrrıínènri. pravni úprava podivná. Nasiiını
vytriıavà pohlavní choroby z těch ostatrtích ,.pi'ideluje“ 'ra ne
nižší trest. Podle meho rrázorrı by dokorıaie stacíiy ty prve dva
paragrafy. § 226 je zcela jiste nadbylecný. ve vztaiırı k prevenci
pohiavno přenrısnýoh onemocnění je cxisterıce zn"ıínertyol`ı paragraíů sotva nějakým podstatným přínosem. Podle techto paragraíù bývá jen zcela ojedinoie nekdo stı`i`ıán a ještě mene casto
odsouzen. Spíše než na represi je třeba sázet na dobrovolnou
spolupráci lidi a no jejich ochotu menit svùi zivotni styl pod vti-

verır racionàtních informaci o rizikových zpíısobecb chování.

Existence trestrte-právních sankcí je spíše jakýmsi nıeııtentenı,
než reáiným prakticky použitelným výclto-diskem.
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PLÄNOVANÉ RODICOVSTVÍ
A ANTIKONCEPCE
tr' souladu s rczoluei OSN a navazujicimi dokumenty světovyctı populačníeh konferencí je téměř ve všech zemích světa považováno plánované rodičovství za základní lidské
pravo. Podle něj mají všichni jedinci i ı:tv_oIiı:e základní prá-

vo svobodně a zodpovědně rozhodnout O počtu dětí a o in-

tervalech mezi nimi. Všem maji být poskytnuty informace
a prostředky k realizaci tohoto prava.
Celá problematika plánovaneho rodičovství nabývá v posledních letech iıazálnñıo významu politického. Děje se tak zejména

tvaiı' v tvář hrozící celosvětové poputacnl explozi. Světová populace se více než Zdvojnàsobila mezi léty 1950 a 1992 Z 2,5 miliardy na 5.5 miliardy. V létech 1950-15155 přilrytralo na světe 47
milionů lidí ročně, v létech l9B5-1990 přibylo na světě 441 miliónů lidi. každorocně je to tedy BE! milionů lidí navíc.
Známý íuturolog a publicista Isaac Astrnov publilroval nedáv-

no rtäsive důsledky. ke kterym by mohl vest tento ntst populace
Při dvouproccntnirı`ı přírůstku obyvatelstva ročně by již kolem roku Eülfvü bylo dosaženo Et) miliard lidi. To je asi maximální počet.
ktery by tato planeta mohla ještě užívit. Při setrvatèm dvoupro-

moderní antikorıoepćní prostředky však mají historii neporrıěrně

kratší. Prezervativ se používá od lži. století. posevní pasary od
století devatenáctého. ale teprve po druhé světově válce doclta-

zl k objevu homıonáinl antíkorıcepčni tablety. po které v dnesni

době každý den sáhne ví-co než šedesát milionů žen.
Castomnnzí lidé narrıitají. zda se v těchto případech ııepostu-

puie vlastně proti přírodním zákonům. Zda se na první pohled

nepoclıopitelná. proč v přírodě, kdo je všechno tak üćelnë zaří-

zeno. se najednou vyskytt živocisny druh. ktery musí brat regulaci počtu potornstva do vlastních rukou. Pro vysvětlení musíme jit
až do doby karnenno. Před mnoha tlsícíletimi se totiž vytvotìl
vzorec rozmnožovacího chování naseho biologického druhu.
Stejným zpüsolzıem ješte stála žijí kocovnici v některých alrlekych oblastech, Jsou to lidé žijicí na úrovni doby kamenné. živí

se pouze lovem zvěře a sběrern divokých plodin. aniž znají jakoukoliv antikoncepci, ıﬂyzrıačují se velmi nízkou porodnoslí.

Charakter výživy těchto prímítivních iovců a sbëıraěů je hlavním ćinitelem poměmè pozdnrlto nástupu prvního menstruacni-

ho cyklu. take však jeho podstatně dřívéjšího ukončení. Celé ob-

oentnínı přírůstku by se tento počet každých 35 let nadale zdvoj-

dobí plodnosti se tak podstatně zírrati. To ovsem ještě není zdaleka vsechno. vzhledem k možnostem jejich obživy musí matka

vážit tolik co planeta sama. Za dalších 2200 let by obyvatelstvo
Země vàžiio -stejně jako Slunce se všemi pianetami dohromady
a za dalsíclt -\t?0tJ lot pak tolik co cely Vesmír. Je to hrůzné pomyšlení.
Stejně hrcızivé jsou i úvahy o hustotě obyvatelstva. Kolem ro-

monstnıaci a je ne-plodná. Je zajímavé. že stejna situace nastavá i u některých divoce žijících ildoepů. Dlouhé kojení bez jakelıokoliv dalsiho omezeni pohlavního styku je přícinou až šestile-

nšlsoboval. takže za pouhých 1600 tel by počet obyvatel Země

ku tEt'r'5 žilo na jednom ětverećním kilometru planety Země asi
25 lidí. Při přcdpokladanérn dvcuprocontním populêıčnim růstu
ročně by se hustota každých 35 lot zdvojııasobíta. Za 340 lot by
byla `r'5CIx větší. celá souše včetně Grúnska, Antarktidy. Sahary

rı Himeleji by vykazovala stejnou hustotu jako na dnešním
lvtanhottanu. to je asi 18.600 lidi na kilometr čtvereční. V roce
232D by tato hustota zahrnovala již povrch všech světových

oceánů a ostatních vodních ploch Zenıè.
Není tedy divu, že vlády a parlamenty přijímají opatření k redul-ıcl populaňnﬂıo nìıstu a že na prvním místě zde figuruje právě
otazka piánovaneito rodicovství. informace o možnostech regulace íenílity zahrnuje otevřená a odpovědná sexuální výchova.

O ní vlastně pojednává celá tato lıoníerencr-J. Mezi prostředky
pair patří seırualní ebstinence - opatření značně nepopularní.

uměly potrat - z etlckěho i zdravotního hlediska řesoní značně
diskutabilní a jediným eticky zcela přijatelnym a zdravotnıš pro-

sposriyın opatřením je antikoncepce. říká kontracepce.
Snnliy o primitivní antikoncepcní postupy jsou popsány již
v ctaroegyptskěm papyrusu Petri Z roku asi -1850 před Kristem.
Podle tohoto předpisu se žene do pochvy vkládat krokodýli uus
nebo jakási zvláštní knšicka s medem. Také Bible se zmiňuje
o antikoncepci. Prováděl ji casto zmiňovaný CJnan_ ktory
..vypoustěl sve .semeno na zern“. Jednalo se tedy zřejmě O pře-

rušovanou soulož a nikoliv o cnanii. která byla po tomto bibllcn

kérrı průkopníkevi antikoncepce ııespravnă nazväóna.
.Je samozřejmě, že téměř čtyři tisíce let v historii antikoncepce
zaznamenaly urcite pekrnky. i když í taková Dnarıova původní
praktika ma i v dnešních dobách ěetné nasledovníky. Škutećrıě

sve novorozene dítě nejméně tři roky kojlt. po tuto dobu nemá

týciı intorvalů mezi jednotlivými porody u Šlmparızů.

Opuštěním způsobu života ko-čovnych levcü-sběraňù se tady
člověk zpmnevıšřit svému původnímu biolegickému naptàncvaní
e platí za to kıutcıu dan v podobě desítek a desítek Jzbytoěnych'
menstruacníclı cyklů spojených S nebezpečím nežàdoucíiıo otěhotnění a velmi krállcymi intervaly mezi jednotlivými porody.

Jelikož nemůžeme zahnat lidi zpět do pralesa a přinutit je pojí-

dat ovoce. byliny. trořínky a ulovenou zvěř. musíme rıadbyteıřø
nou plodnost regulovat jinými způsoby. Kromě sexuální abstinenoe, ktera jo regulačním opatřením značně nepopulamírrt
a kromě umělého potratu. ktery je zase výkonem nekdy riskantním' e pro mnohé lidi morálně problematickym. zbyva. tedy už janom antikoncepce.
Pnntikoncepoo představuje všechny metody. které dovoluji poIılavní styk mezi dvěma plodnymi heterosexuálními jedinci. aniž
by došlo k početí (koncepci). V poslední době je mezi antikon-

capcní metody zahrnována také sterillzace. l když v mnoha pří-

padech se po tomto provedeném zákroku neda už původní plodnost navrátit.
Mezi nojdùležitejší předpoklady antikoncepcrıíoh metod patří
především jejich spolehlivost. Nejčastěji byva udavrirta lat-trva-

nyrn těhotenskym cístern. Toto číslo se da vypočítat pomocí poctu selhání ır sta uživatelek v průběhu jednoho roku. Ivlodernı'
antikoncepěnl prostředky se vyzııačují značnou spolehlivostí.

a proto je jejich těhotenské číslo značně nízké. Tak například
hormonální antikoncepce poslední generace praparalu dosahuje
čísla rıižšıho než jedna. .le zajimave, že u nëlrterych metod byva

trätıotonskè číslo vyšší zejména na začátku jejich užívání. K možnosti selhání metody se tu iasto musí připočítat ještě možnost
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selhání tıžit.-stolky. MĚ-ktore metody jsoıı k takovemuto selhání
olhrvlrtšrt' nachylnć. Platí to pře-dv_evsim pro rııeiodu využívání
plodnych a nepíodnyı`.i'ı dni. l při nejpetˇtlivèjšíclı vypořıtech Často
stačí rutřlzarıý zákaz pohtavnílto styku v plodnéın období ptdt'-:lišt
nedodżot a nestëstíje hotovo.
lìalš-ii požadavek na antikoııcepćní moto-du je její zdravotni' nezávadnost a estetická přijatoinost. Metoda by natnřšla nopřiznive
zasaiıąruzrıt do prubehu pﬂhl.-ąvrıﬂıo styku. Je pravda. že v tıodnťıoo:-ıí tohoto po5|t=.›drıi`Iıo kriteria mohou být u Iùznych lidi' Znacnć

rozdíly.

V odborné literatuře o- antikoncepci se vždy setkáváme s pokusy o Iřldènl a klasifikaci artlikorırzopčních metod. Někteří autoři
dřìlí tyto metody na mtıžskè a ženské, jiní zase podle toho. zda
k jejich užívání je či není zapotřebí ıiıčastí přcdepisuiíoího nebo
7aváttëj|'cíl`ıo lékaře. Nejpřìrozenćjsi hledisko tříděrıi je historické,
antíkoncepční nteltjkly se deti podle Svého vývoje na tzv. klasické e rnetn-dy ınodomi_ Nezııarrtenêí to samozřejme. že by měly
byt za každou [ženu jímpagovany pouze ıı'ıodı=_-mi metody. I mnohe prastarêí antikorıcepćni zpùsotıy prožívají v současné době
svou uspesrıou rene..=':rır'ır;i.
Nejstarší aııtikoncepćni metoıtnu je přerusovaná soulož. V rrıiıtuiosti se casto vyskytovaly názory. že je tato metoda zdravi
Ékodtivá. Modemí seíıtuologie drıkazttjıš, že miliony párü praklikııji tuto metodu bez jakýchkoliv nopříznivyciı ztírrıvotıtlclı nasledkıü. Jettiııou navyltodou je poırıèrııě mala Spolehlivost. takže se
doporucuje kombirıovat tuto metodu raději S použitím chemických arıtikonoepřzních prOStředkı'ı. o nichž bude ješte řec.
Mezi typicky klasicktâ antikoncepční rnetorty patří tzv. metody
barièrová. Znarnena to. že se jejlctı použitím zrıemožrˇıuje setkání spermie s vr-ıjířžkerrí postavením překážky do cesty.
Nejznánıější barioıovou metodou je použítí mužské gumové
ochrany - prezonfativu neboli koııdomu. Tato rrıetoua má přede
všemi ostatními ıırčitífs vysadní postaveni: jako jediná totiž zabraňuje nejen průniku spermií do ženských pohlavních orgánů, ale
do znacne míry také zarnozı' přestup chorubujılodných zarodkù původcü soıtııáinèi přcnosnyoiı nemoci. Zejména v dnešní době.
v době: smrteiného nehrćzpotìl AIDS.. dostává použití prezoıvatívu zelenou. .Je proto právem propagnvrtno zdravotní výchovou.
v hromadných sdëlovaoíclı prostředcích. ra prodej prezervatívù je
všemožně rozšiřovžtn včetně instalace prodejních automatů.
.Je na pováženvou. že va srovnani 5 mnoha jínyml zeměmi mrí
prezervativ u nás velmi špatnou pověst. mnoho lidí se jeho použilı' brání S poukazem na to. že znemožňuje kvatitııí sexuální prožitek. rıavlékárıí prozervativu narušuje milostnou předehru před

prstem přesvědčit. zda jo membránou dobře překryt děložní čípek. Po skončení pohlavního styku I'r'ıL=Sí tüﬂto prostředek zustat ještě G-H itodiıı zatfťírlsn v pochve. V mnoha zerrıíciı probíhá v soucasne dobe jakási rerıesarıoo této antikoncopcní motoﬂty. použítí |)uŠavrıír:Ií pesatù přicltazı' znovu do rrtňtíy. `l.=ı.ké
k nám se tyto prostředky Zase po detší dotżıtt dovažeji. dokonce
i 5 možností použití ;ırıtíkortcepıìııı'ho kremtı nebo pleny jırténeın
Dolíen. Samozřojme nic nebrání v .~t‹'írnˇ:ası1ı:tım použití prezervatívu. l-'ři korrıbírıaol rıëltolíka antiltoncepčníciı ıııetod se vvyŠuie nejen antikorıcopční Liřtinek. ale také zábrana přenosu iofekce. Dellerı krenı nebo pěnu je ovšem možno poııžít také samostatně. tady so ovsem možnost Hellıáııí ponekud zvyšuje.
V takových případech rčıdíme ješte kombinaci 5 přerušvovèırıou
:-iıtıtıltìžl.

polıiavním stykem a pudobrıšø. S prozeıvativern souvisí také čo!-

Výčet klasických metod by nebyl úplný. kdybyclıorrı se neznıínilí ještě o vypočiıí tzv“. ııoplodnych dnů v rrıenstrııaůıtím
cyklu žony. Vo skutečností se vlastně ııejedııčin o aıttikoncepıíní
metodu. ale-c zpusob Hzekırètlıtílto života, při kterem se partr“ıaı'i
vystřlhají pohlavního styku ve dneclı. kdy by rııolılo dojít k otehotnonl. Někdy se těmto rııetodátn říká nospıavrıe ..přirozeııé“.
ve skutečnosti však v zákazu pohlavního styku 'v ríoetl dlouhém“
časovém Období mnoho přifuzaııosti není. Jo spravne ovšern
zdíıraznit mravní hledisko teto metody. Mnozí jají jıropagatoři
poukazují předevšírn na vy;rı'ıarıı sr=íxualnll"ıo seb-eovládätní. Je to
také jeríína metoda. kterou připouští katolická církev Stavející se
ke všem ostatním íorrrıánı ptánovanoho rodićovství značné otinıítavě.
Senıálrıí abstirıerıce v určityolı [žízích monstruecrıího cyklu žorıy byla používána od pradavna. vćtsinou se však isdnato o součást nác-ožerıskèiıo tabu. infèdr.-:ı:ký základ k urćovrătrtí více a rnrăně jrtorirtych období položil až v roce 1929 v Rakousku prof.
Krıaus a o rok pozdeji nezávisle na nèın Dríľıgino v Japonsku.
Teprve v trêkı době vlastně: zjistili. že uvolrterıí vajíčka z vajoňııl-ku - ovulace má poměrně přesnou souvislost s menstruaoním
krvàcením. objevuje se zhruba uprostřed cyklu. Gd dob
Híppokrata až do třicátých let našeho století so lide domnívali.
že ovulace je totožná S meiıstrııatrí êı maximální možnost otěhotnění je bozprostíodnă po ní. O charakteru rtıenstruarˇzního cyklu
a Ovuiaci má ještě v dnešní době přesné vedomosti sotva polovıtıa lidí.
Trvalo však opet nekolik desítlletí. než za-ıćaly byl tyto šedesát
let staré poznatky Ogina a Knause v širší míře upiatříoväııy jako
metoda 5: regulaci píotírırısll. Toto uplatnení nıúřo byt bud za
ıľıűelern zábrany nežádoucího těhoterıství - když so paılııeři vystříhají nechránèného pohlavního styku v o't›Ltot.ıí plodnosti ttak

nć mylně představy. například že prezenrativ je vhodné před
použitím nafouknout a tím se přesvědčit O jeho oelístvnsli. V [tobě elektronického testování je to poclıopltelnê zcela zbytečné.

obdobi rıejvètší ztravríëportobnosti otëtıotnění.

zvaná ınotorín pıšríodícke sexuální abstinoncej. nebo rıčınpak.
když So v případech bezdètrıostl ptanuji pohlavní styky pravé do

prozervativ poškodit.

Jako nejjednodušší způsob stanovení ovulace pıníle merıstníočního cyklu je |)r‹ısté zaznamenávání kažrlëihe monstruačníbo

co velmi vhodny. Zčıhanbııjicí je skutečnost. že se touto radou řídí sotva #l'3-in mladých lidí. zatjrııoo v ıtëkteıych jinych zerrıíclı je to
pocet až desetkrát vyšší; Nozbyvä zřejmě nic jiného. než se postarat o düslodnou prozetvativovou výchovu od útlého rııtádí tak.
aby už male deti v tuınto prostředku nevlclěly ııéco nomravnćho
a neslııšíıeito. ale považovaly lıo za normalni potřebu asi jako
rucník, mydlo a kartáček na Zuby.
Evêtriérovynı antikoncepčnlrnı prostředkem pro ženy jsou ıùzne typy poševnírçlı pesarıiı. .Jsou to vlastně gumové kloboucky
rüzrıych rozrnříni, které si .před pohlavním stykem zavèiríí land'
žena sama. nebo je zavádí lékař. Takovynı dnes jíž klasickým
prostředkem ja tzv. poševnı' diètíragıntt, jejíž použití se ještě
kombinuje s chemickou antikoncepci - krémﬂrıı nebo pěnou
znehybňujícírtt spermie. velikost takového posaru je individuálııí. posoudí to Iekař při gyııekoiogíckem vyšetření. Vytıotíoıí je
pak možnost opakovaného použití. Při slušnévın zacházení. což
vyžaduje vlastne jenom opláohııuti vlažnou vodou po poııžití
a násíednúm osušení, může poševní diatr:-tgrtıät vydržet řadu
rrıěsícü.
Zavadıărıí dialragnıy sice vyžaduje určitý cvik. nicındno se to
zatim všeclırıy ženy dobře nautˇšlty. Především je zapotřebí se

kem další nıenstrııacs. maximalni rozpětí je 12-to dni. Takový'
výjıııřlet ovšem může fungoval pı“ítíť.e u ženy s naprosto pravidelným nıerıstrtıaùrıíın cyktom. vzhlederıı lt častým nepravidelııosıom u mnoha žen se však rııüženıo řídit rıfıznymi pomocnymi
úkazy. které ovrıtací víštsinou porovázejí.
Takovym velmi typickyrıı zttarrıoııínı je zmena tıazalní telssné
teploty. Po ovutarżí vo vajeñníku vzniká takzvane žluté tíâlisko
proclukující hormon. který rrırľı vliv na zvyseni teploty. .Je zajímavé, že teprve v roce IQ4? se po prvé objevil nápad vyııžívat tohoto z'.fysonl teploty k vypoü-lıı nepiodnych dnů. To už od roku
1933 bylo zrıčirrıo, žn na jiny vaječníkový hom'ıon zase reaguje
iıterı v dèložním hrdle. Terıto iılen se v období ovtılaco stává řídıažrıýrrı ęt kltızkyın. Využívání zrněn tohoto hlenu jako antikonoepñnílto opatření vypracovat australský gyíıekolog John
Billinçjs se svou mčırıiíelkotí Evelyn. Krorrıë toíı-o je možno také
Zjišľovat gynt-íkologickym santoobslužnym vysetřenlnı Stav důložního čípku. Cípek při ovulaci mñkne a zevní děložní branka se
mirne pootevírá. Vypořzot plodnych čt ııeplodnych dnů se pouhopítelnřš stane bezpećnëjšírn. když se všechny tyto metody kombinují dotııtırnatíy n jejich vysledky se vzëíjoıtıno porcnvnävsjı'
Existuje jeste mnoho dalších /piisobù. jak zjistit u ženy ovula-

ne-ti pı'ímn škodlivé. protože právo touto manipulací by se mohl
Zejrrnăna při prvním potılćıvrıíın styku jc to způsob ćırıtikorıoep-

krvácení. K uvolnoríí vajiükaı doclıžızí obvykle 14 dní před zacat-

'IE

cí. Některe Z nich jsou ovšem pro každodenní použití rıedostupne a komplikované. Ctvtrlaci můžeme tíelva přímo pozorovat při
takzvané laparoskopii. kdy vsurıutím optického přístroje do dutiny břišní můžeme videt přímo tıvdlřrovčíní vajíčka. K tomtr je
ovsem zapotřebí celkové narkúzy. takovéto vyšetření se již pndnba male operaci. Nebo rııı'r;Feme sledovat hladiny růvrıych horrnonův krvi a podle křivky jejich vytuřıovani pomerne přesııě
ovula-ci stanovit. To ovšem předpoktàda dobře vybavenou laboratoř a každodenní odbory krve. Pomřrnté jattrıoduchýnt způsobem je ınikroskopicke sledování změn hlenu Z d+'člořr'ıítıo hrdla.
'vf období kolenı ovulace totiž nabývá ?vlaštni'ho charakteru.
Původnt-5 nepřehledné mikroskrıpícké struktury se v období ovulace začínají' seřatíovat do zvlaštrtilıe Stronıećkovitehcı ııspořadání připomínajı'cı'lıe listy kapradí.
'v' rooe ttilizitt objevil známý enddkrirıoiog B. Zondelr zajímavý
jev, že podobnů jako iıien Z deložnlho iırríia. zčıćínajı' při ovulaci
kryslalizovat I jine blenovlte výntésky v telo. například hlcn vyluČovarıý nosní slizııieí. Odtud už nebylo daleko ke Zjištění stromcckovltýctı struktur v období ovulace i ve slinách. V te ttťrbě
ev“."áer'n jeste vërtšír'ıë žen chybůta domací ntikroskopicka laboratoř. takže stromečkovíte struktury ovularˇ;nír:h siin zůstaly pnrrze
v xajnıu nekolika výzkumných pratzovišti V období převratných
vcdeclrolechnickýeh objevů a mezipianetrfırnich letů by jistě bylo
ttlotisrrıysinıj nemít k dispozici malou mikroskopíolroıı laboratoř
zaznanıenávajíci zmıărıy různých tetesrıýrlı vyrnëšků v závislosti
na ovuíací. Pocltopitelnů se k lorrıu nejlepe hodi stíny, jejichž
mikreslrepický obraz rırıüže žena denně sledovat a předala'-'y
o probíhající' ovulaci. plodnych a rıepledných dnech tak dostávají
stale jasrıëjší a bezpećnıˇšjší kontury.
\." poslední dobe sc na našern trhu výnoíílý rıěkteré typy malých kapesních mikroskopu určených práve k analýze zaschièIıe vzorku slirı. Tale metoda se může opravdu uplatnit v uı'(:nv`z'trıi ptodných a rıeplodných dnů i když je zapotřebí dál pozor nékdy na na zcela jasné nıikroskopícktí Obrazy. Teckovani v rıeplodrıých rínaclı a naproti tornır kapradovitci struktura vc dnech
pladných nebývají někdy opravdu tak úplné jasné jako na obrázcích. Nirrnıéné u ženy, která se na odaćltanı' Svých siinııych
vzorků dobře natrenuje. může tato ınetoda představovat účinné
obohacení antíkoncepiiııﬂıo spektra. Metoda vyžadující periodickrrlı pohlavní abstirıenci je ovänı ze všech ostatrıletı způsobů
antikoncepce zatížena největším počtem Selhání ze strany uživatale. Proto se nedoporučuje u lidí ﬂezodpovñdnyctı a hazardont.
'ui poslednich nekolika des-|'tiletı'eh se na cclenı svete prudce
rozšíříly antikoncoptìni nıetody. ktore jsou stztıopny ııınohoııásobrıě překonat klasickou antikorıeepcí jak co do spolehlivosti. tak
i ee :lo snadnosti užívání. Patří' sem především použili ııitrodëtožnich arıtikoncepčních-tršlísek a hlavnć pak .antikoncepce hormonální.
Nítrodëirzﬂřní antikonızepñni téliske S nıezirıarodní'zkı`atkrıu tLJI`J
tlırtra Utorine Device] není evšeııı objevem dvaráitého století.
Tento prostředek znali již staří Arabové, kteří ve středověku Zavadéli do dëtrJžni` dutiny různé předmety vetbloudírn samícínı.
aby nentehotneiy za dlouhých pochodů pouští. Použití těchto
prostředků u lidí je spojeno se jrntf:-nem nñmecktăiıo gynekologa
Eﬂräíerıberga ve dvacalýcit letech tohoto století. Pak ırıetcrda
ııa nějaký čas upadia do zapernerıtıtí. aby byla k životu opět vzkíísena v Šedesatýclı letech v souvislosti 5 rozvojem plastických

nost Zavedení telíska u to ktera žerty“. musí ovšem posotıdit zavádějící lékař. Při riodržování vhodného výběru jsou vedlejší
účinky minimální a zavedena tě-Iísko je možno v ttěíoze ponechat

řadu let.

Často se take vyskytují dotazy na způsob účinku telísica.
Nëlrdy býva tento arıtikoncepćni prostředek dokonce odsuzovan
jako nevittttlrıý. protože prý působí vlastně zánik nebo petrat už
nplozenèho vajı`ížt<a. Tyto teorie však neobstojí před ı'rıodernı'mi
poznatky O účinku lUl'_'l. Toto působení je Itompíexní. hlavně
spočívá v provokaci zvýšená ňinıteslí bílých krvinek. které v deloze napadají spermie. takže k oplození vajíčka vlastne nemůže
dojit.
Už 7. dřívejšıho pojadrıaní e přirozerté neplodnosti kojı'cír;h žen
Iovců-stıéraćtì vyplývá, že ııejpíirozenůjší antikoncepci by bylo
lıorrncınainí navození takove situace. jakou je neplo-dnost při kejenı' spojená se zastevotl meıtstruarinilıo krvácení. Mar-zìží to
však nejen na skutečnost. že takový hermoııalrır' přípravek je
v aotrčasne době poırze ve stadiu vývoje a přcdbăžıtyclı zkou-

sek. ale l na tu Dkolnosl. že pravidelne merıslrur-ıćní krvácení je

u ııınoha žen spojeno s pocitem tělesného zdraví. Zeny jen velmi nerady akceptují antikoneepćnı' metodu. která by je zbavila
pravidelne menstruace. Mozna proto není také příliš poputarní
dlouhodobý úćínek tıormurıálni injekce, jejíž ııičinek výdrží nekulik mësícıľı.
Dnes jiż klasická herrııunàiní antíkoneepfınl tableta. v mnoha
zemich nazývaná ..pílt". tłütìrvé zavedena v USA v reoe 1EIBů.
představuje vlastne jakousi revolucí v rrıederních antikenoeptˇ:rıíctı postupociı. Qbsahuje většinou dva vajeenﬂrovê hormony
a její pravidelne každettenrıí užívání půsrıbí na ůrovni mozirııozku. Zabraňuje vyplavení nadřr-ızerıých l`rerınoııı'ı. vaječrıik nede-

sıaııe pokyn k uvotnërıi vajíčka. Tento .účinek jc tak spolehlivý.

żc tćiıotenské ćíslo by-zá nižší než jedna. více než 99% účinnost
tedy zařazuje arıtíkoncepćní tabletu mezi rrejepotelıltvéjsí prostředky. V nekterych zemích tento zpıüs-nb ochrany užívá téměř
polovina žen. které sí nr-:přejí otěhotnët. na ceiénı svete je to asi
60 miliónů użívatelek.
V naší zemi se bohužel lıormonărtní antikoncepćnı' tableta netěší příliš veliké popuiarítć. Z posledních výˇz:kurı“ıú vyplývá. že
pocet uživatelek jc asi 7.2%. Na prvnim místě maldho zájrnu je

ırevédomost O 2pı'ıset›u úćinku a ‹ˇ.-asto přehnaný strach z vedlej-

ších L'›čirıkı'ı. Snad je to dáno tím. že přetrvèivají nazory EU-BU let
Staré. Není poctıopitelne možno srovnávat výskyt vedtejsı'-cl'ı
účinků u původních tablet s bezpečností seıršasných moderních
preparátů druhé a třetí generace. Především totiž došlo k radikátnírnu Snížení ltorrıınrıátııíhe omahır. tvlrıožstvı' homtenů. které
rirıesni żcna užije za dobu celého rnerıstruačnıtıo cyklu jen nepatrně převyšuje l'.Dr“monátní dávku. kterou užívala jeji matka za jediný den.
_
Naše současná ..jedniči<e" - Neogest path' právě mezi ly nízko
dávkovaııé preparáty. nlcrrıénè jsou na našem dnešním trhu
lv: dispozici jeste další modemí zahranííznı' preparáty takzvané třetí gerıerarger Cítest Švýcarská tirmy Citat; a ı't-tarveien. který vyrábí
Iıoiandska Společnost Drganon. Ve výběru vhodrtélıo typu tablety mıìžerne panıatovatiaké na žerty. které nejsou po lterntonální
strance Zcela v rıormè. například mají zvýšený výskyt tělesného
ochluperıl nebo sklon k vyrážkam typu akné. Tady zase hraje
první housle íarırıčtceotický ironrıem Schoríng se svou znarnou
Diane 35. Je spravrır-E-. že výběr vhodné hermenalní tablety je
svëřen do ruky ottborníkům. Ztryvži. pak jenom při-lrıí. aby i líto
byli v oblasti hormonální antikoncepce dostatecne vzdělaní a neodmítall předpis mladým divkanı S poukazem na te. že majijestă
na sexuální styky „dosti casu“.

hnıel.
Také Ceskoslovenska ıná prioritu va vývoji vlastního rırlrodělořnílıo antikerteepcního telíslša DANA (dobra a neskodná antikoncepce). 'v' poslední době se ve světě vyvíjejí stalo dokonalejší
a üćínnůiší lLlíJ. 'vfyrábejí se ve spojeni plastické Iırnoty nejčastěji
s rııěrtëným drätkent. nebo se přidávají pomalu so vylurˇ:ující horv
meny. Tyto přímesí zvyštıjí antikoncepčnı' účinnost a sniżttjí výskyt nepříznivých vedlejších ůčirıkü - zanétů e rıepravídelnıírhn
krvarterıí. Tato moderní tëííska je už Inožno také zakoııpii na nasem trhu.
Išiarrıozřejmrì' ne pro kažrleu ženu je zavedení tUíJ vtıodne. .lo
nutno vylotrñít předevšı'ırı ženy casto etr'ı'dajír;ı' své sexualrıí parttırêry. U nich totiž při za'.fedor1‹-irrt teiísku hmzt'z'v'yšerıé rıc-bezpečí
vzniku zaııětu vnitřnı'cl-ı pohlavních org.-arıů. ifbodnost či nevhod-

Záleží pťıcl-ıepitelne také na frekvenci pettlavnictı styků. Bylo
by jiste zbytečné petykat denne tablety při seuleží praktikovan{'.'
nekolikrat za rok. Tady se opravdu lepe Iıodí prezervativ korr1t_ıi-

rıevaný třeba ješte použitím chemické arıtikenoepoe [telfen_ Při

pravidelných stycích by však dolní iırarıíoc užívani ııerııěía být

Dmezovana. Arıtikoneepıčnl tableta ma dnes daleko vice piızrıivýolı účinků než vedlejsích keııtplikarıí. Na prvním místě je třeba
jmenovat prevencí rakoviny vajećníků a dělohy. za zmínku stoji
i pravídelnost rııerıstruaćníiıe cyklu. mensi krevní ztráta a v'_.'ı'ı'ıii
zení merıstmaćních bolestí.
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Při pojednání o honrıonalnl onlíkoncepoi se rıëlıdy zapomíná
na dıjıležiloıı ınolodu takzvané „pilulky po“. Při nochrànèném polılavniın Stvku je možno ještě do-datočnjífrn užitím lolıloly (např.

modarsl-už-ho propaıàııı Poslinorj zabránil nežadoucímu tehotenolvl. Tato metoda ovšem noärnl být často Zneužívárıa. Její užili
je vvlırazeno vskutku jon pro neočekáıvaııe příhody, asi jako
použili' záchranné bmdv ve vlaku, Antikoncepce po necłırăněıno
ooulożi je vlaetrıě pıvnl pomoci. kterou ov měl poskytnout každý
gynekolog na žádost ženy roaxlnıalnè do 24 hodin. raději možno
ješte dříve. Výlıo-dıııš io ovšem na lakovoulo Situaci radeji myslet
přederrı a mít tabletu Poslirıom připravonu I: okarrıžilr-ř-rııu použili,
Stejně jako máme v lıákiırniöce jine proslředkjn' pro náhle úrazy

v doım1oı`ıos1i_
výzkum moderrıíclı anlíkonoopćních mel-od -se pochopiıelne

nezaslčıvil, lokžo mùżomo v této oblasli Čekal Zanedlouho
další zmıšınv k Iepšinıu. Prohlràmıam nadále züslàvá mužská
hormonální an1ikonoepco. Nodăje vkládané do proparátu vyıˇooonáho Z bavlníkovéiıo olejo {GosSypo|) zatim ne-splnily
ocekùvánl. 'Také ostatni typy mužské tablety maji mnohem víoo nepřiznívjlch účinků, než jo možno akceptovat. Mužüm na-

dále Zůstává pouze kondom nebo sterllizaca. Bylo by :ohod-

no u nás ıštoıilizaćní vyhlášku zınënlt tak, jak je tomu ve vySpolých “Západoevrop:-`nkýclı zomích. V něklerýclı 2 nich jo
ırıožno |:ﬂrov€'ıdć-t sterilizaci jako trvalou antikonoepcrıí metodu
mužům i ženám na přání bez ohledu na věk nebo na poćot
dělí. Nčıpř. v Holandsku je laklo Sterílizovàna plná lřetìna populace ve văkıı plodııosti. muži právě v této skupině ponekud
přovažtıji.

'In' nejbližší dobe ae u nás Snad loltá rokšiřl Eıľltikonooooo porrıooí hoımoıialnlclı tvćlnok vsouvanjich pod kıfıżi na paží. Tento
prop-orál se vyrábí ve Finsku pod nám.-oni l'~.lor|:ıIanI. je nejméně
lak Spolehlivý jako klasioka pílulka a účinek tjťčinek Wdrží pět
lot. Z boriérových molod se k nàrn orrvłd vlco rozšıíl żonsirj' kondonı. Bude zřejmě pokračovat také vývoj zlepšerıého tvarıl IUD,
i naši výrobci So Snaží udnˇcet krok S ooloovetovým pokrokom
V tělo oblastí. V ııepoelodnl řadıă So budeme pokoušzel Wtejnšit
ınotodu dočasného ucpàni vojoovodíı drohnýıni tyčínkami Z plas-

tické bobırıčıvé |ımoıy_

V soucasne dobű mame ls dispozici udojo o užívání antikoncepce v ınnoha Zeırıicăı světa. Závěry“ jednorrianłâıiıľzı evıădñí
o tom. že tato úroveň jo v nepřímé úırıèíe S počtem prováděných umělých potratu. Vvsoký počel poiralù a 5outˇ:è15r'ıă ııízký
|>oıˇˇzel uživaielek ı'noden“ıiolı antikoncopčniclı metod ovëdıìí jednoznoñno o nižší kulturní úrovni té která Iłemo. řiozhodujíclm

faklorenı není příoný nebo naopak liberální polralovgj ırákoﬂ.

Jako důkaz pro toto konstotováni bývá uváděno llolandskøo. kde
při velmi Ilherálrıírrı polr-'zllovém zákonu jo nejnižší počet umëljiclı
potratu na světě. .Jediným Íaklorenı. klenjı je Fachopen příznivé
ovlivnil porrıër anlil‹.-onoepue a potrotü. jo zodpovednä. pravdivri
a vňasná sexuální výchova obvvalelslva.
Jsem přesvědčen o tom. že I našo zomé So h-mv zařadí mezi
Státy S vvspělou úrovní antikorıoepce. lđatírrı meżiııšìrodní srovnání příliš v náš prospěch nelıovořl. Piodpokládárn. że k lormılo
píeclpokladanomu píiznivému vývoji přıspšje i Iaio konference.
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IDEOLOGIE A SEXUALNI
MORÁLKA
Každy 'člověk so rodí do určité společností, do určitého kulıurrıilıo okruhu, který je mezi jinynıi charakterizován i poměrné přesně určenou sexuální morálkou. tedy kodlflkovarıymi, ale i nepsanynıi a pouze kulturní tradicí předávanými
normami sexuálního chování. Tyto normy, typické pro dany
kultumí okruh, jsou určováııy především rodinnou vychovou, vlivem školy a působením vrstovníckych skupin (peergroupsj. Krome ních však postoje dítěte i dospívajícího
tr soxuallıé od počátku formuje l společenské prostředí
v širším i užším slova smyslu. K těm nejobęonějším vlivům
lze řadit především lrultumí, náboženské a národní tradice.
působení masové kultury i politické a filozofické Ioorio
a systémy. Tyto lektory pak ve svém souhmu často hrají
i podstatnou roll při vytváření postojů jednotlivce k sexu
a pohlsvnosti, mužské a ženské rolí. zpùsobům a modelům
sexuálního chování, v pojetí toho, co považuje v dané oblasti za normální, jeho hodnotovém systému v oblastí sexuální morálky i v jeho očekávání v partnerském vztahu.
Nás středoovropsky pohled na sexualitu je výsledkem předevšírn židovsko-křesťanské kulturní a tlloroílckći tradice. Některé
způsoby soxtıainílıo chování to-Ierované či dokonce preíerťıvanë
v nekterych historickych obdobíclı či jiných socíokııllumích spoloéenstvlch ıjuveďnıe např. kodííikované incestní vztahy v panovninkych rodinách starého Egypta, Sexuální zvyklostí indických
Laptšıťı. u nichž jsou přípustné sexuální styky dospălýclı nıužı'ı
s dívkami staršími šesti lol, či chování příslušníků néktenjch
atríckych kmaníı. ı_ı nichž je prezentace obﬂażonélın genităılu obvyklou vyzvou ke styku] piìpaıriajl rinešnírnu Evropanovi naprosto nepřijatelné.
ve srovnání s životním stylem starych Helénù či Slovanů je
ııaííe sexuální morálka jisté ıieponıêrııë lioıızen/atívnéjší.
Puvodni, veíınl perrııisivní postoje. podle nichž bylo povrıiêováno
za přirozené téméř všoclıııo sexuálııí chování a sankcionováno
bylo pouze lo, co na-ırušovalo práva ostatních, byly někdy v prvníın tisíciletí před našim totopoůtenı vyslřídány v souvislosti s nrIı~
stupem morıoteislického pojetí sveta nesrovnatelně restríktivnëjšírrı pohledem. Staří lzr_ar-.~IĚtr5.. či po rıích i křesťané, urćili vyluéný
sirıyižl 5.1 úćel sexuality v rozmnožování a jejich postoje k rıon-ı'eproduktivním formám soxııálrıílıo chování byly minimálně od raného středověku zrıacná netoleraﬂtní. Vo Starém zákoně je
např. pro mužský hoınosoxualııí styk či pro pohlavní Styk se zvířaty rezervován trest smrtí. ukamenovéním so troslalo i cizolořs1ví.2 hlediska křesťaııskrà vi-ârouky shrnul ve 13. století sexuální
doktı'inu sve doby 'lornáiı .i"tkvínsk1j'. ktery prohlásil, že Bůh připouští pohlavní styk pouze tehdy. když se odehrává: t. za
Spravnym ıiůeíem (tedy kvůli ı`ozmnož.ováníjı,
se správnou
osobou ltzn. s ri'ıanřeIskyrn partnerem) a 3. správným Zpíısvoheırı (tedy souložíj. Porušení ııë-klerélıo z těchto poslulàıü bylo
považovaıto za nepřirozene o hřísné.
U lom. že vliv 1‹Ě.~ı:tı1o [Jostojü rrınohde přetrvává iv jinak liberalrıírılı zemich, svédéí např. skııtořnosll, že ve 23 státech USA
je IrI'iI'Iıir'ıaIi?Uv-fıno i souhlas-né homosexuální clıování mezi dospětymi jedinci [v r. 15386 amerrtıky Nejvyšší soud odsoudil pomorain hlasů 5:4 rnuže pííchyceneho při ltoınosr-ıxuálnlrn styku.

argumentuje prave iísı'oilaiyrn| kořeny tradiční morolkyl. fakt, že

ve státě Maryland a v District of Columbia je trestný styk orálné
geniıální, nebo to, že v Severní Karolíne je od r. 1985 Z ideologíckýclı dı'ıvodü zakázána jakákoliv jırezeııtżtce odhaleneho gonitalu, a to dokoncevčetně výuky medicíny.
'vlivu tradičních nábožonslcyclı rrıoı`á|r`ıí‹:lı norem se nevyhlí oni

utopićti rotormátnñ na počátku novovöku. v 16. století pifše
Morus svou Utopii. ve které navrhuje treslat předmánżelsky pohlavní styk uvëznéním rodičů a narušitele manželství otroolvírn.
Podobně pak Campanelía ve Slunečrıirrı státě povoluje před-

manżclslry Styk jen s neplodnymi oi téhotnyıni žen.-=.nıí a pouze
na lékařské povolení, píiceıııž neploclné ženy by podle tohoto
autora měly být obecním majetkem a zločinci či ralıalečí by meli
být Z možností pohlavního styku vyloučení. Cøampanella však na
rozdíl od lvloruse uznává polyganıil a státní regulaci plození dùtí.
Nejkonzenıatívrıější Z ulopistù je Elacon, ktery ve svánı díle Nová
Atlantis Z první poloviny l?. Století nekompromísné postuluje, že
píedınarıželský styk je hanba, mimontaııželsky styk je zakázán
a promís kuita je zločin.
V novější dobe vliv církve na stát a ııa morální normy postupné slábl, a to zvláště S nástupem průmyslové revoluce. Ta s sebou přinesla zmeny tradičních způsobíı života. koncentraci obyvatelstva v |›n'ııny'slovýclı městských centı`ech, rozpad tradičních
tıodnot palričırchàíní rodiny agrární éry. 'Ddrazilo se to í v oblasti
morálky - koncem minulého Století byli teotogova jako experti na
sexuální chování vystíídáni psyclıíatry. Stará náboženská doktrí~
na však přelıvala v jiné podobe. přeiožena do jazyka ıııerllcíny.
Z hříchu se stala nemoc - slavná líratíl-Ebingova psychopathia

Somalia. Z Božilıo trestu se stala clegenerace. I když se medi-

cínské pojetí už nedrielo všech tří postulátíı Tomáše
Al-tvírıskélıo. protože vyloućílo píedpoldad o vyhradne- repro-

dukćním účelu p‹›hlavrıíl~ıo aktu. oba zbývající |ı-osıulêtiy v portstalé zachovalo - a to jak Z hlediska píırněřeností sexuálního
pannera, tak l z aspektu určení ..nDrmálnílıvo" způsobu soxtıálrıího chování. Porušení léclıto poslulálù dodnes. i když s vetší to-

Ioraııci, wnačujerne jako deviace v objektu a v aktivitě.

Až Froudova koncepce oovíídomí, podle které jsou sexuální
pohnuıky 1 hlediska psychického vývoje rozlıoríujıcl. a jeho odlabuizování masturbace a dětskrâ sexuality. umožnily počátkem
našeho století prvııl liberalizaci sexuální ntoralky. Přes narůstajíci sumu poznatků o lidské sexualítë však byly vysledky
Kinseylıo, který jako první zacal zkoumat vo čtyřicátých letech
skutečné sexuální chovani šlrokyctı vrstev obyvatelstva, překvapı.ıjící. Získaná data vyvrátila mnohá tvrdošıjne přelrvávající rnyty
- poprvé bylo Zjišti-inu, V kterém věku začínají lidé soxualne žít,
jak často onanují. jak jsou nověrni svým manželskym partnerům,
jak často nıají homosexuální zkušenosti. Vysledky Kínseylıo
..FÍEp0rlu" vyvrätíly iluze 0 vysolﬂérrı stupni obecného respekto‹
vëíhl lradlčııích morálních norem. Vyzkurriy Masterse
a Johnsonové v paiíesatyclı letech pak přenoseniın vyšıotřovaní
lidských sexuálních aktivit do laboratoře dovršily dezideolo-gizací
a Dhjekliviüıﬂi vědeckt'-'ılıo zkoumání lidske sexuality.
Soubéžne s rozvojem vëdockrălıo poznání přispěl k osvobozevaní společenských postojů z p-out tradiční sexuální morálky i vy-
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voj politický. Nejvýznamııëisl byl z tohoto hlediska hej žen 7.-fı politickou i sociální rovııoprávııost, ženská emaııcipaání hnutí, klerene pocátek lze datovat de drultá potoviný mirııılélıo století.
lkdýž primárııíbjnıl boj žen za hlasovací právo, v požadavcích lcministek nechýtıštý ani snahý o sexuální nsvolzıorenl. např. l:ﬂoj
o iizorıi perodnosti. o právo ženy rozhodovat o poctu svých děti.
Podle lntoneýlıo vsak skutečné osvobození serurulitý. tzv. sokuálııí revoluci. umożˇmilý až objevy perıicilínu. na záklatlıă kterého se dvé obávaná pot'ıtavı`ıí nemoci - kapávkčı a sýíílis - staly
výléáitelnýrııi. a antikoncepčrıí pilulky, která dala ženě ııı_ožı'ıos1.

abý st sauna. nezávisle na muži. regulovetn vlastní koitálni a re-

prodıtkéní historii. 1 ýto objevy v zásadě urneżnltý. aby v sexuálním clıování lidí píevládla lunkce rekreocnl nad funkcí prokreaıìnı.
Flýohlý rozvoj průmyslu v období mezi světovými vátkemi vedl
v padesátých letech i lr dalšímu íerıoménu - k terılınlzaci sexu.
Nastala era sexuálních manuálů týpu 'van der Veldova
Dokonaláho manželství. které určitý milenecké dvojice. ják dosälınout ee rıejůplnějšilto sexuálního uspokojení pomocí specilických sexuálních technik. Tento nový postoj k sexu, pro který byla clıarııkterìstická pravidla. instrukce. diagramy či graly, odpovídal postojılnı a rrıýšlenl industriální společrıosti. která se ve své
tectıniızké sarııospasítelností výl`ıýl:ıala. kontextu emocí. sutıjoklivitý a irıterpersorıálních vztahů i v jiných otıtastech společenského života.
'tí letech šedesátých pak nastává éra sexuální revoluce. Lze ji
pojímat ijako projev revoltý poválečné generace proti tradiéní'm
morálním normám svých rodičů. Jistě není náhodné. že jeji poůátký lze sledovat především v konzcnıativních skandínávských
zemích 5 tradiérıě restriktivními protestantskýrni nomıami sexuálníl`ıo chování. Oñekávárıí však nesplnilčt ani tato íıplııá lilıcrčıllzav
us sexuální morálký. o -éernł svědčí l neúspěch hnutí hippies

a podobných ideologii propagujícíızh volnou lásku a bojııjících
proti tradičním institucím pàrovrâho manželství a rodinné výchovy

deti. Právě u potomků této sexuálně osvobozoné generace šedesátých let v současná době paradoxno pozonıjeme zřelelný
přlklon k hodnotánı romantické lásky a rnonogámního Soužití.
Spolecnost se mérıí i v letech sedmdesátých. V rámci snehý
o racionalizací sociálních systemu včrùstá především její organiZovanost a ztıýrokratizovanosl. l v oblasti lidského sexuàlııilıo
chování se rozvíjejí organizace. které si stavějí cíle související se
sekualitou a pohlavní identitou. Jsou to jednak organizace soznzımovaci thelerov i honıosexuáírıí). zaměřené na pořádání
sclıůzek rı na organizací Sexuálniclı aktivit, i organizace pro so~

xuálnl osvobození. ktere ehtr'-:ji zbavit Sexualitıı tradícníolı restrikcí Západní kulturý. zrovnoprávrıil sexuální menšiny apod. Som

lze zařadil i většinu lemínístických a gay aktivit.

Feminismus. technický Sox. sexuální revoluci i éru romantické
Iáský lze pojírnat jako určité formy sexuálních ideologii. A jako
v každé ideologii, i zde mohou převtádnout (logmalćı. e extréıný.

které mohou týto ideologie zavést do stopé uličky. Příkladem

může být právě íeminístickrâ hnutí. Původní pokrokovıâ ženská
emanclpacní cíle se začátkem sedmdesátých tel začaly rartlkalizovat. Organizace. jakou je např. hnutí „Ženy proti p‹r›mograíii*.
propagují boj pohlrıví. |ı-ostavilý ženy proti mužům a pr“-ezsııtııjí je

jako otıell szımcich sexuálních choulek. Podobııé postupne zdegenerovala i ideologie tzv. volne lásky. celá generace Flower
Power- se stala oběti drog cl nábožerıskáho sektářstvi.
Kroıné ídeologizaci sekuálnıho chování vsak můžeme mluvit
I o „sexuálním chování" ideologii. Myslím tím jednak oliciálni postoje k sexu. píevládajlcl v té - které politické ideologii či polìticv
kom sýstèrrıu. kodiíikované a sankızionované zákonerıı. ale i sexuální rnorálku daných společností. prosčızovanou a předávčınou

např. výetıovou v rodíné i ve skole. Zatímco v demokratických
sýslémeelt existují přirozené mechanismy. které umožňují při-

způsobování normativù sexuálního chování aktuálním spoleůonským podmínkám. prııdárnost a zkostrıalëèlost totalit vseho ı:lrLıtıtı

je lv této oblasti nápadná. Přﬁrladü je mnoho: dilttáíurs proleláriálu ze strachu před rıohotou zêılıalila iený do morılerek, které
v tomto smyslu jistá nejsou pouze sýınbolcm pracovním. ale přímo sýmbolenı desexuallzaee. ot;-ávý před porrıogralií pak dávalý
úřadům léta dobrý' důvod k otevírání poátevrıiı;l'ı zásilek J ciziný.
Dodnes existují zeme jako Severní Korea. kde se lidé žení
a vdávaji na slrarıioký příkaz a stál jim v inleııcíclt nejzrů‹lıu`5zjšı`ch
představ už zrnınánýclı utopistů 15. století uráujs i předepsćtrrý
po-tšel dělí.

Extremnim přikladern vztahu 1otalitnı'olı sýsténıfı k scxuálnínıu
chování je jejich postoj k sexuálním rnensinàrn. Ilitler I Stalin zavíralí lıomosexılálv do konceıttračriích táborů a jeste v osmdesátých letech býlo Chumejrıim po vítězství íránské Islámské revoluer: nèkotík tisic lıomosoiızuátıt popraveno pouze kvůli své: sexuální orientací. Potvızuje se. že postoje vůči sekuálrıím menslnám
jsou nejlepším indikátorem rnírý íaálzoidrıielı tendenci v dané
společnosti.
V ımšich politických podmínkách jsme jako výsledek rozporu
mezi ofíoíálrıími ideologickýtni postoji a skutečnou sexuální murállrou společnosti mohli v minulosti rčıznamen.“-11 předevšíııı pokrytcctvi e přetvářku. .Jakási zvláštní 'hra probíhala na různých
úrovních: mezi obrˇıćınom a státní mocí. mezi lidmi I mezi státními
institucemi. Zžıvedla se např. se:-tuáIni'‹.ı-ýrzlıova na školách - být
to typický příklad této hnr. Ze sexuální výchevý se stala výchova
k nıánżclslví a rodiéovstvl a podle tolıo výpadá i skutečná informoveriost o sexuálııích otázkách. Svěıikˇti o nl jedna Z rıejvýssích
p(rtı`.-:ttovostí na svolá. vvsoká rozvoclovosl. užívání antikoncepce
na úrovni rozvojových států. O setnraítnosti sjroloëenskýclı po-

stojů v této oh-lastí pak nakonec dostatečně výnıluvné výpovídá

skutečnost. že od revoluce se v sekuálrıi osvıš-.tá na skoláclı téměř nic nezměnilo. Změnu taký mohou oáekávál pouze nejvetsi
optimisté. když děti majítﬁvchovávatdnesnís1'.ıdsnlipedagı:ıgìokých lčıkult. u nic-ltž by podle průzkumu dr. Mcllana BD 'štít trostslo
ııoısturbující
Nicnıonö í v olılasteoh. kdo iııíorınovarıosl
obyvatelstva je velmi dobrá. její praktický elekt je poclıýbný.
Podle výzkumů jsou např. znalosti naši populace o ıpůsotzıenlı
přenosu HIV lepší než v USA. oﬁem na rozdíl od nrrıeriřnenů
používá u nás kondom pıčıvídelné pouze volmi m.=_ılt".~ procento
obyvatelstva a hrozba AIDS významná noovlivnila ani nase sexuální cl`ıovárıí_í';í počet seıruálrıíclıı partnerů.
V poslindustriálrıí éře. v době informaci. se samozřejme posttıpnomëní i sexuální rııorálks a sexuální ideologie. Neustále
se urychluje psýclıoszekuálni ćı sometose:-tuálrıí zrání mládeže.
snižuje se věk ralıájení sexuálních aktivit. Librınılizují so původní
rostıíklivni postoje k pi`edmanžolskr5.mı.ı s-oku. k nıasturbaci. ek-

kluzívrıí lıeterosexııalité. nıonogamii. nekoitálrılﬂı aktivitám apod.

To. jaké postoje k temi-o jevům jedinec zaujme. je stále vír:s~.ponocháváno na jeho svobodné volbě. ná jeho lıodnotováırı sýsléınu. Dsobnostníclı Zkušı-ınostech e zrání. na jeho individuálııieh
etických normách.
Dnes je již zřejmá. že uliéký prorniskuilníolı vzíalıíı obdobi volné Iáský, extrémníolı forem íeministickáho rﬂriiloztlisnıu i náboženského rııoralizování. jsou slepé. Prokázala ss i neüeinnost
rcstriktivnívýchový í Šk-Ddlivost poltrvtocltého strachu před sekuálni -Dsvetou. Domnívám se však. že morálka a eticke tırırlnetý
společnosti timto uvolnenim ohrožený nejsou. Podle ıııeho názorı: totiž mravnost ohrožuje víc retatlvizaee či ironizace obecných
hodnot á morálních ídontilikáčních vzorů. ktore jsme býti u nás
svádký v poslednich desotiíetich. a s rıásledký. s kteıýrrrl so potýkárrıs ješte dnes. než přerímanželsko sekııálnı' stýký. dostupnost pornograíie éi sexuální osvěta. lvlýslím si totiž. že mrsvnost
jodinee souvisí především s tirrı. zda žije v rnrsvné rodine. mravnánı stále a v mravné době.
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tvıuor. ZDENĚK STHÁNSKÝ. PHIMÄTOR MĚSTA F-Anouoıo

PROBLEMATIKA SEXUÁLNÍ VÝCHOVY
'tı' tvlo dut:-nove dny hostí Pardulílıľe konferenci o soxuäřnl výc|`|Dvë_ pořàıjarıoıı ůeskou se:-tuologickou společností a dalšími
organizacoırıí, které pociťuií potřebu nčl tomto dosud málo Zürodnëném poli osvěty' v naší Zemi míıco udćlnl. O orırorrıné potřebě osvótv na poli soxuàlní výchovy není třeba mezi odbomíky
diskutovat. vsichni znárııe kat`aslroíáInı` statistiky o' počtu ıırnělg;-t:l`ı přerušení těhotenství] růstu výskytu pohlsvníoh olìoroh, ale
í o statisticky obtížrıëjì postížitelnýolı jevscłı, ktorıžı se soxualítou
szoiívisojl. łvlártt na mysli rozvodovost. problém neclılěﬂýüh dělí
či promiskuitu.
l.l‹IsI-oi společııost učinila na polí výchovy ke zdravé Sexualitë
ınnoho kroků kupředu. společrıo-sli žíiíol přes čtyřicet Icl ve stínu
lotalilıılolı ražlnıù však ncmćlv moznost užíval si poznatků so
ktorýıni jo dnošní západní civilizace jíž dávno seznámona a jsou
součástí jejího kııltıımíhn povědomí. Kinseyho Report Z roku
1548 se k nám dostal už v šedesálýolt leloclı a mnolıo dalsich
prací zůstalo známo jen rıonınolıa odhomiktım. Prudérnl doba
S pnı‹i[f:rn|'ı“n íažlınom potlaćovołn otázl-of lidské sexuality kamsi
za horizont budování rozvinuté socialistické spoločnosti :1 úspěšně fčılšovats slalistílzv, I-:tl=.›ı`›ä~ vvkazovalv rok za rokem alarmujlcl
ćísla. Ani v poslednich dvaceti letech rıedošln k žárloucímu obratu. sexuální výchova lıjílﬂ I nadále svěřena učitelům základrılclı
škol, kteří noméli odpovídající Znalostí ani často schopností a urćitř.“ no možností se této nezčınr-adlıatolnè ćásti lidského chovàrıí
věnovat. Jisté i díkv tomu jsme se koncem osındesăıtých lot dov
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stali na ıìroveñ ı'ozvojov'ý'ch zemí v počltı irılerrupnı' na pocet
obyvatel. ľłożím zároveň dovedrıë rııaskoval svoji zjovnou neschoprıosl např. rıovêılou Zrlkona o umělém přerušení lëllülüľıslvı' Z roku 1987, kterou vydával za bùltvíjaký výdobvtek domokracle.
Ahsonco zdravé sexuální ırýchovv vedla zejrtıèııa v prtımvslových aglomeracíclı. jako jsou Iřsba Pardubico, k poměrně vjťsıíItè Sexuálııl kriminalilů, k vysokému počtu rozvodů H potratu ruku V ruce se snižııjřcim SE L7-f>l`íl{-tırt osob. ktoré 'ı.ı"_n"uŽl1ı'ałj-' nëltłer-I.'.L

ho drııhu amikoncepoc. Žalostnć povědomí o :vrpùstıbooh oolırany proti než-žmlüııcímu olělıotnňnı' ' mělo svoje kořeny právě
v rıedoslatoćných znalostech cele společnosti. .Je zřejmá, žo

v budoucnu musíjíl o celý knnıplex vxťlělávﬂcích stupňů. kterjírıı
by měly projít od ućitelok mateřských škol přes uoilele skol zá"kladnlch až po středoškolské pedagogy I ııñítolo t-'vsolcjích škol
pedagogíokèlıo směru. Protılsmatico sexuální vvotıovv je třeba
věnoval í větší pozornost bohem výuky na Iékařskvolı fakultäclt

a Iılavnè V postgraduálním vzrlěláváııí.

.le zřejmá, že lopıvo domokratízaoe naší společnosti, ob-ıovske společenské Zrněnv. jejíolıž sv“èdk;,I a ıìůastnikv jsme
se slslí. teprve dávéı možnost zásadního Zlepšení soııcˇıčısrıä
Situace. Bude záležet do značné míry na školskýclı institucích.
jak dokàžíodpověděl na společenskou poptávku. ale i na potlrıikavosti mnoha odborníků, zda tuto poptávku dokáží uspokojit.

sPoL.EeNosT Pno PLANovANí Rooınv A SEXUALNÍ vvcnovu (stanov).
ı==oooLsKÉ NABŘEŽÍ -1 sr. 14? 10 PRAHA 4
BPHSU je snmostatnotı nevládní a nevýdelečnou organizaci působící v České republice. Všeobecııýrıı cílem společnosti je podpore plárıovf-'mi rodiny jako základního iitlslol-.`-l'ıo práva. ".n" lom
srmăru -.r5.'v|'|i s-.røtı činnost vo srnvslıı zásorl Mezinárodııí lerlerace pro ptärıovone rodičovství' [lPPF - Iıılıèrıtatioıtol Planned
Para ntl`ıoo-d Federation).
'všeclırıv dvojice a jednotlivci moji zàklz-ıdrıl pıˇšıvo svobodné
o znrípovedne rozlıodovat o počtu svýclı rtétí :1 o ćasovéın odstupu mezi nimi a maji dostat lníorntncc a prostředky. abv tak
mohli činit. Zodpovědnost dvojic ta jednollivoıì při výkonu lolıolo
práva bero v ůvalııı potřeby jejich '/ˇ_íjíclt:l`x a budoucíclı dělí a své
odpovëdrıostí vůči spolecnosti.
Hlavní prograınové cíle SPRSV
1. SPRSV podporuje výchovu tr ptáııovàni rodiny, k partnerským vztalıùm e k rodínneıııu životu včetně výchovy
Sexuální v zájmu štěstí jednotlivce, blaho rodiny. prospěchu spoleřznosti n mezinárodního porozumění.
2. podporuje n rozšiřuje antikoncepci a sterilizaci jako preventivní metody regulace p-Orodnosti,
3. haji právo ženy na Svobodný přístup tr. Iegàlnimu potratu.
4. podporuje lecbu sterility a íníortílitv..
5. podporuje přípravu pedagogů. psí/chotogù, lékařů a dalších odbertıíků v oblastí plánování rodiny a sexuální výclıovy,

IB. podporuje v'I_iI2kuı`n novýclı antikoncepčnich prostředků
n metod umožňujících plánování rodinv,
Iposkvtujo experlizní služby ministerstvu zdravotnictvi
ČR, ministerstvu Školství, mládeže :I tﬁlesnë výchovy
ČR :I delším vládním organizacím v oblasti plánování rediny a sex uálrıl výchovy.
8. obrací se na Parlament České republiky s legíslzıtlvnimí
podněty znrııčujícími výrkon zàkl:-tdrıílıo lidského práva
na plánování rodiny o sexuální UÝCHOVLI.
9. organizuje a spoltıůčastrıí se na organizací národních
a mezirıärodních seminářů, svmpozíí a konferenci e plánování rodiny :I sexuální výclıevè,

10. spolupracuje S národními aseciaceınl plánování rurlinv
:I sexuální výchovy zejména evropských zemí H s IP PF,

11 . přijímá rı činí veškerá další opatření k plnění výše uve-

donýclt úkolů a cílů.
Cleııenı SPRSV může být každý obı`i.'1ı`ı Česko republiky bei'
diskriminace ve vzlnˇ-ılíu k politické pfísltısrırmti a ııáıbeăenskeınu vyzıtdııí, který uznává stanovy SPF-lS“v'. pro uskutetˇ;něnı`
cílů SPRSV prèlolíje či plati členské přı'_spr'ż“.'kv ve vjiši lot? lˇﬂrˇ:
ıočılıš.

Podle potřeby se členové sdrużujı' v rnístnícl`ı {reçjionátnicíı}
organizaclclı, které pracuji ve srrıvslıı stanov SFHEl'v' .=ı jsou metodícky a organizačně řízoııv předs-edniclveı'rı.
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11'

SEXUOLOGICKÁ SPOLECNOST

ČLS

Se:-teologická společnost je jednou Z odbomyclı spolecnosti
České lékařská spolecnosti a je autonomní součásti této organizace. Saxuotogícká spolecnost byla zatcıżeıta jako českosloven-

ská jíž v nznrż mez. s vøxﬂtèınninı oﬂshnﬂınxvèııﬂkﬂ na Czﬂﬂkﬂn

u Slovenskou republiku byly v :eco 1969 ustaveny též národní
se:-nıolegická společnosti s tim. že až. do roku 1990 existovala
léż federální [československá sexrıologickèi spoIcénost.Cl.G.
Seıtuologická spolecnost sdıużuje 150 odbomikù Z rıìızrıyoh
ob-orů, kteří mají vztalı k vedcckerrııt studiu lidské sexuality.
Trarlıňná vysoké zastoupeni mají ve společttosti lékaři, a to nejen sexuelognvá. Na práci Společnosti se podílejí též gynekolo-

gove. psyclıiatři. urologové a Zástupci dalších oborů. Z dalších

zrlravetnickyclı á nezdrčwotnickjíctı profesiorıälíı sdružuje
Společnost psychotogy. Zejména klinicky Drientovanée pracovníky rnanżelskyclı a předmaníťelskyclı [a jim pedol;-ných) poraden. Take sociální pracovníky. laooranty a podobne.
,Étídlom Spotetìností je Praha. a to -tradiční centrum naší lékařské sexuotogie. Sektıologicky ůslčıv 1. Lékařské talrulty UK
-[líarlovo nám. 32. 12U UD Praha 2. tel. 02.ﬂ'29Í'ˇ2B5.
ta:-;: 02.-'2[ì4Q05j.
Spolecnost organizuje dvě až tři odborné schůze a kontorence se seıtııologicl-tou tematikou ročně, Pro státní orgány a irıslltıız
ce vykonává expeıtiznl cinnost v oblastí lékařské sexuologio
a sexuálního chování lidi. Vyjadřuje se k otázkárrı sexuální vy-

chovy. prevence polılavıtá přenosıtyclı nenıocí a H|'v' viru.
k otázkám plánovaného mrliéevstvi a populacrtl politiky.
Spolecnost má sekci andrologickoıı (vyšetřování a léčba poruch
plodnosti u mužů).
Sexuologická sp-olečrıost je členem mezínärodııich orpartizací:
WAS (World Ass. Seıologyj :-1 EPS lEurop. Fed. Soxotogyj.
Podle možností svých a sponzorů se élenoveľ spoteřıııosti ůáasıní mezinárodních odbonıyclt schůzí á kongresů. Spolupracuje
s odborníky z celá-Ito světa. zejména pak z Německa.
Švýcarska. Polska a Bulharska. V Praze byl jiż dvakrát vyroíıni
mítink prestižní' IRSR (lntematiortal Academy of Sex Ftesearchjı.
naposledy v létá 1992.
Cl' akcích společnosti jsou Členové informováni písemnymi materiály. Odborná sdělení Z oblasti sekuologia jsou pulıliž-rovány ve
specializovaných časopisech merlicínskjífch i mimomedicıhských.
Clnnost Sexunlogické společnosti řídí výbor.
I-llavnimi funkcionáři vyborlt pak jsou:
předseda: Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc.
místopředseda: Prol. MUDr. Jiří Ftálooch. DrSc.

vědecký' sekretář: MUDr. Radim Uzel. CS-::.
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rxiEzi=ivıSLøf-. ıNtoıATıvA {r~ıEı)
Nezávislá tnicietivtı ii\iEl} je progresivní politittkou stı`anou nového typu s liberäiı-ıě hurnanitnı' orientaci. Byla zaregistrována MV
ČR dne 2.'-2. 2-3. ttzišt-D pod názvem Nezávislá erotická iniciativa.
Od svého vzniku otﬂottaouje politické spektrum, navazujío na nejlepši Iradlce evëtoveho 5 evropského hLırTıčtr'ıi:-šti'‹.':ltı'žl`ıoı mvšleni.
Přestože pusobi ve všech oblastech, zejrııcna sociální pulitilq.-_
hlavni Zájem klade na rrıezllideke vztahy. v nioltż rtenalıroditelnou ı`oli plní Sexualita a všechny jeji ınnrá|ni„ wiálni. ekorınnıieké. kulturní a politiokesoırvislosti.

Nﬂzáx-iﬂıá iniﬂiﬂıivﬂ {NEı,i má. jako Icﬂżda iinà Dﬂlitickà Strana.
právo se vvjatišovel ke všem základním oiázltänı spoleůenskiälto
e elmıtoıııickeho vývoje. Nejde ji o kohironla-si. ete ti porozumětı`ıi„ aby se lak brëtııilo Šiřerıi rasove. náboženské, politické ci narodrtoﬁlni nesrtašoıılivosti. -Strana je pro düslednou hospodářskou reformu. na jejinıž konı::i je úplná lrżni elm-ﬂvümikü. EI |ZIľI:I
další poeilováııl demokracie pouze iiemokratiokými e ;:.“Iıl-t'L:'r:r'ıjiırıi
prostředky.

Programové cíle Nezávislé iniciativy {NEl} shrnuje nasledujici desatero:

1. Ctoveı-t A svıżr

6. PORNOG FIAFIE

Měřílkerrı hodnot všeho lidského konání je svobodný Člověk
a jeho zájmy. svtılmrlný človek žijící v deınokratickçi společnosti.

Žádná ideologie nesmi urös-vat. :Ivo se snıl a co rıikull. Dospèli
lidé nemohou být nijak ołtriżﬂřeııi na cluševnirıt Ft iëlosnem zdravi
erotickými materialy. .io však třeba potlačovat erotiku spojenou
S násilím, sex s p-oužilirrı exltrementù, sex se zviřatv tı Zejména
pak Sex. S ‹_lı!':-tmi. Pravé dětem rı mládeži se musi' dostal vlıodnve
osvötv a výchovy úrnèrné jﬂjltzh clıżtpani a věku tak, atıv vvtvařeiy nedeiorinovariji vztah k crcıtiee či sexu, bez jejich přeouiıttvàni. ale i podceřıovárıi. 'vydávánı' ct šiřcni ertıtiızkji-oh matoriàtü
S cısvëlo-.fýrni prvky nesmí být nijak onıezovano!

2. RODINA zitKt_›f-.D STÁTU
Za kladnim stavebním kamenem spol-ečııosli je moderní rodina
jako důležitý' faktor rozvoje iiriekť-i osobnosti. 'ďvstıká ıozvodovosl io neqativrıim trendem. Přesto nelze souhlasit s tim, aby hylv rozvody rogulovánv slátern či cirkvi. Právo na svobodné projednání rozvodovjiolt při před soudem nmsi zůstat zaıučoııo kažLiérrııı bez rozdílu. .Je třeba však ìnlonfnovat utıčany D Škodácii.
ktore rozvod pro kažriého jedince. zvláště pak deti. -:-ı celou Společnost zrıarnenät. Strana bude proto podporoval činnost manżelslqřch a pie‹:lmeı“iI:els1<j'fch poraden čt podolıných sociálııíolı
instituci.

s. PLĂr~tovANà RODINA
Knżdv človek má právo tv souladu se 2ákonem} na pláııováııl
rodiny. 'lˇeilv právo na inlorrııacn O antikoncepci êı ochrane žen

T. E RCJTICKE POMŮC KY

lárolioité pomůcky jsou součásti lidské soıtualitv. nelze pri-pirat
jejich sanitámé hygienický r;lıaraktor. Jejich prodej io však třeba

realizovat ve specializovaných obchodech, připadne zásilk-:ıvou
5Iıı_žti-ou_, pñćomż jo nezbytné rnjistit, abv nebyly ıınlıizonv ani
prodávány rrıićıiJis_4l_v3,1'r`ıı.

rozhodnuti o přerušení nežádoiıoliıo těhotenství, dále právo każdèlıo êlo-vel-ta na ohlrtugickou sterilizaci lıez ohiodu na vek či počet děti. I ltlská i`oprodı.rkco se nesmi stát předmëleııı poiitickýciı
ıııanipulaci at nesmi' být dozorovánčt sláteııı, cirkvcmi nebo jakoukoliv jinijııi autoritou povýšeıiou nad svobodnou vůli obćaiıa.

B. F'FlOSTiT UCE
Zájınom spoločnosti je nıiniıııalizovat poptávku po tolosnzifch
eroiickýclı slużlııžich mużú a żcn. Dt`ır“žı7 jo třeba klčtst na Stalo
partnerské vztahy a atıtoerptiku. Protože je však nemožné proStìtuci vyktiřeiıil. in výhodnëjàiji instituoloımllzovat tak, atrv touto
cestou bylo maximálně srıiıřono riziko Šíření pol`ılavnioh olıc-roh.
jak se to děje v rámci nejvice nebczpeůrıê divoké prostiltice.

4. sexuršı Nivvcnovn

9. HOMOSF)(UnﬁL|TA

před nucenvnı lělıoıenstvim S mateřslvínı. právo na svotıorlné

Otevřená Sexuální výchova êı osvěta musí být rioištupııà vsem.
od .školákù po nsniocııťš, Invalidy a düctıodoe. Každý člověk má
právo na po-.ıùení o tak Zàklču.Irıíot“ı věcech, jako jsou ıžlárı-ování
rodiny vcetne vhodne :-1 dostupne antikorıcepıze, soxuáirıi poıııohv :1 problémy. připadne sexuální deviace ct sexuální ‹_ieIil‹venoo. Stát by nemel při Zejišthváni metoditzkýoh a výt`,iıDvn~j'ch akcí
Zůstal stranou. I-tıizlıodrıö nelze souhlasit s tim, aby kornıınıntiekou pıudr-'zıii nahradila prudérie nova. jakkoli ideologicltv zdůvodıìovaıta.
ÄID5

Důležitým úl-Ioieırı soxuàlni v“,"c_:tı:ıvv musi být boj proti šíření
AIÍJS. Proti této nemoci je třeba postupovat kımrdinoxfanů S prevenci e léeenirn ostatnich pohlavně |)řerıosný'ch chorob. Hlavıılm
Člárıkerıı I>oje proti pantieınli viru HIV je Zmena ltodrıotc-vé orientaeo, vj'chovčı It zoťlpovèdnosii či otıjasnování rizik:-ı Sexuální
premiekııity. V sexuální praxi se pak jedná D propagaci bezpočııćho sexu, Zejrnéııčı důsledné používání prozervftlivu. Zřekııuli
se rizikových Soxutälnieh praktik.

Horrııısnxiıálrti občanů maji' stejná práva jako všichni osiatnı'.
-.ie třeba umožnit jejich dùsledııoıı socialni emarıoirıaci.
1[J. DE LIKVENGE

Je nutno dùsiocln-ft bojoval proti Soxuoini clelikveiıol e jejim dùsledkùm, bránit si otıtırañovat společrıtısl pıˇi-ıid nätsilnikv. nejen
sexuálnimi. Jde O pñsiušnou ıtovelizaci zekonù se zvjfšonýıni
tresty ze nás-ilnotı čiıııın:-?›i. Zároveň by rrıelčı být budovätna teková zařízeıti, jež by zaručovala oddrľileni nobozpeűrıýüh zloćincù
od spoleènosti. .te třeba uplatnit Zákaz propagace násilí. zejıııéna nepoii'estano'tıo. .Je také třeba věnovat ztfýšerıťiit pozornost
obňıcm násilí èı Sextıèilrıiızlı doliktù vćetrıé podpory vzniku středisek péče o zhásilnëné żcrıv. péčeo obüti sexuálního zneuživätnı'
a tisñová teletriiıiolıá centra s timto zčtrııšíenint.

Adresa: Nezávislá iniciativa IĹNEIJ POB USB.

110 21 Praha 1.

TBIOÍOI1 Sekľełariátuì i[Ű2}?B3 12 EIB.

24

SPOLEČNOST PS0 [=_=LA_N0vÄNı' HODINY
A SEKUALNI WCHOVU
ODPOUÉDNÝ REDAKTOH; MUDr_ HADıM UZEL, csﬂ
TECHNICKÝ HEDAKTDH: ILJA CTVRTEÉKA

