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18. září 2014
 
12.30 - prezence účastníků v předsálí Hudebního sálu radnice
(předložte, prosím, doklad o zaplacení účastnického poplatku, pokud máte k referátu 
připravenu el. prezentaci, prosíme o nahrání do PC v sále)

13.30 – slavnostní zahájení kongresu, projevy hostů
14.00 – zahájení odborného programu kongresu a prvního bloku přednášek

1. Doc. MUDr. Peter Koliba, CSc., Bc. Tereza Sadková 
 Drogy a alkohol v těhotenství
2. Mgr. Jana Šálková, Doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D. 
 Role porodních asistentek ve  výchově ke zdravému rodičovství
3. Doc. MUDr. Peter Koliba, CSc., Bc. Tereza Sadková 
 Kouření a těhotenství

Kávová přestávka

4. Mgr. Aleš Svoboda, M.A. 
 Reproverze - poruchy pohlavního rozmnožování 
5. MUDr. Radim Uzel, CSc. 
 Sexuální dysfunkce u žen
6. Markéta Zika Koppová, DiS. CSB 
 Sexuologická práce s tělem a její možnosti ve výchově
7. Kateřina Lišková, Ph.D. 
 Československá sexuologie za komunismu

Zakončení prvního dne kongresu

SPOLEČNOST PRO PLÁNOVÁNÍ RODINY 
A SEXUÁLNÍ VÝCHOVU 

SEXUOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP
ÚSTAV SOCIÁLNÍ PRÁCE UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ

PARDUBICE 18. - 20. září 2014
Pardubická radnice, Pernštýnské náměstí 1

PROGRAM
22. CELOSTÁTNÍHO KONGRESU 

K SEXUÁLNÍ VÝCHOVĚ
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19. září 2014

9.00 - zahájení druhého dne kongresu a druhého bloku přednášek

8. Doc. PaedDr. Miluše Rašková Ph.D. 
 Problematika puberty v edukaci primární školy
9. MUDr. Antonín Brzek 
 Etika v sexuální výchově
10. PhDr. Kamila Holásková, Ph.D. 
 Identifi kační procesy v sexuální výchově
11. Lucie Jarkovská, Ph.D. 
 Gender a sexualita v knihách pro nejmenší

Kávová přestávka 

12. MUDr. Václav Urbánek CSc. 
 Okolnosti a souvislosti spirituálního nazírání sexuality člověka
13. PhDr. Michal Chovanec   
 Sexualne dysfunkcie u zavislych
14. Prof. MUDr. Jiří Šantavý, CSc. 
 Fetální alkoholový syndrom a ostatní návykové látky v těhotenství
15. Mgr. Jan Beer, PhDr. Petr Novák 
 Pedagogicko-psychologické perspektivy středoškolského vzdělávání sexuálních 

delikventů

Přestávka na oběd 

14.15 – zahájení třetího bloku přednášek

16. JUDr. Olga Sovová Ph.D. 
 Právní odpovědnost osoby, která není plně svéprávná
17. JUDr. Ing. Petr Wisiński   
 Právní názory na euthanasii v některých státech
18. JUDr. Miroslav Mitlöhner, CSc., Bc. Ivana Fialková, Bc. Radka Táslarová, Mgr. 

Zuzana Truhlářová, Ph.D.
 Náhradní mateřství očima veřejnosti 
19. Mgr. Milan Langer 
 Proč o sexuální asistenci nejen mluvit
20. Mgr. Karel Žák 
 Pedofi lní seznamka na pedofi lním webu, aneb Český rozhlas - seriózní médium?

16.30 – PLENÁRNÍ SCHŮZE SPOLEČNOSTI PRO PLÁNOVÁNÍ RODINY 
A SEXUÁLNÍ  VÝCHOVU

19.30 – SPOLEČENSKÝ RAUT V HUDEBNÍM SÁLE PARDUBICKÉ RADNICE
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20. září 2014

9.00 - zahájení třetího dne kongresu a čtvrtého bloku přednášek

21. PhDr. Lenka Šilerová, Ph.D. 
 Bariéry sexuální výchovy a jak je překonávat
22. Mgr. Tomáš Volný  
 Odborné a produktové sdělení Simply You Pharmaceuticals a.s.: „Fertility Blend - 

mohou i doplňky stravy podpořit přirozené početí?“
23. PhDr. Daniela Květenská, Ph.D.  
 Sexuální násilí páchané na dítěti v rodině
24. Doc. PhDr. Dana Štěrbová Ph.D. 
 Ochrana proti sexuálnímu zneužívání v organizacích pracujících s dětmi a mládeží 

(model IPPF )
25. RNDr. Tomáš Mařík, CSc. 
 Zajímavá data o asistované reprodukci
26. MUDr. Drahomíra Polcarová 
 Chlamydiové infekce - informujte mládež, dopady do populace a osudy jednotlivců
27. Mgr. Zuzana Prouzová, Miroslav Hlavatý 
 Současný stav problematiky HIV/AIDS v ČR
 
Poster: 
Doc. PhDr. Dagmar Marková, PhD. 
Láska a morálne hodnoty v sexuálnych vzťahoch

13.00 – zakončení čtvrtého bloku přednášek a kongresu Pardubice 2014, 
 vydání osvědčení o účasti dle akreditace MŠMT č.j.: Č.j.: 39 429/2011-25-912, ČLK 
č. 0004/16/2006 a certifi kátů dle dalších akreditací.

 Organizační výbor kongresu si vyhrazuje právo k případným operativním úpravám 
a změnám programu.
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Vážené dámy, vážení pánové,

Po roce si vás opět dovoluji přivítat v Pardubicích, které jsou pro Váš kongres již spíše 
městem domovským, než hostitelským. Velmi si vážím nejen Vaší práce při výchově mládeže, 
ale i Vaší věrnosti našemu městu, do něhož přijíždíte diskutovat o sexuální výchově již po 
dvaadvacáté.

Pro Pardubice je ctí hostit pravidelně desítky odborníků na citlivou problematiku mezi-
lidských vztahů a způsob, jak o nich hovořit s dětmi různého věku. Je velmi důležité předat 
jim maximum vědomostí a naučit je proplout pokud možno bez úhony složitým obdobím 
navazování partnerských vztahů a vést je k zodpovědnosti jak v těchto vztazích, tak posléze 
v rodičovství.

Dámy a pánové, naše město je stále tak krásné, jak si je pamatujete z let minulých. Letos 
na procházkách městem určitě narazíte na stavební práce. Pardubice v současné době opra-
vují jak svou hlavní třídu, tak některé přilehlé ulice i centrální park. Prosím zejména ty, kteří 
přijíždějí do Pardubic poprvé, o shovívavost, a slibuji, že v příštím roce vás přivítá město v 
celé své kráse. 

Přeji Vám všem příjemný pobyt v Pardubicích a zejména mnoho úspěchů ve Vaší záslužné 
práci, která již pomohla ke zdravým partnerským vztahům a spokojenému rodinnému i sexu-
álnímu životu mnoha lidem. Věřím, že naše město Vám bude i nadále v této práci spolehlivým 
a přitom stále atraktivním partnerem.

MUDr. Štěpánka Fraňková
primátorka města Pardubice

Vážené dámy, vážení pánové, 

jsem potěšen, že už pošesté mohu z titulu své funkce převzít záštitu nad už kongresem 
k sexuální výchově v České republice a pozdravit nejen všechny jeho aktivní účastníky, ale 
i početné čtenáře tohoto sborníku. 

V uplynulých letech jsem se na tomto místě většinou vyjadřoval k rozruchu, který pravi-
delně v druhé polovině léta působí pražský festival tolerance k sexuálním menšinám a ruku 
v ruce s tím jdoucí potřeba mnoha „odborníků“ se k této akci hlasitě vyjadřovat a plnit stránky 
denního tisku. Dnes jsem se rozhodl využít tento prostor a upozornit na problém, který není 
tolik medializovaný, ale dle mého názoru mnohem vážnější. 

Z dostupných statistik lze snadno zjistit, že i v České republice přivede každoročně na svět 
dítě několik desítek nezletilých matek. Dívek, které ještě mnohdy samy nevědí, co si počít 
samy se sebou, a nyní se musí postarat o své dítě. Může nás těšit, že počet nezletilých matek 
je u nás v posledních letech relativně ustálený, ale také skutečnost, že i ve srovnání s mnoha 
vyspělými zeměmi bohatého světa jsme na tom poměrně dobře. Jsem přesvědčen, že je tomu 
tak i zásluhou dobré úrovně sexuální výchovy a výchovy k rodičovství v naší zemi.

Dovolte mi proto poděkovat všem, kteří se problematice výchovy k plánování rodiny,  
partnerským vztahům a k rodinnému životu včetně výchovy sexuální se vší vážností věnují 
a popřát všem účastníkům již 22. kongresu věnovaného právě této problematice myšlenkově 
plodné, vzájemně obohacující a inspirativní jednání.

prof. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D.
rektor Univerzity Hradec Králové
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Pedagogicko-psychologické perspektivy 
středoškolského vzdělávání sexuálních delikventů

Jan Beer, Petr Novák

Klíčová slova: forenzní psychologie, penitenciární péče, sexuální delikvence, středoškolské vzdě-
lávání

Abstrakt:
BACKGROUND: Sexuální delikvence jako extrémní případ porušení norem, které společnost 

nastavuje, není jen otázkou forenzně sexuologickou, ale v případě penitenciární péče a vzdělávání 
se stává fenoménem propojujícím celé spektrum mnohých oborů. Vzdělávání vysoce rizikových do-
spělých mužů je otázkou multioborového průniku nejen různých odvětví psychologie, sexuologie a 
pedagogiky, ale nepochybně též dalších oborů jakými jsou sociologie, etika či sociální práce. SOU 
JIŘICE: Od roku 2011 bylo při Věznici Jiřice zřízeno Střední odborné učiliště nabízející středoškolské 
vzdělání mužům odsouzeným do věznice s dozorem a ostrahou. Výběr oboru a metody vzdělávání 
byly již v prvopočátku realizovány s ohledem na cílovou skupinu žáků/odsouzených, požadavky trhu 
práce, snižování rizika recidivy a nedelikventní postpenitenciární perspektivu. Výběr není limitován 
druhem spáchané trestné činnosti, jelikož primárním kritériem je motivace ke studiu a ochota vést po 
jeho ukončení řádný život. 

V rámci vzdělávané populace je možné se setkat i s lidmi, kteří spáchali závažnou sexuální trestnou 
činnost včetně znásilnění či sexuálního zneužívání. Během vyučování se střídají metody od frontální 
výuky přes práci ve skupinách po individuální přístup k jednotlivému žáku. Etický rozměr je akcento-
ván především v rámci kulturně-vzdělávacích akcí a besed se známými osobnostmi. CÍLE PŘÍSPĚV-
KU: Příspěvek autorů seznámí posluchače především s pedagogicko-psychologickými perspektivami 
středoškolského vzdělávání sexuálních delikventů v rámci výkonu trestu odnětí svobody, s příklady 
dobré praxe a několikaletými zkušenostmi s přímou speciálně-pedagogickou prací, psychologicko-
-terapeutickou péčí a vzděláváním této vysoce rizikové subpopulace.

1. Úvod – sexuální delikventi jako žáci vzdělávacího systému
Od září 2011 bylo při Věznici Jiřice zřízeno Střední odborné učiliště, nabízející středoškolské vzdě-

lání mužům odsouzeným do věznice s dozorem a ostrahou. Výběr oboru a metody vzdělávání byly již 
v prvopočátku realizovány s ohledem na cílovou skupinu žáků/odsouzených, požadavky trhu práce, 
snižování rizika recidivy a nedelikventní postpenitenciární perspektivu. Během vyučování se střídají 
metody od frontální výuky přes práci ve skupinách po individuální přístup k jednotlivému žáku. Etický 
rozměr je akcentován především v rámci kulturně-vzdělávacích akcí a besed se známými osobnostmi. 

Právní předpisy, týkající se vzdělávání a školství vůbec, jsou stanoveny obecnými zásadami v zák. 
č. 561/2004 Sb., kterým se vydává tzv. Školský zákon. Tento zákon, ani jiná právní norma, v souladu 
s Listinou základních práv a svobod, žádným způsobem nediskriminuje osoby ve výkonu trestu odnětí 
svobody podle skutku, za který jsou žáci ve výkonu trestu odnětí svobody. Výběr tedy není limitován 
druhem spáchané trestné činnosti, jelikož primárním kritériem je motivace ke studiu a ochota vést po 
jeho ukončení řádný život. )

V rámci vzdělávané populace je možné se setkat i s lidmi, kteří spáchali závažnou sexuální trestnou 
činnost včetně znásilnění či sexuálního zneužívání. Přijímací pohovory eliminují pouze uchazeče, kteří 
nesplňují základní kritéria, tedy neabsolvovali základní školní docházku nebo jsou výsledky přijíma-
cího řízení natolik nedostačující, že by přítomnost takovéhoto žáka z hlediska skladby třídy kolek-
tiv spíše zpomalovala, než přirozeným způsobem rozvíjela. Vzhledem k nediskriminačnímu přístupu 
vzdělávací soustavy jsou mezi žáky školy i pachatelé zvlášť závažných trestných činů mravnostního 
charakteru. Škola nemá za povinnost je žádným způsobem identifi kovat, i když se lze domnívat, že 
při jejich vzdělávání a odborném pedagogicko-psychologickém vedení by bylo možné působit nejen 
ve směru zvyšování kvalifi kace, aby mohlo dojít k jejich lepší integraci na trh práce po propuštění z 
výkonu trestu odnětí svobody, ale v rámci přesně indikovaného přístupu též ke snižování rizika reci-
divy, zvyšování kritického náhledu a eliminaci maladaptivních vzorců agresivního či jinak sociálně 
patologického behaviorálního projevu. 
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2. Školské poradenské pracoviště SOU Jiřice
Od letošního školního roku 2014/2015 SOU Jiřice zřizuje vlastní školské poradenské pracoviště, 

jehož vedením a koordinací aktivit byl pověřen psycholog školy. Ten může ve spolupráci s výchovným 
poradcem a metodikem prevence rizikového chování a sociálně patologických jevů výrazným způso-
bem přispět ke snížení recidivity sexuálních delikventů. Výsledky školní edukace jsou přímo odvislé 
od řady okolností a faktorů, jejichž závažnost a relevance však není totožná. Odborníci se shodují 
na faktu, že k nejzávažnějším faktorům podmiňujících proces úspěšné edukace (myšleno výchovy 
a vzdělávání) je právě psychologická stránka, tedy osobnostní struktura jedince, na kterého je pedago-
gické působení zaměřeno (Mertin et al., 2013; Štech, Zapletalová, 2013). Individualizovaný výchovný 
a vzdělávací plán tak vhodně doplňuje program zacházení s odsouzeným ve výkonu trestu odnětí 
svobody. V rámci klasických psychodiagnostických a depistážních činností také může tímto směrem 
vést vyučující společenskovědních předmětů, pro které je takto možné zpracovat metodický materiál 
a/nebo didaktické pomůcky, jež mohou přispět k lepšímu uplatnění absolventa školy nejen na trhu prá-
ce, ale v celém postpenitenciárním životě vůbec. Právě propojení psychodiagnostické a psychoterapeu-
tické práce penitenciárního školního psychologa s kvalitní metodickou činností vůči pedagogickému 
personálu může zajistit úspěch v obtížné práci při odborném středoškolském vzdělávání osobnostně 
problémových a delikventních žáků.

3. Závěr a vize
Sexuální delikvence je často skrytým, ale přitom velice závažným multidisciplinárním problémem 

a podle četných našich i zahraničních studií a reprezentativních výzkumů se týká nemalé části populace 
(Kovář et al., 2008; Mitlöhner, 1999; Weiss et al., 2005). Jedná se o extrémní případ porušení norem, 
které společnost nastavuje a není jen otázkou forenzně sexuologickou, ale v případě penitenciární péče 
a vzdělávání se stává fenoménem propojujícím celé spektrum mnohých oborů. Vzdělávání vysoce 
rizikových dospělých mužů je otázkou multioborového průniku nejen různých odvětví psychologie, 
sexuologie a pedagogiky, ale nepochybně též dalších oborů jakými jsou sociologie, etika či sociální 
práce. Zkušenosti, které pedagogičtí pracovníci získávají při vzdělávání trestním zákonem identifi -
kovaných žáků, pak mohou tvořit neocenitelnou pomoc při etopedickém působení jejich kolegů na-
příklad ve výchovných ústavech pro mládež, či jiných školských zařízeních, kde dochází ke vzniku 
problémových situací a je zde pedagogicky působeno na žáky s různorodou psychopatologií. Aktuálně 
v České republice chybí ucelený metodický materiál, který by vedl pedagogy při výchově a vzdělávání 
agresorů, jedinců se závažnou poruchou osobnosti a sexuálních delikventů, kteří mohou být nejen 
mladiství, ale i dospělí.
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Etika v sexuální výchově
Antonín Brzek

Když jsem byl požádán organizátory kongresu o přednesení úvahy na toto téma, velmi jsem se po-
divil a přijetí té výzvy jsem se bránil. Bylo mi od počátku zřejmé, že to, co zde budu říkat, je v kontra-
dikci k hlavnímu proudu současného pojetí sexuální výchovy nejen u nás, ale i mimo Česko. Nicméně 
jsem podlehl naléhání organizátorů. Pokud se nepříjemně dotknu někoho z přítomných, předem se za 
to pokorně omlouvám. Z tohoto úkolu nemám pramalou radost, nicméně mohu říkat jen to, o čem jsem 
přesvědčen, i když to může odporovat současnému pojetí politické korektnosti.

Předem si nemyslím, že sexuální výchova může být redukována jen na poskytnutí informací, tedy 
na pouhé sexuální poučení. Dle mého názoru má být plnohodnotnou výchovou, t.j.  vedením vycho-
vávaného k nějakému cíli, k osvojení si žádoucích vzorců sexuálního chování v tom nejširším smyslu 
slova. Teprve v tom případě dle mého názoru můžeme hovořit o skutečné výchově, a pak se nemůžeme 
vyhnout ani hlediskům etickým.

Pouhé sexuální poučení mohlo být užitečné v dobách, kdy děti vyrůstaly v prostředí, v němž panoval 
nemístný stud. O sexualitě nehovořilo ani v rodině, ani ve škole, ani ve veřejném prostoru, v médiích 
především. V dobách, kdy podle pokynu generální ředitelky ČST směly být za večer spatřeny maxi-
málně tři obnažené ženské prsy. Minimálně od počátku tohoto tisíciletí je však veřejný prostor tak 
dalece prosycen sexuální tématikou, s níž jsou děti konfrontovány téměř od kolébky, že k vybavení 
dítěte informacemi o existenci sexuality a jejím fungování může škola přidat jen velmi málo. Avšak to, 
co děti před vstupem do pohlavního života postrádají, a to mnohem více než v minulosti, je vytvoření 
žádoucích vzorců chování pro jejich dospělý život. Hovořím-li o vzorcích chování, pak nemám na 
mysli jen takový jednoduchý vzorec, jakým je nasazování kondomu.

Ambici budovat v dětech během sexuální výchovy žádoucí vzorce chování měl projekt školní sexu-
ální výchovy, vypracovaný pod Výzkumným ústavem pedagogickým v 90. létech, jehož spoluautorem 
jsem společně s dnes již zesnulým MUDr. Jiřím Mellanem byl i já. Jednalo se o projekt konzervativně 
– tolerantní. Podle něj měly být děti poučeny o všech skutečnostech týkajících se sexuality ve vhodný 
čas bez jakýchkoliv omezení, současně měly být vedeny k zaujetím těch správných, zodpovědných 
postojů a vytvoření si správných a zodpovědných vzorců chování. Samozřejmě při respektování všech 
možných nepříznivých individuálních determinant, při plné toleranci ke všem, kdo pro přítomnost 
takových nepříznivých determinant (sexuální orientace, parafílie, nepříznivé osobnostní rysy, atd.) ne-
jsou schopni ty žádoucí vzorce sexuálního chování ve svém životě naplnit. 

Konzervativně tolerantní projekt si vysloužil neuvěřitelně agresivní štvanici ze strany moravských 
fundamentalistů, kteří se ve své většině vůbec neobtěžovali seznámit s jeho obsahem. Nenávistně kři-
čeli již proto, že se jednalo o sexualitu. Dokonce vytvořili i Výbor na obranu rodičovských práv, který 
má bojovat proti tomu, aby škola jejich dětem něco na téma sexuality vůbec směla sdělovat. Na druhé 
straně nejen v naší zemi, ale i v zahraničí si tento projekt vysloužil kritiku právě pro svůj konzervativní 
rozměr. Někteří z Vás jistě vzpomínají, že po dva roky jsem za vybízení k zodpovědnosti za sexuální 
chování, které bylo chápáno jako strašení, byl peskován i na tomto fóru.

Tedy, která etická hlediska by měla být v sexuální výchově zohledněna? 
Velkou společenskou hrozbou současnosti je především odklon od tradičního manželství. Všichni 

přece dobře víme, jak důležité je pro zdravý psychosexuální vývoj dítěte, aby vyrůstalo v emočně 
stabilním prostředí rodiny. Realita je dnes ale taková, že polovina manželství ztroskotává, a děti jsou 
pak mnohdy vystavovány jim nepochopitelné vzájemné nenávisti rodičů. Přes všechny proklamace 
o dětských právech jsou právu těchto děti nadřazována práva jejich rozvedených rodičů. Děti jsou 
nuceny ke střídavé péči i v těch případech, kde to duševní pohodě dítěte vůbec nesvědčí. 

Je tedy nanejvýš potřebné, aby sexuální výchova u dětí vytvářela motivaci usilovat o trvalý manžel-
ský svazek, uzavíraný s vědomím odpovědnosti a záměrem trvalosti, žitý pokud možno ve věrnosti. 
V každém případě by děti měly být motivovány nadřadit v budoucím dospělém životě zájem svého 
budoucího dítěte svým sobeckým zájmům jako rodičů. Ve veřejném prostoru se již život mimo man-
želství prezentuje jako „normální“ vzorec chování, tomu by se sexuální výchova měla stavět na odpor.  

Měli bychom děti vést k tomu, aby se startem do pohlavního života nespěchaly a aby si vážily 
manželské věrnosti jako významné hodnoty. Hodnoty, která převyšuje hodnotu okamžité slasti nebo 
hodnotu další erotické fascinace.
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Samozřejmě nemůže sexuální výchova násilně usilovat o manželství u osob pro to nevybavených 
potřebnými determinantami. Proto sexuální výchova musí dětem, v nichž klíčí ony omezující deter-
minanty, pomoci, aby je včas rozpoznaly a aby si život naplánovaly s ohledem na ně. Aby si dokázaly 
zvolit ten pokud možno co nejuspokojivější životní styl v rámci svých determinant. Samozřejmě, že 
sexuální výchova nesmí „hecovat“ do tradičního manželství osoby menšinově orientované, nebo osoby 
osobnostně nestálé a nezdrženlivé. Nebudeme tedy nabádat k odkladu koitáního života  a k manželské 
věrnosti nositele parafílie, který trpí trvale nenaplněním své sexuální potřeby, u kterého zdrženlivost 
ve vztahu k zákonem povoleným sexuálním aktivitám by představovala zvýšené riziko vzniku jednání 
delikventního.

Sexuální výchova má pomoci většinově normálním dětem k těm žádoucím vzorcům chování, k roz-
hodnutí se dítěte pro odložení startu do koitálního života do věku plné fyzické i mentální zralosti, 
k předsevzetí vytvořit vztah trvalý, pokud možno věrně žitý. Pokud navzdory dobrým předsevzetím se 
pak manželství rozpadne, dát dětem dostatečnou výbavu informací a dovedností, jak v případě selhání 
takový manželský svazek ukončovat s minimem škod na zdraví dětí.

Je také důležité upozorňovat děti na to, že první těhotenství by mělo proběhnout ve věku relativně 
mladém. Dnes je móda, že žena tak dlouho čeká s mateřstvím, až se její přirozená plodnost začne po 
30. roce věku vytrácet. Potom se křečovitě snaží otěhotnět za jakoukoli cenu. Jistě, u většiny žen to 
je způsobeno neopomenutelnými ekonomickými faktory. Dětem by se ale mělo vysvětlit, že správné 
řešení je jiné. Aby ti, kdo si mohou potomka dovolit dříve, nepodléhali nezdravému módnímu trendu.

Nakonec důležitým etickým momentem v sexuální výchově musí být také vedení dětí k plné tole-
ranci vůči osobám jinak strukturovaným, včetně nositelů parafílie všeho druhu. Tolerance společnosti 
k těmto osobám jim pomůže, aby si svoji menšinovou či deviantní orientaci včas uvědomili, aby ji do-
kázali akceptovat, aby si dokázali sami sebe vážit jako plnohodnotné lidské bytosti vzdor příslušnosti 
k dosud opovrhované menšině. To jim usnadní, aby si ze spektra pro ně přijatelných vzorců sexuálního 
chování vybrali vzorce sice neodpovídající většinové normě, ale které jsou pro ně ty nejsprávnější, pro-
tože maximalizují kvalitu jejich života a minimalizují případné společensky nepřijatelné konsekvence.
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Identifi kační procesy v sexuální výchově
Kamila Holásková

Úvod
Cílem tohoto příspěvku je upozornit na kontroverzní informovanost o sexuálním chování, která je 

pro současné děti a dospívající nejen dostupná, ale i vyhledávaná. V České republice jsme svědky ote-
vřenějších sexuálních diskusí. Najít hranici mezi objektivními informacemi, které by měly být dětem 
smysluplně zprostředkovány a informacemi, které mohou snadno získat mimo svou rodinu a mimo 
školu, je velmi obtížné. Můžeme však hledat společnou cestu ve zlepšení informovanosti dětí o zdra-
vém a nezdravém sexuálním chování a tak čelit komerčnímu tlaku. Tomu jsme sice vystaveni všichni, 
ovšem dítě či nezralý jedinec prochází specifi ckými vývojovými fázemi, které v procesu socializace 
významně usnadňují ovlivnitelnost sociálním prostředím.     

Vliv sociálního prostředí na chování lidského jedince
Od počátku lidské existence se chování člověka  vztahuje k jiným lidem. Lidské chování je utvářeno 

pod vlivem společnosti. Lidé se v průběhu života vyvíjejí jako sociální bytosti. Dítě se stává sociální 
bytostí od narození. Již novorozenci, kteří jsou vybaveni jen základními refl exy, ihned začínají rea-
govat na lidi okolo sebe a aktivně poznávají svět, který je obklopuje. Novorozenec je velmi dobře 
disponován k tomu, aby dokázal vnímat lidi okolo sebe a sociální aktivity, kterých se účastní, většinou 
vedou k vzájemnému synchronizování. Sociální procesy provázejí každého jedince v průběhu celého 
života. Přesto však rané formy sociální interakce vykazují vyšší míru vlivu na osobnost. Proces socia-
lizace však pokračuje dál. Stále se učíme chování v určitých sociálních situacích a postupně přebíráme 
další role. Součástí sociálního učení jsou základní mechanismy, a to imitace a identifi kace. Imitaci 
chápeme jako prostou nápodobu chování modelu, zatímco v procesu identifi kace jedinec vkládá hlu-
boko do své osobnosti převzaté formy chování, které se mohou objevovat i po dlouhé nepřítomnosti 
modelu. Při identifi kaci jedinec vtiskuje svému životu novou podobu, která může být kultivovanější, 
ale i destruktivnější.

Identifi kace vyjadřuje ztotožnění s osobou, k níž má jedinec vztah, chce se jí přiblížit, připodobnit. 
Může být chápáno jako úsilí jedince o převzetí způsobů chování a jednání modelu. Modelem může 
být osoba z nejbližšího sociálního prostředí, ale i postava z literatury či fi lmu. Identifi kace bývá spo-
jena s interiorizací motivů a způsobu chování vzoru. Při procesu identifi kace hraje roli autoregulace 
a sebevýchova. Při identifi kaci je jednodušší, pokud dítě může převzít způsob chování modelu takový, 
jaký je. Negativní vzory působí složitěji, protože jedinec může odmítnout určitý způsob chování, ale 
zároveň musí splnit důležitý úkol, a to vytvořit nový způsob chování. Schopnost uvědomit si, jaké 
chování je přiměřené dané situaci, patří k základním pilířům emoční inteligence. Modely vhodného 
chování jsou obsaženy v sociálních normách společnosti. Jednotlivé vzorce chování  vyjadřují vztah 
jedince k lidem, k životu i k sobě samému.

Aktuální problémy sexuálního chování dětí a dospívajících
Vzory žádoucího chování utvářely po tisíce let generace lidí. Pro dítě je zdrojem poučení, vzorů 

a vztahů především rodina. Ta však nežije izolovaně, ale je součástí makrosystému, čili celé společ-
nosti. Na dospělé i na nedospělé jedince tak působí vedle běžných tradic i nové impulsy, které mohou 
být ovlivněny silou trhu a komerce. Vnímání lidí každodenně ovlivňují sociální standardy, které se 
objevují  obzvlášť ve vizuálním umění a médiích a abstraktní povaha obrazu může mít reálné důsledky. 
Sexuální chování je utvářeno rovněž sociálně kulturními zdroji. Součástí našeho života se stává rozpad 
rodiny, nevěra, násilí, nedostatek úcty k druhým lidem, závislosti, ale také orientace na úspěch, která 
přináší touhu po moci či majetku. Jestliže společnost přijímá nevěru a násilí jako přijatelné formy 
chování a prezentace těchto projevů je běžná i u jedinců s velmi vysokým sociálním postavením, lze ve 
velmi krátké době očekávat, že dysfunkčních partnerství a agrese bude jen přibývat. Nezralý jedinec, 
pokud nemá štěstí a nevyrůstá ve funkčním rodinném prostředí, velmi obtížně hledá vhodné vzory 
pro svou identifi kaci. Absence vhodného chování v kombinaci s vlivy reklamy mohou vést u mladých 
lidí k vniku úzkostných poruch. Dostupnost pornografi e zvyšuje riziko sextingu, a to odesílání sexu-
álně laděných zpráv , videozáznamů apod.  Současně podprůměrná pornografi e deformuje erotizované 
představy dospívajících. Média dodávají univerzální city a stereotypní projevy v partnerství. V rekla-
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mě je žena vždy nalíčená a šťastná, že může použít čistící prostředek. Rodina je jen harmonická, oba 
spolupracují ve shodě a v míru. Mladí lidé jsou inspirováni eroticky laděnými hudebními klipy, kde 
vystupují jedinci s vypracovanými těly a dokonalou úpravou. V běžném životě však nezralý nedospělý 
člověk jen velmi obtížně fyzicky dokonalého partnera může najít.  A predisponované pubescenty může 
více ohrozit úsilí o získání dokonalého zevnějšku, například velmi nebezpečnými poruchami příjmu 
potravy. Vysílání komerčních televizí je přesyceno stupidními zahraničními i domácími nekonečnými 
seriály, které se mohou jen vysmívat snaze o kultivaci společnosti. Jsme stále více ovlivňování trhem 
a konzumem a tím otevíráme prostor pro všechny nebezpečné vlivy, které mohou deformovat nastu-
pující generace.

Cílem příspěvku není skandalizace fi lmové produkce či úsilí o větší kontrolu fi lmové a televiz-
ní tvorby. Vždyť fi lmy, které šokovaly v době svého vzniku ( například Poslední tango), patří ke 
zlatému fondu světové kinematografi e. Podobné zkušenosti mají i autoři hudebních děl, výtvarníci 
i spisovatelé. Svět umění musí mít svou svobodu a vždy bude patřit k významným socializačním 
činitelům. Pomáhá odbourávat konvence, zviditelňuje nonkonformní jedince a nabízí lidstvu nové 
vzory a postoje. Umění je součástí kulturního dědictví celého lidstva a nesmíme opomíjet jeho for-
mativní funkci. Nelze však nevidět vliv masové kultury utvářené především v orientaci na  materi-
ální hodnoty. 

Možnosti sexuální výchovy
Před sexuální výchovou stojí úkol, a to minimalizovat negativní vliv nejčastějších mimo rodinných 

a mimoškolních zdrojů informací se sexuální tématikou.
Jeden z problémů sexuální výchovy je nevyváženost mezi prezentací pozitivních a nega-

tivních informací. Sexuální výchova ve školním prostředí je cílena především na reprodukč-
ní stránku. Kvalitní sexuální výchova se musí věnovat i jiným tématům. Láska, ohleduplnost 
v partnerství, normalita sexuálního chování, obsah pornografi ckých fi lmů, sexuální zneužívání 
a spousta dalších důležitých témat se ve výuce na různých typech škol vůbec neobjevují. Mu-
síme vyjít z předpokladu, že sexuální impulsy vycházejí z masové kultury. Erotické služby 
se udržují v aktivitě a spíš zbytňují. Sexuální chování se nově standardizuje. To, co bylo ne-
přijatelné pro generace našich předků, je pro naše potomky běžné, dostupné i legální. Naši 
rodiče začínali svůj sexuální život zcela neinformovaní a nepřipravení. Otázky sexuální 
oblasti byly tabuizovány a dětem byla vnucována naprostá zdrženlivost. Netolerovala se auto-
erotika, byl démonizován předmanželský sex. Dnes víme, že to starší generace neměla jednodu-
ché a ne vždy se podařilo dosáhnout soulad mezi partnery. Autoerotika i nevěry však existovaly 
i u předcházejících generací, které neměly volný přístup k informacím. Současná generace dětí má 
přístup k jakýmkoliv informacím, tedy i těm, které neodpovídají reálnému životu či jsou daleko 
za hranicemi normality v sexuálním chováním. Jednoznačně se z hranice normality  vylučuje 
sexuálně agresivní či sadistické chování. V současnosti je však mezi nejrozšířenější četbou přede-
vším mladých dívek kniha, která velmi čtivou formou prezentuje sadismus v sexuálním chování 
jako něco uspokojivého. Stejně jako šířící se pornografi cký průmysl i v tomto bestselleru, který 
je sice dobře napsán, ale ignoruje veškeré poznatky z oblasti psychologie lidského jedince, je 
žena používána tak, jako se používají jiné rekvizity, například drahá auta nebo zbraně. Cílem 
tohoto příspěvku není snaha o diskreditaci pornografi ckého průmyslu. Ovšem musíme v souladu 
s poznatky z oblasti sociální psychologie a psychologie vývojové předcházet negativním vlivům, 
které komercí ovlivněná společnost vnáší do výchovných koncepcí. Sexuální výchova je chápána 
jako mravní a etická disciplína, která si klade za cíl kultivaci vzájemných vztahů. Sexualita, která 
se týká každého jedince, by měla být dobrovolně přijímaná a ne komerčně stimulovaná. Měla 
by být součástí našeho života a spíš ho obohacovat nikoliv deformovat.  Masová kultura, která 
je ovládána především tržními normami, však bude nabízet našim dětem jen stereotypní či spíš 
neadekvátní představy 

o fungování naší sexuality. Uvědomujeme si, že jakákoliv restriktivní společnost s restriktivními 
normami v oblasti sexuálního chování destruuje chování člověka. Ovšem současně by  hlavním bodem 
sexuální výchovy měla být zaměřenost na prevenci.  Ne vždy naše děti získávají kvalifi kovanou in-
formovanost o sexuálních rizicích či sexuálně patologickém chování.  A jaká je obecná informovanost 
o oblastech zdravého sexuálního života i o jeho společensky nepřijatelných formách svědčí i četné 
diskuse na sociálních sítích.
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Závěr
Nové společenské podmínky přinášejí nové otázky i neočekávané problémy, na které by měla ade-

kvátně reagovat dnešní škola. Současná situace v otázkách sexuální edukace však není uspokojivá. 
Zkušenosti studentů pedagogické fakulty ukazují, že řada učitelů nemá dostačující kvalifi kaci či není 
ochotná citlivá témata do výuky zařazovat. Spoléhání se na rodinu se stává opakovanou frází. Předsta-
va, že děti by měly převzít vzor chování hrdinů pornografi ckých románů či fi lmů je nepřijatelná. Jedině 
včasná informovanost a objektivní předávání informací o zdravém sexuálním chování může předejít 
maladaptivním vzorům chování, kterých se dospělý jedinec bude obtížně zbavovat.
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Gender a sexualita v knihách pro nejmenší
Lucie Jarkovská

Rodiče i vyučující se často ptají, kdy je vhodné začít se sexuální výchovou. Odpověď odbornic 
a odborníků obvykle zní – čím dříve, tím lépe. Se sexuální výchovou je v podstatě vhodné začít ve 
chvíli, kdy se dítě začne vyptávat. Děti začínají rodičům klást otázky spjaté se sexualitou, jakmile se 
naučí mluvit, a to ve věku dvou či tří let. Zajímají se o to, jak přijde na svět miminko, diví se, proč 
někteří lidé mají vagínu a jiní penis. Sexuální výchovou je jim pak způsob, jakým dospělí (případně 
i jiné děti) na jejich dotazy odpovídají. Pokud se dospělí tváří, že takové dotazy přeslechli, nebo se jim 
jen smějí, popřípadě se dokonce začnou zlobit a odbydou děti obligátním „na to máš ještě dost času“, 
učí se děti tomu, že sexualita je něco problematického, něco o čem s dospělými nelze mluvit, a za co 
je třeba se stydět.

I když se s dětmi o sexuálních tématech nemluví, neznamená to, že se o sexualitě děti nedozvídají. 
Od narození je dítě socializováno, vrůstá do kultury, do které se narodilo, a sexualita a sexuální vzta-
hy jsou podstatnou součástí celého společenského řádu. To, jak vypadají vztahy mezi rodiči, jak se 
přistupuje k tělesnosti, k nahotě, masturbaci či mazlení, jsou všechno důležité faktory, které formují 
sexualitu dítěte, představu o fungování sexuálních vztahů, touhy, naděje i obavy, stejně jako vztah 
k jeho/jejímu tělu. Sexualita je také součástí dětských příběhů a pohádek. Nevyskytuje se zde explicit-
ně, je pojatá metaforicky (psychoanalytické interpretace pohádky O Červené Karkulce), ale také skrze 
vztahy mezi ženami a muži a skrze genderové významy.

Jak ukázala Judith Butler, vyplývá gender, a to jakým způsobem jsme či nejsme pokládáni za muže 
a ženy, z (hetero)sexuálního rámce naší kultury (2003). Heterosexuální vztahy tvoří jakousi základní 
mřížku, která formuje strukturu společnosti. Velmi dobře je to vidět na dětských příbězích a pohád-
kách, v nichž právě heterosexuální vztah mezi princem/chalupníkem a princeznou/chudou dívkou je 
často hnacím motorem příběhu. Příběhy jsou nejen heteronormativní, ale předkládají taky velmi úzké 
normy genderové, neboť heterosexuální páry, které pohádky obývají, se obvykle vyznačují nepostra-
datelnými genderově normativními rysy – mužský hrdina je chrabrý, důmyslný a silný, ženská hrdinka 
musí být v první řadě krásná, je vhodné, aby byla také pracovitá, laskavá a skromná, a pokud není, 
je třeba, aby se napravila a takovou se stala. Mužský hrdina je aktivním lidským subjektem, zatímco 
ženská hrdinka je často v roli objektu, zaujímá pozici věci, kterou může král darovat princi za to, 
že zabil draka. Dětské příběhy tak přispívají ke skutečnosti, že děti, které neodpovídají genderovým 
normám, které se cítí či budou cítit přitahovány k osobám stejného pohlaví, budou vnímat kulturu, do 
které se narodily jako cizí, budou se cítit osamělé a nevítané. Děti, které genderové a heterosexuální 
normy naplňují, jsou pak utvrzovány v tom, že odlišnost je podivná, nebezpečná a opovrženíhodná. 
Je obtížné přicházet s výchovnými programy na podporu tolerance a diverzity, pokud to, s čím se děti 
setkávají vně i uvnitř školy, působí jako kulturní monolit s jednoznačným obrazem správného života, 
nepřipouštějícího jiné varianty.

Genderové analýzy dětské literatury poukazují od sedmdesátých let 20. století na to, že literatura pro 
děti zrcadlí genderovou strukturu společnosti a podílí se na její reprodukci (např. (e.g. Dixon, 1977; 
Gooden and Gooden, 2001; Jackson and Gee, 2005; Pace Nilsen, 1971; Weitzman et al. 1972, Zipes, 
1986). Kromě toho, že mužské a ženské postavy vykazují stereotypní genderové rysy, je ženských po-
stav výrazně méně a téměř vždy se v jejich příběhu vyskytuje nějaká heterosexuální zápletka, zatímco 
příběhy mužských postav mohou fungovat i bez vztahů s opačným pohlavím. Autorský tým McCabe, 
Fairchild, Grauerholz, Pescosolido a Tope, kteří analyzovali téměř 6000 titulů americké produkce od 
začátku do konce minulého století, navíc ukázali, že posun k genderové rovnosti je nerovnoměrný, ne-
lineární a úzce spjatý s mírou feministického aktivismu či naopak antifeministického backlashe (2011).

Přesto, že jsou v tomto žánru podreprezentovány ženy, ženy i muži jsou zobrazováni stereotypně 
a příběhy jsou heteronormativní, existuje i produkce, která se snaží tato literární schémata nenásle-
dovat. Již od 19. století nalézáme specifi ckou kategorii knížek se silnou a genderovým normám často 
vzdorující dívčí hrdinkou jako např. Anna ze Zeleného domu od Lucy Maud Montgomery, či Pippi 
Dlouhá punčocha od Astrid Lindgrenové. K těmto a podobným hrdinkám se již mnohá desetiletí 
upírají naděje a touhy mnoha malých holčiček, kterým z různých důvodů nevyhovuje vzor unylé čeka-
jící princezny. V současné dětské literatuře nalezneme ale i další typy genderové normy překračujících 
hrdinek a hrdinů. Zabydlují ji chlapci, kteří touží po panenkách nebo chtějí tančit, transgender děti či 
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stejnopohlavní páry. Autoři a autorky těchto knih usilují o subverzi dominantních genderových struk-
tur a/nebo se snaží refl ektovat vlastní zkušenost či zkušenost dětí, které jsou jim blízké (např. příběhy 
o homoparentálních rodinách). Cílem příspěvku je představit vybrané dětské příběhy z české 
i zahraniční produkce, ve kterých byly záměrně zpracovány témata genderu či sexuálních vztahů, 
a refl ektovat možnosti využití těchto knih při výchově a vzdělávání dětí. V české produkci zatím mno-
ho genderově netradičních knih nenajdeme, ale začínají se pozvolna objevovat. Částečně jako pře-
klady, částečně i jako původní díla českých autorek a autorů. Zahraniční tituly lze využít např. jako 
materiály při výuce cizích jazyků.

Silná ženská hrdinka
Když s dětmi čteme knížky, je dobré všímat si toho, jaký obraz světa jim přinášejí. Sama jsem byla 

překvapena, když jsem nakoupila svému osmnáctiměsíčnímu synovi několik leporel, která se mi zdály 
vizuálně přitažlivá, jaký je v nich nepoměr mužských a ženských postav. Zdálo se mi, že když si u kní-
žek vyprávíme, téměř stále říkám: „Pán řídí auto. Pán seká trávu. Pán, pán, pán a zase pán…“ Spočítala 
jsem to a ukázalo se, že na jednu ženskou postavu vychází téměř pět mužských. Navíc ženské postavy 
často vlastně nic nedělaly, ale byly spíš jakousi stafáží obrázku. Pokud chceme v dětech budovat gen-
derovou citlivost a úctu k oběma pohlavím, je třeba se snažit nalézat knížky, ve kterých nejsou ženy 
neviditelné. Začít můžeme s tím, že si všimneme, zda se v příbězích vůbec objevují. Pokud tam jsou, je 
dobré hledat takové hrdinky, které nejsou ztvárněním stereotypního ideálnu ženskosti. V dobrodružné 
literatuře pro chlapce jsou zase holky často vykreslovány jako ty přízemní, žalující, ubrečené, prostě 
jako osoby, které neustále vyžadují nějaké speciální ohledy, ale není možné si jich nijak vážit či je 
dokonce obdivovat. Výzkumy dětské literatury ukazují, že dívky se velice často identifi kují s muž-
skými hrdiny a samy pohrdají ženskými hrdinkami, zatímco chlapci jen velmi zřídka vnímají nějakou 
ženskou postavu jako svůj vzor.

Příběhy, ve kterých se objevuje silná ženská hrdinka, která překračuje genderové normy, jsou v ka-
tegorii genderově nestereotypní literatura pro děti nejpočetnější podmnožinou. Mnoho z nás ji jistě 
z dětství vybaví Pippi, dlouhou punčochu, Ronju, dceru loupežníka, nebo Lucii, postrach ulice. V čes-
ké literatuře pro děti stojí za připomenutí knížky Markéty Pilátové, která je pravděpodobně nejvý-
raznější autorkou nepodléhající genderovým předpisům tradičního syžetu. V kategorii Silná ženská 
hrdinka nalezneme knížky o odvážné víle bojovnici Víla Vivivíla a stíny zvířat (2009) a Víla Vivivíla 
a piráti Jižního moře (2010). Patří sem bezpochyby i kniha Kiko a tajemství papírového motýla 
(2010). Posledně jmenovaná knížka je zajímavá také rodinným uspořádáním, ve kterém žije dětská 
hrdinka Kiko. Ta jezdí po světě s tatínkem, který je restaurátor, zatímco maminka je cestovatelka 
a přijíždí je navštívit jen občas. Obraz rodiny je v dětských knížkách, ale třeba i učebnicích často velice 
konzervativní. Maminka je takovým literárním sériovým výrobkem, jedna je jako druhá, pečuje o teplo 
domova, vaří, pere, uklízí a pro své děti a pro tatínka by se rozdala. Proto se autoři a autorky genderově 
refl exivní literatury snaží o zobrazování jiných rodinných uspořádání.

Překonávání konzervativních vzorců rodiny
Téma „sériové maminky“, která jakoby neměla svou vlastní tvář, zpracovává v knížce Piggybook 

(1980) uznávaný autor dětské literatury Anthony Browne. Rodina Piggotových žije takový obyčejný 
život. Chlapci chodí do školy, pan Piggot do práce a maminka sice také chodí do práce, ale toho si 
nikdo nevšímá, jejím hlavním úkolem je se o ně o všechny postarat, což mužská část rodiny pova-
žuje za samozřejmé. Když mají synové a otec své povinnosti za sebou (práci, školu), leží na gauči 
a maminka jim slouží. Maminka se podobá spíš jakémusi kuchyňskému zařízení, lidskosti ji zbavuje 
i způsob vyobrazení na ilustracích. Na žádném z obrázků nemá tvář. Jednoho dne od rodiny odejde, 
což způsobí, že se chlapci a otec ocitnou bez servisu, na který byli zvyklí. Žijí v strašlivém nepořádku 
a na ilustracích se změní v postavy s prasečí hlavou. Posléze si uvědomí, že takto se žít nedá a začnou 
se o sebe starat sami. Maminka, se vrátí, už má svou tvář, a o domácnost se od té doby starají všichni.

Téma rodiny však není jen o uspořádání rolí v úplné heterosexuální rodině. Velmi naléhavé je také 
téma jiných rodinných uspořádání. Děti žijí v rodinách s jedním rodičem, v různě přeuspořádaných 
rodinných soužitích s novými partnery svých rodičů, ve střídavé péči nebo v rodinách homoparentál-
ních, tj. s rodiči gay či lesbickými. Zobrazení takových uspořádání v rodině často čelí kritice konzer-
vativních lobby. Na Slovensku např. vyšel Hupsov šlabikár (2013), ve kterém se objevil text o malém 
chlapci, který vyrůstá bez otce, později se jeho máma vdá za souseda a on tak získá otce náhradního. 
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Tento slabikář kritizovala katolická církev a nakonec ministr školství rozhodl, že text musí být ze 
slabikáře odstraněn. Kritikům vadilo i to, že průvodní postavou slabikáře byla jakási bezpohlavní po-
stavička Hups.

Dětská literatura sice nepodléhá takovým tlakům a kontrole jako učebnice a vyskytují se v ní různé 
rodinné modely již několik desítek let, nicméně je třeba po nich pátrat. Ukazuje také, že i dětské knihy 
se mohou stát politickou rozbuškou. První anglicky psanou knihou, v níž se vyskytuje homoparentální 
rodina, byl titul Jenny Lives with Eric and Martin (1981 dánsky, 1983 anglicky) dánské autorky Su-
sanne Bösche. Knížka na černobílých fotografi ích zachycuje život pětileté Jenny, která žije s tatínkem 
a jeho přítelem. Její maminka žije nedaleko a často je navštěvuje. 

Knížka zachycuje každodennost rodiny. Objevuje se i téma homofobie, když kolemjdoucí žena vy-
jadřuje nad rodinou Jenny opovržení. Když v roce 1983 vyšla tato kniha v anglickém překladu ve 
Velké Británii, stala se jednou ze záminek pověstného Článku 28 (Section 28 of the Local Government 
Act 1988), čili nařízení, které zakazovalo propagaci, tj. jakoukoli zmínku, o homosexualitě ve výuce 
na školách či dokumentech vydávaných místní správou. Nařízení platilo od roku 1988 do roku 2003 
a znamenalo třeba to, že kniha o Jenny se ještě na počátku 21. století nemohla vyskytovat v žádné 
školní knihovně.

Krásný dětský příběh o homoparentální rodině představuje titul And tango makes three (S Tango 
jsme tři, 2005) od Petera Parnella a Justina Richardsona. Zachycuje skutečnou událost, kdy v ZOO 
v newyorském Central Parku vytvořili pár dva samci tučňáka uzdičkového a marně se spolu pokoušeli 
vysedět z kamínku podobného vejci mládě. Jeden z ošetřovatelů jim později do hnízda dal vajíčko 
odvržené jiným tučňáčím párem a tučňáci Roy a Silo z něj vyseděli a vychovali tučňáčí holčičku Tango, 
na kterou se chodil dívat celý New York. I tato kniha se společně s dalšími dětskými knihami zobrazují-
cí homosexuální postavy či rodiny (Daddy’s Roommate, King & King, Heather has Two Mommies) 
vyskytla na seznamu Americké knihovnické asociace, který uvádí knihy, proti nimž se vyskytlo nejvíce 
protestů a pokusů o jejich zákaz (http://www.ala.org/bbooks/frequentlychallengedbooks/).

Téma homoparetnální rodiny se vyskytuje i v jedné původně české knížce pro děti a to opět 
u autorky Markéty Pilátové, která přímo na objednávku nakladatelství LePress specializujícího se na 
lesbickou literaturu napsala knihu Jura a Lama (2012). Malý chlapec Jura žije veselý život v horách 
se dvěma mámami. I zde charakteristiky postav překračují hranice tradičních genderových forem, a tak 
například pletení není zdaleka zábava jen pro ženy důchodového věku, ale je to zajímavá činnost pro 
celou rodinu.

Stejnopohlavní vztahy
V českém překladu je k dispozici kniha Princ a Princ (2013) nizozemské autorky Lindy de Haan. 

Tuto knihu přeložila Adéla Elbel, která se také zasadila o vydání knihy. V Nizozemsku vydání podpořil 
časopis Groter groeien, což je místní obdoba měsíčníku Betynka, v Česku však nakladatelé knihu 
odmítali s tím, že půjde o ztrátový podnik. Adéla Elbl vytvořila crowdfundingový projekt na serveru 
Hithit.com a díky příspěvkům veřejnosti se jí podařilo vybrat téměř dvojnásobek částky potřebné k fi -
nancování vydání knihy, což potvrzuje, že o takto zaměřené knihy je zde zájem. Princ a princ je příběh 
o princi, jehož matku královnu už nebaví kralování, chce odejít do důchodu, a proto chce prince oženit. 
Předvádějí se mu princezny z různých krajin, ale princ nejeví zájem, až u té poslední se rozzáří a jeho 
srdce zahoří. Nikoli však pro princeznu, ale pro jejího bratra.

Doporučit lze také knihu Jak krokodýlice hledala domov (2005) od švédské autorky Karin Alm-
son, kterou v českém překladu vydala IKEA. Je to příběh, který není explicitně o homosexualitě, 
ale může tak být vnímán. Krokodýlici vyhnali z její původní vesnice, protože byla jiná, než ostatní 
krokodýli – strašně ráda jedla písek. Při hledání domova dorazila do krásné vsi na pobřeží, kde se 
setkala s poměrně xenofobními reakcemi obyvatel. Avšak po té, co pomohla zachránit myšáka, který 
málem uletěl zavěšen na pouťovém balónku, pozvala ji na narozeninovou oslavu žába. Protože jsou si 
sympatické, nabídne žába krokodýlici, aby s ní zůstala bydlet. To, že jde dost možná o lesbický vztah, 
naznačuje věta v závěru knihy. 

V posledním odstavci se dočteme, že ostatní by uvítali, kdyby se před nimi tolik nepředváděli. Právě 
takové věty občas slýcháme v debatách na téma homosexualita – nám to nevadí, ať si doma dělají, co 
chtějí, ale ať nás neobtěžují projevy lásky na veřejnosti, ať se nepředvádějí. Knížku je vlastně obecně 
o toleranci, přijetí, xenofobii, záleží již na dětech a dospělých, kteří si s dětmi čtou, co si z příběhu 
vezmou a co v něm budou vidět.
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Kluci v sukních
Vedle emancipovaných dívčích hrdinek nalezneme v současné dětské literatuře také chlapce eman-

cipující se od hegemonních vzorců maskulinity. Jsou to chlapci, kteří nemilují fotbal ani jiné sporty, 
zajímají se o činnosti, které jsou přisuzovány spíše dívkám, rádi se převlékají do kostýmů či dokonce 
do ženských šatů, nebo se dokonce cítí spíše dívkou. V češtině jsem zatím knížku z této kategorie neob-
jevila, proto představím několik titulů zahraničních. Wiliam´s doll (Vilémova panenka), je knížka od 
americké autorky Charlotte Zolotow (1976) o chlapci, který umí hrát basket, rád si hraje s vláčkem, 
ale kromě toho touží také po panence. Touží po ní proto, že by se o ni chtěl starat, mazlit se s ní, uspá-
vat jí, brát ji na procházky, tak jako to dělají tatínci se svými dětmi. Jeho bratr a kamarádi se mu kvůli 
tomu posmívají a tatínek mu místo panenky přináší stále jiné „vhodnější“ hračky jako je baseballový 
míč nebo vláček. Až když přijede na návštěvu babička, koupí Vilémovi panenku-miminko a vysvětlí 
tatínkovi, který je z toho nevrlý, že kluci potřebují panenky, aby se naučili, jak se v budoucnu starat 
o svoje děti. Kniha se stala předlohou pro píseň Wiliam wants a doll na albu Free to Be… You and 
Me, což je dětské album písní a příběhů vydané feministickou nadací Ms. Foundation for Women. 
Nedostanete-li se ke knize, můžete si pustit alespoň píseň, která je lehko k nalezení na youtube.com.

Do zlatého fondu genderově refl exivních knih patří bezesporu Oliver Button is a sissy (Oliver 
Button je bábovka) od Tomie de Paoly (1979). Jde o příběh chlapce, který vybočuje z představ o ma-
lém rošťákovi, rád čte, maluje, převléká se, zpívá a tančí. Spolužáci ho šikanují, ve škole někdo napíše 
na zeď Oliver Button je bábovka (sissy), takto posměšně ho nazývá i jeho otec. Zapíše se do kurzu 
tance, kde mu to dobře jde, proto se přihlásí do talentové soutěže a doufá, že zvítězí a všem posmě-
váčkům ukáže. V soutěži neuspěje a po tomto nezdaru se vůbec nechce vrátit do školy, protože čeká, 
že si vyslouží ještě větší posměch. Když ale přeci přijde, vidí, že v nápisu Oliver Button je bábovka 
někdo škrtl poslední slovo a přepsal ho na hvězda (star). Oliver Button se pro děti stal hvězdou, i když 
v soutěži nevyhrál první cenu.

Z novějších titulů jmenujme např. The Boy with pink hair (Chlapec s růžovými vlasy) od Pereze 
Hiltona (2011). Přináší příběh chlapečka, který se narodil s růžovými vlasy. Doktoři ho nejdříve dů-
kladně zkoumají, aby konstatovali, že nejde o chorobu, že se prostě takto narodil. Žije si spokojeně se 
svými rodiči, avšak při nástupu do školy musí čelit zvědavým a často i nepřátelským, zesměšňujícím či 
pohrdavým reakcím vrstevníků. Najde si nejlepší kamarádku, která ho bere takového, jaký je, a později 
mu pomůže zachránit školní setkání dětí a rodičů, když školní kantýna nemůže kvůli závadě dodat ob-
čerstvení. Chlapec s růžovými vlasy zorganizuje přípravu svačiny podle vlastního receptu a i chlapec, 
který ho do té doby nejvíce trápil, se stane jeho kamarádem. Tato kniha vzbudila kontroverze ani ne 
tak svým obsahem, jako kvůli osobě autora. Je jím americký bulvární blogger, který na svém bloggu 
zveřejňuje drby o celebritách. V internetových diskusích pod články o této knize se mnohokrát opakuje 
otázka: Má takováto osoba právo pronikat do světa dětí a předkládat jim jakékoli vzory?

Dětské knížky refl ektují i zkušenost dětských transgender, dětí, které se cítí být opačným pohlavím. 
Zde zmíním alespoň knihu 10 000 dresses (10 000 šatů) od Marcuse Everta (2008), která vypráví 
příběh Bailey, která každou noc sní o dlouhém schodišti, které vede k nádhernému zámku. Na každém 
schodu čekají jedny nádherné šaty, které si Baily zkouší. Ráno o tom vypráví členům své rodiny, ma-
mince, tatínkovi i bratrovi, a chce, aby jí podobné šaty opatřili, ti se na ni zlobí, protože Bailey přeci 
není dívka, ale chlapec. Bailey jednoho dne potká dívku Laurel, která zkouší šít šaty, ale jeden její 
model vypadá jako druhý. Bailey ji vypráví o šatech z křišťálu, ze kterých vyskočí duha, když do nich 
zasvítí správným způsobem sluce, a šatech z oken, které ukazují různá zajímavá místa na světě, jako 
třeba velkou zeď, a společně pak vytvoří nádherné originální šaty ze starých zrcátek. Laurel je šťastná 
a řekne Bailey, že je nejbáječnější dívka na světe.

Když jsem tyto knížky četla se svým tříletým synem Emilem, uvědomila jsem si, že se ve všech 
objevuje téma šikany a téměř vždy se opakuje stejné schéma příběhu – někdo je zvláštní, odlišný od 
většiny, okolí jím pohrdá, odněkud ho vyhání, zlobí se na něj, on později vykoná nějaký užitečný sku-
tek a tím si vyslouží právo na existenci či dokonce přátelství druhých. Toto schéma je ovšem poněkud 
zrádné. Neukazuje diverzitu jako něco, čeho jsme všichni součástí a co má hodnotu samo o sobě, ale 
jako něco, co staví odlišného jedince proti homogenní většině a co může odčinit, je-li té většině nějak 
užitečný. Musím se přiznat, že části o šikaně a místa, kde někdo říká, že kluci si nehrají s panenkami 
nebo nemůžou tančit, při četbě přeskakuji. Pokud bych je četla, byla bych to já, kdo první Emilovi 
sdělí, že je na tom vlastně něco divného, když kluci nedělají klučičí věci, a že vůbec něco jako klučičí a 
holčičí věci jsou. On sám zatím hraje fotbal, jezdí si s autíčky i s panenkou v kočárku, léta s letadly, léčí 
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panenky, tančí a obléká se do šatů, občas tvrdí, že je pan řidič nebo pilot a jindy, že je Myška hrabalka 
nebo Červená Karkulka, aniž by mu někdo polovinu z těch věcí upíral. Baví ho čtení knížek genderově 
netradičních i tradičních, aniž by tušil, že některé jsou něčím zvláštní. Sama jsem zvědavá, jak dlouho 
si bude moci tuto svobodu dopřávat.

Práce s příběhy
Nezáleží pouze na tom, co se v příbězích odehrává a kdo tam vystupuje, ale především na tom, 

co si z nich děti odnesou. Často pro ně může být velmi významný detail, kterého si my dospělí ani 
nevšimneme. To, jak děti příběhům rozumí, a co si z nich vezmou, vždy závisí na kontextu, ve kterém 
je čteme, s jak starými dětmi pracujeme, jakou zkušenost tyto děti mají atp. Knihy, které jsem v tomto 
textu představila, jsou určeny těm nejmenším čtenářkám a čtenářům předškolního věku. Je možné 
s nimi pracovat i s dětmi staršími, vzít je jako podnět k diskusi, inspiraci pro dramatickou či výtvarnou 
výchovu1). Chceme-li udělat svět otevřenějším a pestřejším a sexuálně i genderově zdravějším, nestačí 
tyto knihy pořídit do knihovny. Je třeba je s dětmi číst, diskutovat o nich a pozorně naslouchat, jak jim 
děti rozumí.

Co dělat, když nám podobné knihy v knihovničkách chybí a nemáme možnost se k nim dostat? Kre-
ativně lze pracovat i s knihami, které nijak nevybočují ze zajetých kolejí. Zajímavý nápad jsem našla 
v knížce Dear Fairy Godmother (Milá kmotřičko) od britského autora Michaela Rosena (2005). 
V této knížce píšou pohádkové bytosti moudré kmotřičce stejně, jako lidé píšou do časopisových 
či internetových poraden. Stěžují si na své problémy a kmotřička jim udílí moudré rady. Červená 
Karkulka si stěžuje, že se bojí vlka, a kmotřička jí radí vyměnit červený oděv za nějaké maskování, aby 
v lese nebyla tak nápadná. Pinocchio si stěžuje na dlouhý nos, kmotřička odtuší, že nejjednodušší by 
bylo nelhat, ale pokud už si nemůže pomoci, ať zkusí vymyslet, jak by se dal ten dlouhý nos prakticky 
využít. Podobně lze přemýšlet i o dalších příbězích. Společně s dětmi si můžeme klást otázky: Jsou 
jednotlivé postavy pohádky spokojené? Co bychom dělali, kdybychom se ocitli v jejich kůži? Co se 
jim nelíbí? Jak by se mohl jejich příběh změnit? Děti se tak učí přemýšlet o spravedlnosti, o sdílení 
strachu a aktivnímu přístupu k tomu, co se jim v životě nelíbí a co je trápí. Takto jim můžeme dopo-
moci k tomu, aby jejich svět nebyl genderově černobílý a sexuálně netolerantní, ale naopak aby byl 
pestrý, otevřený a respektující.
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Drogy a alkohol v těhotenství. 
Peter Koliba, Tereza Sadková

Drogová závislost v průběhu těhotenství je závažným zdravotní i sociální problém. Drogy způ-
sobují komplikace a negativně ovlivňují vývoj plodu a stav novorozence. Nejzávažnější drogy pro 
novorozence jsou heroin a pervitin. Obě tyto drogy jsou na prvním místě v užívání drog na českém 
trhu. Největším problémem v současné době je, že těhotné narkomanky jsou často velmi mladé, bez 
partnera, bez zaměstnání a těhotenství je zjištěno pozdě, kdy už nelze ani podat žádost o interrupci. 
Pokud je těhotenství zjištěno až po 16. týdnu, je zmeškán také čas na provedení genetických testů, které 
by případně odhalily genetickou odchylku u plodu. Tím je komplikována i následná prenatální péče 
u těhotné. Většina narkomanek nepovažuje těhotenství za důvod ke změně chování.  Novorozenec má 
po porodu stejné abstinenční příznaky, jaké vidíme u dospělých.

Metabolismus léčiv v placentě a plodu
Plod je chráněn před působením léčiv přítomných v mateřské krvi dvěma způsoby. Placenta je ne-

jen semipermeabilní bariérou, ale i zároveň místem, kde probíhá metabolismus některých léčiv, která 
probíhají placentou.  Léčiva, která prostoupí placentou, se dostávají v. umbilicalis do cirkulace plodu. 
Asi 40 – 60 % krve pupečníkovou žilou přímo do jater plodu, zbytek obchází játra do plodu.  Léčiva 
mohou být metabolizovaná dříve, než se do systémové cirkulace plodu dostanou. 

Drogy dělíme na: 1. Konopné drogy 2. Opiáty 3. Stimulační látky 4. Halucinogeny 

Na černém trhu se vyskytují dvě základní formy konopné drogy: marihuana (lidově tráva, zelí 
apod.) a hašiš (haš, čokoláda apod.). Vysoké dávky způsobují „vysmátost“, kdy se uživatel směje vše-
mu a sám vlastně neví proč. Podle studie (2010) prof. Davida Nutta je marihuana méně škodlivá než 
alkohol a tabák. Podle studie uveřejněné v roce 2013 může na druhé straně dlouhodobé, pravidelné 
a časté kouření marihuany ovlivnit vývoj mozku mladistvých uživatelů. V České republice je legální 
užívání marihuany pouze na lékařský předpis.

Hašiš je konopná pryskyřice – obsahuje malý obsah květenství a drobných nečistot. Barvu má tma-
vě zelenou, spíše přecházející do tmavě hnědé. Kostka hašiše se nahřeje a rozdrolí na malé kousky, 
smíchá s tabákem a vykouří se. Hašiš se také dá kouřit samotný ve vodní dýmce.  Riziko spočívá 
především ve zhoršování paměti, výpadcích paměti, zánětu dýchacích cest a rakovině plic, kde je 
rizikomnohokrát větší než u cigaret!

Heroin
Heroin patří do skupiny opiátů a je to nejnebezpečnější droga. Většinou se kouří nebo podává nit-

rožilně. Způsobuje příjemné uvolnění a uklidnění, pasivní prožívání okamžiku a odstranění problémů.  
Při předávkování způsobuje ospalost, spánek, bezvědomí až smrt, protože tlumí centrum dýchání. He-
roin navozuje toleranci (= závislý potřebuje stále větší dávku k požadovaným účinkům).  Při nedostat-
ku nastává abstinenční syndrom (= bolesti kloubů, svalů, pocení, zvracení, křeče a teplota. )

Heroin a těhotné
Těhotenství nebývá užíváním heroinu výrazně ovlivněno, ale často končí dříve. Novorozenec má 

nižší porodní hmotnost a nižší Apgar skóre v důsledku chronického nedostatku kyslíku během těhoten-
ství. U novorozenců se častěji vyskytují vrozené vývojové vady. Heroin přechází placentou k plodu do 
jedné hodiny po podání. U plodu tlumí pohybovou aktivitu a hromadí se v plodové vodě. U novoro-
zenců se častěji vyskytují vrozené vývojové vady. U 50 – 80 % novorozenců se dostavuje abstinenční 
syndrom do 48 - 72 hodin po porodu. Pozdní abstinenční syndrom nastupuje u některých novorozenců 
až šestý den po porodu. Abstinenční syndrom novorozence  označuje soubor příznaků mezi něž patří 
poruchy spánku, křeče, teplota, kýchání, průjem a zvracení. Děti, které se narodily matkám závislým 
na heroinu, mají mezi 3 – 6 rokem nižší tělesnou hmotnost i výšku a mají také nižší IQ.

Kokain
Kokain patří do skupiny psychostimulačních drog (lidově koks, sníh, cukr).  Vyvolává euforii, sti-

muluje a zvyšuje sexuální apetenci. Kokain rychle prochází placentou a plod trpí nedostatkem kyslíku. 
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Abstinenční syndrom u novorozence je kratší a méně intenzivnější než u opiátů. Plod vystavený ko-
kainu během těhotenství se rodí s nižší porodní hmotností, má menší obvod hlavičky, kratší končeti-
ny a častěji se u něj vyskytují vrozené vývojové vady močového a pohlavního ústrojí, srdeční vady 
a krvácení do mozku.

Pervitin
Pervitin patří v České republice k nejrozšířenější droze. Jeho opakované užívání vede k paranoidní 

psychóze. Užívání pervitinu v těhotenství vede k nedostatečnému zásobení plodu kyslíkem, zvyšuje 
riziko předčasného odlučování placenty a předčasného porodu. Abstinenční syndrom u novorozence 
je kratší a méně intenzivní u heroinu. Novorozenci a kojenci jsou ve větší míře ohroženi syndromem 
náhlého úmrtí.

Alkohol
Alkohol je nejrozšířenější společensky uznávaná droga. V těhotenství prochází placentou a způso-

buje fetální alkoholový syndrom. Ten se projevuje zúženými očními štěrbinami, stlačeným kořenem 
nosu, krátkými nosními křídly, široce posazenými očnicemi, mentální retardací, srdečními vadami 
a malou porodní hmotností. Stanovit hranici konzumace alkoholu v těhotenství je velice obtížné. Bez-
pečná konzumace by měla být 100g alkoholu týdně, což představují dvě sklenice piva nebo vína denně.

Fetální alkoholový syndrom 
Plně vyvinutý fetální alkoholový syndrom (FAS) postihuje 1 ze 750 novorozeňat. U žen užívajících 

alkohol ve větším množství se FAS vyskytuje u 30 procent narozených dětí. Symptomy FAS:  1. Nízká 
porodní váha a po celý život opožděný fyzický růst, 2. Hlava je malá s úzkými očními štěrbinami a plo-
chou střední částí obličeje, 3. Charakteristický nízký hřbet nosu, chybějící rýha mezi nosem a horním 
rtem. 4. CNS je poškozen ve smyslu mentální retardace, závislostí na alkoholu. 5. Dítě má slabý sací 
refl ex, trpí poruchami spánku, je nepokojné a podrážděné, krátkou dobu udrží pozornost. 6. Celkový 
vývoj je opožděn, ale ne všechny děti musí být mentálně retardovány. 7. Objevují se též další příznaky, 
jako svalové problémy, potíže s kostmi a klouby, pohlavní defekty, srdeční poruchy a poruchy ledvin. 

Užívání alkoholu v těhotenství 
Výzkumy ukázaly, že i malé dávky alkoholu mohou velmi vážně poškodit plod. V těle těhotné 

ženy v placentě snadno prochází přes placentární membránu. Alkohol se dostává přímo k plodu a ke 
všem jeho vyvíjejícím se tkáním a orgánům. Pokud pije těhotná žena alkoholické nápoje, koncentrace 
alkoholu v krevním řečišti nenarozeného dítěte je stejná jako v krvi matky, alejátra plodu nedokážou 
odbourávat alkohol jako u dospělého. Koncentrace alkoholu v krvi nenarozeného dítěte je během druhé 
až třetí hodiny po konzumaci alkoholu dokonce vyšší než u matky.

Kofein
Kofein je jednou z nejvíce užívaných drog vůbec. Nejméně 52 % lidí pije kávu, 29 % čaj 

a 58 % nealkoholické nápoje s kofeinem. Vztah k nízké porodní hmotnosti a předčasným porodům 
není prokázán. 

Prenatální péče o těhotné užívající návykové látky 

Těhotná žena užívající návykové látky by měla být vyšetřena nejen lékařem, porodní asistentkou, 
ale také drogovým specialistou. Prenatální péče těhotných žen užívajících návykové látky je téměř stej-
ná jako u žen neužívajících návykové látky. Navíc by měla být doplněna o kontakt s nízkoprahovým 
střediskem zabývajícím se touto problematikou. V Praze to je například Centrum pro rodinu v Praze 
10, Přípotoční 3. Prenatální péče má několik fází, nejdříve je prováděna depistáž pomocí streetworke-
rů, nízkoprahových středisek či hygienické služby. Při užívání menšího množství stimulačních drog je 
možná ambulantní léčba. U masivního užívání drog je doporučována ústavní léčba. U žen užívajících 
opiáty do 300 mg je detoxikační a následně ambulantní léčba. V této fázi je třeba zvážit motivaci 
klientky a její možnost reálné abstinence. U klientek, které nejsou schopny dodržet abstinenci nebo 
užívají dávku nad 500 mg je doporučována substituční terapie Subutexem či methadonem. Při výběru 
substituční terapie zohledňujeme sociální situace klientky (Subutex s doplatkem). 
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Závěr 
Závislost se svými následky není pouze zdravotnickým problémem. S narůstajícím trendem užívání 

drog přibývá těhotných žen závislých na drogách. Prvním krokem v prenatální péči drogově závislým 
je  jejich identifi kace. Je nutná koordinace mezi všemi odborníky, kteří přicházejí do kontaktu. Novo-
rozenci, kteří se narodí závislým matkám, jsou většinou adepty na pobyt v kojeneckých ústavech či 
jiných sociálních zařízeních. Řešení této situace spočívá ve specializovaných programech a zařízeních, 
jejichž snahou je budoucí maminku zachytit ještě před porodem a začít s léčbou. 
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Kouření a těhotenství
Peter Koliba, Tereza Sadková

Tabák pochází z Ameriky. Je to rituální látka Indiánů - počátek kouření tabáku byl asi u civilizace 
Mayů v Mexiku asi roku 500 před naším letopočtem, dnes se používá také šňupání, žvýkání a polykání 
s dalšími látkami, většinou halucinogenními. Nikotin je vysoce návyková psychoaktivní látka. Asi 
10 – 15 % nikotinu je z organismu vylučováno v nezměněné formě, ale 70% nikotinu je v organismu 
kuřáka transformováno na kotinin.

Kouření celosvětově
Celosvětově se odhaduje počet kuřáků za Zemi na 1,3 miliardy, počet úmrtí v důsledku kouření 

za jeden rok na 4.800.000 lidí. Na Zemi tedy zemře na následky kouření: - 560 lidí každou hodinu 
a 13 400 lidí každý den, každá vykouřená cigareta zkracuje život o 5 minut. Ve 20. století zemřela na 
následky nemocí z kouření 1 miliarda lidí! 

Kouření v ČR
V ČR kouří asi o 2 300 000 lidí, tj. kouří asi 26% populace nad 18 let, za rok se v ČR vykouří cca 

21 miliard cigaret – kuřák si kouřením zkrátí život o 15 – 18 let! Z 18 000 lidí ročně zemře 8.000 lidí na 
KVCH, 7 000 na různé rakoviny, 2 000 na respirační nemoci, dvě třetiny lidí, kteří zemřeli na nemoci z kou-
ření cigaret, byli mladší 65 let a každé páté úmrtí v ČR (20% všech úmrtí) je ovlivněno nemocemi z kouření. 

Cigarety
Cigarety obsahují asi 5 000 různých chemických substancí, z toho je 64 prokázaných karcinogenů. 

Samotný kouř z cigaret je zařazen do seznamu karcinogenů I A třídy (nejvyšší nebezpečnost). Toxické 
látky zahrnují např. amoniak, akrolein, oxid uhelnatý (CO), formaldehyd, kyanid, nikotin, oxidy du-
síku, fenol, oxidy – v organismu kuřáka je 5x více kadmia než v těle nekuřáka. Nikotin je stimulační 
i relaxační droga, na kterou vzniká závislost psychická i fyzická. 1cigareta má v sobě 1 milion kapiček 
dehtu, z toho tři čtvrtiny zůstávají usazeny na plicích.

Účinky nikotinu: 1. Zvýšení aktivity trávicího traktu, 2. Zvýšení produkce slin a vzestup produkce 
trávících šťáv, 3. Zvýšení aktivity hladké svaloviny (ta je obsažena prakticky v celém trávicím trak-
tu), 3. Zvyšuje krevní tlak, zrychluje činnost srdce, stahuje cévy, 4. Zvyšuje obsah mastných kyselin 
v krvi, 5. Zpomaluje (inhibuje) syntézu estrogenu 6. Při dlouhodobějším užívání dochází k posílení 
syntézy endorfi nů. V první fázi působí nikotin stimulačně a pak přechází do fáze mírného útlumu.

Pasivní kouření.
Pasivní kouření způsobí úmrtí 3.000 lidí v ČR za 1 rok. Jde o vdechování cigaretového kouře, který 

vytváří aktivní kuřák. I krátkodobé pasivní kouření (po 30 minutách způsobuje změny v průtoku krve ko-
ronárními cévami.  Pasivní kuřáci mají o 23% zvýšené riziko ischemické choroby srdeční a dvakrát vyšší 
infarktu myokardu. Pasivní kouření také zvyšuje riziko cévních mozkových příhod (“mozková mrtvice”) 
až o 82%, riziko rakoviny plic při vystavení pasivnímu kouření vzrůstá průměrně o 20%. Rakovina nos-
ních dutin a nosní sliznice je až 3 krát častější u pasivních kuřáků, než u lidí, kteří nejsou vystaveni pasiv-
nímu kouření. Infekce dýchacích cest u dětí – zvyšuje riziko infekce dýchacího systému u dětí 1,5 -2krát

 Kouření v autě.
Mnoho lidí si neuvědomuje, jak nebezpečné je kouření v autě, protože vytváří v malém prostoru 

uvnitř vozu vysokou koncentraci znečištění, které překračuje „bezpečné“ limity. Kouř je totiž v malém 
prostoru mnohem hustší, a tím i nebezpečnější než na jiných místech.  A škodí i spolucestujícím, hlavně 
dětem. V Německu umírá ročně 60 kojenců a 3300 nekuřáků na následky pasivního kouření. Kouření 
v autě, ve kterém cestuje i dítě, bude nyní v Anglii trestný čin. Opatření zavedla britská vláda na zákla-
dě návrhu, který v únoru 2014 schválil parlament. 

Kouření a rakovina
U kuřáků je 25 x vyšší riziko onemocnění zhoubným nádorem oproti nekuřákům. Kuřák je vystaven 

13x většímu riziku vzniku rakoviny plic (ze 100% všech pacientů s rakovinou plic je 90% kuřáků). 
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Z pacientů s rakovinou močového měchýře, je 60% kuřáků, z pacientů s rakovinou slinivky břišní, je 30% 
kuřáků, kouření tabáku způsobuje 25–30% onkologických onemocnění. Kouření zvyšuje riziko vzniku 
všech nádorů, hlavně rakoviny v dutině ústní, hltanu, hrtanu a jícnu. Ze skupiny všech kuřáků, se nádory 
plic vyskytují až u 24% kouřících osob, 30% rakoviny plic nekuřáků je způsobeno pasivním kouřením!

Kuřáctví v ČR.
Třetina dětí, které zkoušely kouřit, se už na střední škole stane pravidelnými kuřáky (věk 1. cigarety byl 

kolem 10 let). Alarmující je i to, že kouří více dívek, než chlapců aktivně v ČR kouří 2.300.000 lidí, 250.000 
jsou děti a mládež do 18 let. U dětí vzniká závislost rychleji než u dospělých, 80 % drogových závislostí za-
číná společnou konzumací drog v partě (i kouření), pokud kouří oba rodiče – vznik kuřáctví u dítěte 4× vyšší

Kouření a ženy.
U žen má kouření za následek častější poruchy menstruačního cyklu, atypie ovulace – až chybějící 

ovulace, dysfunkce žlutého tělíska, možné komplikace při užívání hormonální antikoncepce. Hormo-
nální antikoncepce u žen nad 35 let, které kouří, je přísně kontraindikovaná!

Kouření a muži.
U mužů má kouření za následek snížení schopnosti erekce až o 20%. Klesá také počet a pohyblivost 

spermií, je více deformovaných spermií. Kouření může být také jednou z příčin neplodnosti u mužů 
– u kuřáků pozorujeme snížení počtu spermií v průměru o 22 % (v maximu o 57 %), snížení hustoty 
spermií v průměru o 13 – 17 %, snížení výskytu normálně vyvinutých spermií průměrně o 17 %.

Kouření a mateřství.
U kuřaček je 3x – 8x vyšší výskyt samovolných potratů a také vrozených vývojových vad u dětí, 

vyšší výskyt předčasných porodů a hypotrofi e plodu. Kouření v těhotenství může způsobit: 1. abrupci 
placenty – předčasné odloučení placenty, 2. silné krvácení v těhotenství i za porodu ohrožujícího život 
plodu i matky, 3. placentární insufi cienci – nedostatečná funkce placenty, která špatně vyživuje plod 
- plod v děloze neprospívá, při porodu má nízkou porodní hmotnost a jiné komplikace. 4. vcestnou  
placentu – placenta je v porodních cestách – je překážkou vaginálního porodu a může vést k silnému 
krvácení. 5. nízkou porodní hmotnost plodu – počet cigaret vykouřených za den zvyšuje riziko nízké 
porodní hmotnosti u plodu – těžké kuřačky mají plody s průměrnou váhou o 458 g nižší než nekuřačky. 

Kouření a novorozenci.
U rodičů kuřáků stoupá riziko syndromu náhlého úmrtí novorozence až na 90%. Negativní je také 

vliv nikotinu na kojení. Negativně ovlivňuje zdraví dítěte a také mění chuť mateřského mléka, které 
děti odmítají – kuřačky kojí kratší dobu. Nikotin snižuje sekreci prolaktinu, proto se tedy mléka vytváří 
méně. Až 75 % rodičů onkologicky nemocných dětí kouří, alergie jsou až 10x častější v rodinách, kde 
se kouří a je také 3 x větší riziko poruch chování u dětí. Děti žen, které nepřestaly kouřit ani v těhoten-
ství, jsou častěji negativistické, impulzívní a agresívní.

Existuje pevné spojení mezi kouřením (nikotin) a růstovou retardací plodu. Kouření zpomaluje 
fetální růst, porodní váha nižší o 150 – 300 g u kuřaček. Přestane-li těhotná kouřit v 7. - 8. měsí-
ci těhotenství, je patrný kladný efekt na fetální růst.  Účinky pasivního kouření ukazují zvýšenou 
frekvenci respiračních infekcí u dětí exponovaných tomuto prostředí..  

Ekonomika a kouření cigaret
Roční náklady ČR na léčbu kuřáků činí přibližně 80 miliard Kč, příjem z daní tabákových výrobků pouze 

asi 35 miliard Kč. Hrubý odhad se shoduje s výsledkem Evropské studie z roku 2000, které odhaduje, že 
kouření stálo ČR asi 77-103 miliard Kč, tj. 3,6-4,8% HDP roku 2000. Kouření tedy výrazně zatěžuje zdravotní 
systém ČR a společnost na kuřáky značně doplácí. Jeden kuřák tedy stál ČR v roce 2000 asi 23-31 tisíc Kč. 

Závěr 
Vznik závislosti na nikotinu je z 60 procent ovlivněn geneticky. Kouření je proto všeobecně negativ-

ní jev určité formy drogové závislosti a společnost by měla systematické podporovat omezení kouření 
a především zákaz kouření ve veřejných prostorách a v přítomnosti malých dětí. Kuřáci by měli více 
doplácet také na zdravotní pojištění, protože si svým jednáním sami způsobují poškození zdraví.
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Sexuální násilí páchané na dítěti v rodině1)

Sexual of violence against a child in the family
Daniela Květenská

Anotace: 
Příspěvek je zaměřen sexuální delikty, páchané na dětech, zvláště se zaměřuje na sexuální násilí 

páchané v rodinách. Ve stati jsou vyhodnocena statistická data sexuálních deliktů na dětech a zmíněna 
ilustrativní kazuistika. Stať vyvrací mýty týkající se sexuálního násilí páchaného na dětech. V závěru 
stati jsou zmíněny možnosti prevence. 

Anotation: 
The paper is focused sexual delicts against children, especially focusing on sexual violence in fami-

lies. The article analyzes the statistics data of sexual offenses against children and mentions illustrative 
case report. The article refutes myths on sexual violence against children. In conclusion, the article 
mentions the possibility of prevention.

Klíčová slova: dítě, oběť trestného činu, mravnostní trestné činy, sexuální násilí

Keywords: child, victim of a crime, sexual crimes, sexual violence

Úvod
Alarmující skutečností je, že sexuální násilí páchané na dětech se odehrává převážně v rodinách 

a může k němu docházet i opakovaně. V této stati vymezíme, co je sexuální delikt, tedy provinění 
a zločiny související s mravnostní trestnou činností páchanou na dětech. Nastíněna bude statis-
tika mravnostních trestných činů páchaných na dětech a stručná kazuistika. Mýty, které se váží 
na sexuální kriminalitu páchanou na dětech, budou konfrontovány se zkušenostmi specialistů na 
tuto problematiku. Závěr stati se zaměří na možnosti předcházení sexuálního násilí páchaného na 
dětech. 

Vymezení pojmů
V souvislosti se sexuální kriminalitou je potřeba vymezit základní pojmy. Některé kriminologické 

školy používají také pojem sexuální trestná činnost, nevíce používaný je však širší pojem mrav-
nostní trestná činnost. Kategorie sexuální kriminality zahrnuje proto všechna lidská chování, která 
nejsou společností akceptovatelná. Není však kriminologickým ekvivalentem psychopatologického 
pojmu sexuální deviace. Ne všechny sexuální deviace jsou sankcionovány trestním právem a ne 
všichni sexuální devianti svým sexuálním chováním porušují kodifi kované sociální normy. Platí i 
opačné tvrzení, a sice, že ne všechny sexuální trestné činy jsou páchány sexuálními devianty. Sexu-
ální kriminalitu lze tedy úzce defi novat jako třídu trestných činů motivovaných sexuální potřebou. 
(Kuchta, Válková, 2005)

V trestním zákoníku jsou taxativně vymezeny trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti: 
znásilnění, sexuální nátlak, pohlavní zneužití, soulož mezi příbuznými, kuplířství, prostituce ohrožující 
mravní vývoj dětí, šíření pornografi e, výroba a jiné nakládání s dětskou pornografi í, zneužití dítěte 
k výrobě pornografi e. Předložená stať se zaměřuje převážně na trestné činy znásilnění a pohlavní 
zneužívání. 

Děti jako oběti mravnostních trestných činů 
Evidují se trestné činy, které jsou páchány na dětech. Sexuální trestné činy jsou v tomto směru 

významnou kategorií. Přibližme si vybrané statistické údaje týkající se dětí jako obětí sexuální trestné 
činnosti. Statistická data jsou čerpána ze statistických přehledů kriminality Policie České republiky za 
léta 2003 až 2013 a vztahují se na celou Českou republiku.  

1) Tento článek byl zpracován s podporou projektu CZ.1.07/2.3.00/20.0209 Rozvoj a podpora multi-
disciplinárního vědecko-výzkumného týmu pro studium současné rodiny na UHK
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Obr. 1: Děti jako oběti znásilnění

Zdroj: Kriminalita. www.mvcr.cz

Na obrázku č. 1 vidíme údaje za posledních deset let (r. 2003 – 2013) k trestným činům znásilnění 
spáchaného na dětech do patnácti let v porovnání s trestnými činy spáchanými na dětech od patnácti 
let do jejich dospělosti, tedy do osmnácti let. Dá se říci, že obě kategorie jsou poměrně vyrovnané, co 
do četnosti spáchaných skutků. Mírně převažuje znásilnění spáchané na dětech starších 15 let. Od roku 
2011 je patrný nárůst znásilnění spáchaného na dětech mladších patnácti let. Od roku 2010 však došlo 
k rekodifi kaci trestního zákoníku, je tedy možné, že zdánlivě více skutků sexuálního násilí spáchaného 
na dětech mladších patnácti let souvisí spíše s touto skutečností. 

Obrázek č. 2 znázorňuje trestný čin pohlavního zneužívání, který je páchán na dítěti mladším pat-
nácti let. Tento trestný čin nepředpokládá násilí či pohrůžku násilí či jiné újmy, ani bezbrannost dítěte. 
Jedná se o často diskutovaný trestný čin, kdy často oba aktéři pohlavního styku jsou si věkově blízcí, 
jeden však překročí hranici patnácti let a již se na něho vztahuje trestní odpovědnost. Je patné, že čet-
nost tohoto trestného činu vykazuje za posledních deset let pouze velmi malé výkyvy. 

Trestným činem, kdy je evidentní blízkost pachatele mravnostního deliktu a oběti, je trestný čin 
pohlavní zneužití v závislosti. Jedná se o případy, kdy pachatel vykoná na dítěti mladším patnácti let 
soulož nebo kdo je jiným způsobem pohlavně zneužije a dítě je přitom svěřeno jeho dozoru, nebo zne-
užije závislosti dítěte nebo svého postavení a z něho vyplývající důvěryhodnosti nebo vlivu. Vývoj této 
kategorie trestné činnosti vidíme na obrázku č. 3. K mírnému poklesu došlo v roce 2007 a 2008, jinak 
je počet těchto skutků opět poměrně vyrovnán, nevykazuje větší výkyvy, vzestupné či sestupné trendy. 

 Obr. 2: Děti jako oběti pohlavního zneužívání

Zdroj: Kriminalita. www.mvcr.cz
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U obrázku č. 3 je u skutku pohlavní zneužití v závislosti znázorněn počet skutků spáchaných na 
dětech starších 15 let, protože v starší verzi trestního zákona se trestný čin pohlavního zneužití v závis-
losti vztahoval na osoby mladší 18 let. 

Obr. 3: Děti jako oběti pohlavního zneužívání v závislosti

Zdroj: Kriminalita. www.mvcr.cz

Dá se tedy říci, že četnost skutků spadajících do kategorie sexuální kriminality páchané na dětech se 
nemění. Vše souvisí s odhalováním této trestné činnosti, které je velmi obtížné. Sexuální kriminalita se 
odehrává mezi dvěma osobami, beze svědků. Pokud se oběť nikomu nesvěří a čin není nahlášen na po-
lici, není možné tento druh kriminality postihovat. Výjimkou jsou například gynekologická vyšetření, 
kdy se zjistí poškození hymenu, ovšem i tak není zřejmé, že muselo dojít k trestnému činu.

Kazuistika
Následující kazuistika ilustruje trestný čin kvalifi kovaný jako znásilnění dítěte mladšího patnácti let: 
Čtrnáctiletá dívka se svěřila kamarádce, že s ní má pohlavní styk druh její matky, když maminka 

není doma. Trvá to již asi dva roky. Dívka řekla, že se mu snaží bránit, ale nemá to cenu, druh matky 
je silnější. Aby nebylo slyšet její křik, když se snaží přivolat pomoc, zesiluje otčím hudbu. Kamarádka 
dívky se obrátila na třídní učitelku a ta požádala o pomoc v této věci příslušný orgán sociálně-právní 
ochrany dětí. Výslechy a dalším šetřením policie bylo zjištěno, že se jedná trestný čin znásilnění. Rodi-
na dívky se od ní odvrátila, matka s dívkou přestala komunikovat, protože rodina tak přišla o fi nanční 
příjem jejího druha. Dívka byla bezprostředně po výslechu umístěna do dětského domova. Pachatel 
byl odsouzen na 8 let. 

Uvedený případ sexuálního násilí na dítěti vykazuje společné znaky u dalších případů, dalo by se 
říci, že případy znásilnění dítěte mladšího patnácti let jsou si v mnohém podobné. 

Mýty sexuálního násilí páchaného na dětech
Následující mýty vycházejí z praxe autorky stati: 

– Pachatel sexuální trestné činnosti na dítěti je pedofi l.
– Pachatel sexuální trestné činnosti na dítěti je nesympatický a slizký.
– Na dítěti se sexuálního trestného činu dopouští převážně dítěti neznámý člověk a to jednorázově 

na opuštěných místech.
– Dětská oběť nenávidí člověka, který na něm spáchal sexuální trestný čin. 
– Obětmi znásilnění dětí mladších patnácti let jsou pouze děvčata. 

Na základě rozhovorů s kriminalisty specializovanými na problematiku trestné činnosti páchané na 
mládeži můžeme tyto mýty a předsudky snadno vyvrátit. Pokud hovoříme o znásilnění dětí mladších 
15 let, dopouští se ho nejčastěji osoba dítěti blízká, což se ve veřejných policejních statistikách neodra-
zí. Pachatel je často otec, otčím, druh matky, dědeček, bratr, strýc či dobrý známý rodičů dítěte, který 
třeba v rodině pravidelně přespává. Znásilnění může u dítěte mladšího patnácti let znamenat i využití 
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jeho bezbrannosti a faktu, že dítě neví, co se děje, nerozumí situaci. Dítě má tohoto pachatele většinou 
rádo, proto se obtížně orientuje v situaci, neví, co si k němu může osoba, kterou má rádo, v sexuální 
oblasti dovolit. Většina těchto deliktů se odehrává v bytech či domech, někdy přímo v bydlišti dítěte 
a to opakovaně, mnohdy i několik let, s většími či menšími časovými prodlevami. U většiny pachate-
lů není sexuologickým vyšetřením zjištěno pedofi lní zaměření, ale spíše osobnostní patologie. Mezi 
oběťmi znásilnění u dětí mladších patnácti let je také mnoho chlapců. 

Závěr - oblast prevence
Z výše uvedeného textu vyplývá, že sexuální kriminalita nečíhá na dítě pouze na ulici ze strany ne-

známého pachatele, ale že nejvíce mravnostních deliktů se na dětech dopouštějí jejich nejbližší. Je beze 
sporu užitečné vést děti k opatrnosti na veřejnosti a k minimalizaci rizika, že se stane obětí sexuálního 
trestného činu ze strany neznámého pachatele venku, na opuštěném místě. Prevence mravnostních 
deliktů by se měla zaměřit do rodin. Škola a sexuální výchova by měla děti šetrně konfrontovat se 
skutečností, že ubližovat může i blízká osoba, kterou má dítě rádo. 
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Proč o sexuální asistenci nejen mluvit
Milan Langer

Proč organizmy přijímají potravu? 
– Aby měly živiny k růstu a k životu

Proč organizmy dýchají kyslík? 
– Aby spalováním živin získaly životní energii

Proč organizmy žijí?  
– Aby se množily, rozšiřovaly!

Sexualita je jeden z nejsilnějších hnacích motorů života. Jen lidé si zbudovali nástavby, jako je etika, 
kultura, náboženství a také šidítka jako je mamon nebo konzum.

Sexualita přesto patří k základním životním potřebám a tedy i právům všech lidí. 
O sexualitě zdravotně postižených se u nás hovoří na různých fórech. V jednotlivých oblastech se 

rozvíjí nepravidelné i pravidelné aktivity. Zejména v souvislosti s lidmi s mentálním postižením. Jejich 
projevy sexuality mohou obtěžovat okolí. Rodinu, pečující personál, veřejnost.

Méně, ale přesto čím dál hlasitěji se mluví o tom, že i fyzicky hendikepované osoby mohou mít 
a často mají s naplněním svých potřeb z říše Erótovy problémy. Nenaplnění těchto potřeb zatěžuje 
(v podstatě v ústraní) hlavně samotné postižené. 
Člověk, který má trvalý třes, deformity, špatně komunikuje nebo nemluví vůbec, člověk který nemá 

fyzické síly k sebeuspokojení je odkázán na svoji fantazii. Přidejme méně příležitostí k navazování 
společenských kontaktů, snížená sebedůvěra, objektivní i subjektivní bariéry z absence ideálu fyzické 
krásy – a na potíže je zaděláno. Takoví lidé obtížně hledají stálé nebo pravidelné partnery. Nemají kde 
a jak získat zkušenosti.

Těžce fyzicky hendikepovaná osoba může mít potíže s přesuny, hygienou, svlékáním i oblékáním, 
s používáním pomůcek, s masturbací. Snížení pohyblivosti nejen při hledání vhodných poloh a způso-
bů, omezené fi nance, ale především psychické zábrany jsou faktory často limitní.

Pomoci by v některých případech mohla sexuální asistence.
Jaké podoby může vlastně na sebe tato „služba“ brát? 
Pasívní forma je dnes nejen možná, ale v omezené míře i realizována. A to jako poradenství i psy-

chologické podpora. 
Aktivní forma je však v České republice protizákonná.
Některé aktivity vedoucí k nahlédnutí za oponu si umím představit jako běžnou osobní asistenci:

– doprovod na určitou adresu, kde poskytují erotické služby,
– přesun hendikepované osoby na lůžko u něj doma nebo v hotelu, dopomoc při svlékání, hygieně, 

pak odchod osobního asistenta a příchod placené erotické pracovnice/pracovníka, po dohodnuté 
době opět návrat osobního asistenta

Co už však nelze schovat jinam jsou:
– učení, jak si uvědomovat vlastní tělo
– dopomoc s použitím erotických pomůcek
– stimulace postižených osob či seniorů doteky a hlazením, včetně intimních partií
– dopomoc při erotických aktivitách dvou osob s tělesným postižením
– až po klasické či méně klasické sexuální praktiky.

Prosazení myšlenky sexuální asistence, nemluvě o zavedení do praxe, je běh na dlouhé trati. Problé-
my okolo ní zasahují do mnoha oblastí našeho života:
– legislativa - jakékoliv nabízení těchto služeb je v ČR vlastně kuplířství, 
– etika – nejsou stanovena žádná pravidla, kde a jak nalézt hranici mezi prostitucí a sexuální asistencí, 
– bezpečí osob s postižením, pracovníků i organizace, která by chtěla tuto službu podporovat
– vzdělávání – není pochopitelně z čeho a jak se poučit, 
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– problémy s publicitou – mediálně chytlavé téma, kterému však nevhodná publicita může velmi 
ublížit. Přitom alespoň částečné pochopení této záležitosti širokou veřejností, včetně odborníků je 
nezbytným předpokladem pro přijetí této myšlenky společností.

Je potřeba multidisciplinárního přístupu odborníků (sociální pracovník, psycholog, sexuolog, zdra-
votničtí pracovníci, legislativec, …).

Co se událo v oblasti sexuální asistence u nás? Je toho už víc. Vyšla kniha „Ze sexbyznysu na trh 
práce“. (vydala Rozkoš bez rizika). Proběhly zmínky v médiích, vyšlo několik článků, např. časopis 
Vozíčkář, Mosty a jiné. Brněnská Liga za práva vozíčkářů i další zorganizovali několik setkání klientů 
s promítáním.

Nezaznamenal jsem však, že by se této otázce v ČR někdo věnoval systematicky. Na podzim připra-
vují v Brně pracovní workshop organizací i jednotlivců zajímajících se o sexuální asistenci. Snad se 
zde zrodí platforma pro přípravu plánů dalšího společného postupu.

Bez legalizace prostituce to nepůjde! 
Pokud je někdo, koho toto téma zaujalo, spojme síly a můžeme prošlapávat pěšinu společně. 

Mgr. Milan Langer
předseda Spolku Trend vozíčkářů Olomouc
Lužická 7
779 00 Olomouc
mobil: +420 731 501 386
e-mail: langer@trendvozickaru.cz 
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Zajímavá data o asistované reprodukci
 Tomáš Mařík

Asistovaná reprodukce (tzv.umělé oplodnění) je považována za nejefektivnější způsob léčby neplod-
ného páru. První „dítě ze zkumavky“ se narodilo v Anglii v roce 1978 a v tehdejším Československu jen 
o 4 roky později, v roce 1982. Od té doby zaznamenaly metody asistované reprodukce bouřlivý rozvoj 
a podle kvalifi kovaného mezinárodního odhadu se na světě pomocí IVF narodilo již přes 5 milionů dětí. 
Odhaduje se, že snížená plodnost (tedy neschopnost dosáhnout početí do 1 roku pravidel-
ných pohlavních styků bez ochrany) se týká až 20% párů ve fertilním věku, přičemž zastou-
pení mužského a ženského faktoru je zhruba vyrovnané. Nejobtížněji řešitelné případy bývají 
právě ty, které kombinují ženskou a mužskou neplodnost. V České republice se řešení tohoto pro-
blému věnují desítky specializovaných center ve všech krajích. Česká reprodukční medicína pat-
ří k velmi vyspělým nejen počty center či provedených cyklů ale i úspěšností, rozsahem používa-
ných metod a legislativním rámcem. Je proto i vyhledávaným cílem léčby zahraničních párů.
Pojištěnkyně českých zdravotních pojišťoven mají nárok na 3-4 hrazené IVF cykly do věku ženy 
39 let a doplácí se pouze využití specielních metod a nadstandardních léků. Přitom metody asistované 
reprodukce je možno využívat až do 50 let věku ženy. I tato fakta přispívají k tomu, že v současnosti 
4% všech narozených dětí bylo počato mimo tělo matky a tento způsob příchodu na svět začíná mít 
význam i pro demografi i.
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 Láska a morálne hodnoty v sexuálnych vzťahoch 
Dagmar Marková

Úvod1)

V rámci širšie koncipovaného výskumu, ktorý mapoval sexuálne životné štýly slovenských a čes-
kých heterosexuálnych mužov a žien a ich socio-kultúrne a morálne kontexty, sme sa zamerali na 
zisťovanie preferencií morálnych hodnôt v partnerských a sexuálnych vzťahoch, z ktorých čiastko-
vé výsledky prezentujeme aj tomuto príspevku. Prezentujeme aj výsledky získané prostredníctvom 
Sternbergovej škály lásky a analyzujeme ich súvislosti s morálnou  preferenciou hodnôt v sexuálnych 
a partnerských vzťahoch. 

Výskumné zistenia
Celkovo sme vo výskume využili viaceré metódy. Vzhľadom na zameranie príspevku uvádzame len 

tie výsledky, ktoré sme získali prostredníctvom Sternbergovej škály lásky a dotazníka a ktoré sú kon-
centrované na morálne hodnoty v partnerských a sexuálnych vzťahoch u dotazovaných osôb. Konkrét-
ne sme analyzovali položky, v ktorých mali dotazovaní muži a ženy zoradiť morálne hodnoty v sexu-
álnych a osobitne v partnerských vzťahoch podľa poradia od najviac dôležitých po najmenej dôležité.

Výskumný súbor tvorilo spolu 754 osôb mladšieho, stredného a staršieho dospelého veku zo Slo-
venska a Českej republiky, ktorí/é uviedli, že majú v súčasnosti trvalý partnerský vzťah. Dôvodom 
tejto podmienky bol predovšetkým charakter dát a sledované premenné hodnoty v partnerských a se-
xuálnych vzťahoch.

Výskumný súbor zo Slovenska tvorili denné/í a externé/í študenti a študentky Univerzity Konštantí-
na Filozofa v Nitre, Univerzity Komenského v Bratislave, Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 
Prešovskej univerzity v Prešove a ich detašovaných pracovísk. V rámci Českej republiky sa výskumu 
zúčastnili študenti a študentky z: Univerzity Hradec Králové a Slezskej univerzita v Opavě. Vzorka 
nebola reprezentatívna. 

Výskumný súbor možno stručne charakterizovať nasledovne:
– Slovenská republika – 66%, Česká republika – 34%.
– Vek: mladší dospelý vek – 82%, stredný dospelý vek – 11%, starší dospelý vek – 7%.
– Priemerný vek: 23,65 rokov.
– Pohlavie: mužov – 25%, žien – 75%.

1. Výsledky výskumu – Sternbergova trojuholníková škála lásky 

V Sternbergovej (1986) trojuholníkovej teórii lásky2 sú rozlišované tri komponenty lásky, ktoré 
sú vo vzájomnej interakcii:  intimita, vášeň a záväzok/rozhodnutie. Sternberg (1988) označuje vá-
šeň ako komponent „horúci“, intimitu ako „teplý“ a záväzok/rozhodnutie ako „studený“. V prepo-
jení na túto teóriu Sternberg (1997) vytvoril aj vlastnú škálu  - Sternbergova trojuholníková škála 
lásky. Neskôr Sternberg (2008) sformuloval teóriu lásky ako príbehu. Podľa Masaryka (2012) 
ide celkovo o fascinujúci pokus „oslobodiť“ lásku od reprodukčného kontextu; z modelu je cítiť 
snahu vnímať výber partnera skôr v intenciách realizácie (či extenzie) určitých širších životných 
tém jednotlivca. 

Podľa našich výsledkov, jednotlivé prvky intimita, vášeň a záväzok/rozhodnutie medzi sebou pozi-
tívne korelujú  takto:
– intimita a vášeň,
– vášeň a záväzok/rozhodnutie. 

Dokladá to tabuľka č. 1, kde možno vidieť výsledky korelácií medzi jednotlivými premennými – 
troma prvkami lásky podľa Sternberga navzájom.

1) Text vznikol vďaka podpore grantu VEGA 2/0015/12: Životné štýly, normy a ich prekračovanie: cesty 
k osobnej spokojnosti a spoločenskej prospešnosti.
2) Viac v: Sternberg (1986, 1988 a i.).
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Tab. 1:  Sternbergova škála lásky – prvky intimita, vášeň a záväzok/rozhodnutie – korelácie navzájom

Legenda: Komponenty lásky podľa Sternberga – Sternbergova trojuholníková škála lásky: 318 – inti-
mita; 333 – vášeň; 347 – záväzok/rozhodnutie.

Výsledky korelácií (Spearmanovej korelácie) vzhľadom na jednotlivé položky, ktoré sýtia v Stern-
bergovej trojuholníkovej škále lásky prvky intimta, vášeň aj záväzok/rozhodnutie poukazujú na to, že:
– všetky jednotlivé položky prvku intimita medzi sebou navzájom pozitívne korelujú,
– všetky položky, ktoré sa viažu ku komponentu vášeň medzi sebou pozitívne korelujú, 
– všetky položky, ktoré sýtia v Sternbergovej trojuholníkovej škále lásky komponent záväzok/roz-

hodnutie navzájom pozitívne korelujú3.

V tabuľke č. 2 sú prezentované výsledky popisnej štatistiky – štatistický ukazovateľ priemer –
vzhľadom na jednotlivé prvky Sternbergovej škály lásky. Účastníci a účastníčky výskumu hodnotili 
na 7 bodovej škále, nakoľko sú pre nich dôležité v ich partnerskom vzťahu dané položky, ktoré sýtia 
jednotlivé prvky Sternbergovej škály lásky (pričom 1 = veľmi dôležité a 7 = úplne nedôležité). Možno 
vidieť, že najvyššie skóre (t.j. respondenti/respondentky to uvádzali ako najviac dôležité) dosahovali 
dotazovaní/é muži a ženy v prvku intimita a najnižšie v prvku vášeň. Priemery odpovedí však nazna-
čujú, že všetky tri komponenty sú pomerne vysoko hodnotené. 

Tab. 2: Sternbergova škála lásky – prvky intimita, vášeň a záväzok/rozhodnutie – priemer
 

Legenda: Komponenty lásky podľa Sternberga – Sternbergova trojuholníková škála lásky:
318 – intimita; 333 – vášeň; 347 – záväzok/rozhodnutie.

Výsledky výskumu – Sternbergova škála lásky – komparácia z hľadiska pohlavia

V rámci výskumu sme zisťovali aj rozdiely v jednotlivých položkách, ktoré sýtia tri sledované prvky 
(intimita, vášeň, záväzok/rozhodnutie) Sternbergovej škály lásky z hľadiska pohlavia. Výsledky Mann-
-Whitneyovho U testu, ktoré sa týkajú rozdielov v odpovediach účastníkov a účastníčok výskumu 
v jednotlivých položkách prvkov Sternbergovej škály lásku z hľadiska pohlavia sa nachádzajú v ta-
buľkách č. 3 – 5. Možno vidieť, že štatisticky signifi kantné diferencie na 5% hladine významnosti 
vzhľadom na pohlavie neboli identifi kované v žiadnej sledovanej položke. 

3) pozri podrobnejšie v: Marková (2013).

Spearmanovy korelace

Prom318 Prom333 Prom347
Prom318
Prom333
Prom347

1,000000 0,090571 0,016032
0,090571 1,000000 0,165484
0,016032 0,165484 1,000000

Popisné statistiky 

Prom318
Prom333
Prom347

1,706538
2,707584
2,252734
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Tab. 3: Výsledky Mann-Whitneyovho testu: Sternbergova škála lásky – komponent intimita – kompa-
rácia z hľadiska pohlavia

Legenda: Premenné 318-332 sú jednotlivé položky dotazníka zo Sternbergovej trojuholníkovej škály 
lásky, ktoré sýtia komponent intimita 

Tab. 4: Výsledky Mann-Whitneyovho testu: Sternbergova škála lásky – komponent vášeň – kompará-
cia z hľadiska pohlavia

Legenda: Premenné 333-346 sú jednotlivé položky dotazníka zo Sternbergovej trojuholníkovej škály 
lásky, ktoré sýtia komponent vášeň  

Prom318
Prom319
Prom320
Prom321
Prom322
Prom323
Prom324
Prom325
Prom326
Prom327
Prom328
Prom329
Prom330
Prom331
Prom332

0,512462
0,241769
0,352484
0,460774
0,584545
0,562060
0,719136
0,929822
0,424667
0,666846
0,359424
0,606477
0,848311
0,188720
0,247067

Prom333
Prom334
Prom335
Prom336
Prom337
Prom338
Prom339
Prom340
Prom341
Prom342
Prom343
Prom344
Prom345
Prom346

0,842924
0,332439
0,430143
0,115861
0,956470
0,926906
0,284770
0,886383
0,530039
0,285080
0,624705
0,979324
0,769093
0,741726
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Tab. 5: Výsledky Mann-Whitneyovho testu: Sternbergova škála lásky – komponent záväzok/rozhodnu-
tie – komparácia z hľadiska pohlavia

Legenda: Premenné 347-361 sú jednotlivé položky dotazníka zo Sternbergovej trojuholníkovej škály 
lásky, ktoré sýtia komponent záväzok/rozhodnutie 

Výsledky výskumu – Sternbergova škála lásky – slovensko-česká komparácia

Analogicky ako pri zisťovaní štatisticky významných rozdielov z hľadiska pohlavia sme použi-
li Mann-Whitneyov U test na identifi kovanie štatisticky signifi kantných rozdielov v jednotlivých 
položkách, ktoré sýtia tri prvky Sternbergovej škály lásky (intimita, vášeň, záväzok/rozhodnutie) 
z hľadiska toho, či respondenti  a respondentky pochádzali zo Slovenskej alebo Českej republiky. 
Výsledky sú prezentované v tabuľkách č. 6 – 8. Možno vidieť, že štatisticky signifi kantné diferencie 
na 5% hladine významnosti neboli identifi kované v žiadnej sledovanej položke vzhľadom k tomu, či 
účastníci a účastníčky výskumu pochádzajú zo SR alebo ČR. 

Tab. 6: Výsledky Mann-Whitneyovho testu: Sternbergova škála lásky – komponent intimita – Česká 
a Slovenská republika

Prom347
Prom348
Prom349
Prom350
Prom351
Prom352
Prom353
Prom354
Prom355
Prom356
Prom357
Prom358
Prom359
Prom360
Prom361

0,400215
0,253016
0,623893
0,389259
0,733940
0,882943
0,730316
0,276488
0,780665
0,169583
0,437417
0,386235
0,723085
0,253587
0,475541

Legenda: Premenné 318-332 sú jednotlivé položky dotazníka zo Sternber-
govej trojuholníkovej škály lásky, ktoré sýtia komponent intimita 

Prom318
Prom319
Prom320
Prom321
Prom322
Prom323
Prom324
Prom325
Prom326
Prom327
Prom328
Prom329
Prom330
Prom331
Prom332

0,822757
0,811931
0,676490
0,337085
0,147472
0,600826
0,319046
0,498457
0,261406
0,368177
0,152637
0,219754
0,218601
0,305600
0,369487 38
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Prom333
Prom334
Prom335
Prom336
Prom337
Prom338
Prom339
Prom340
Prom341
Prom342
Prom343
Prom344
Prom345
Prom346

0,216003
0,920010
0,560545
0,629646
0,434906
0,791334
0,852859
0,952607
0,613002
0,844189
0,747482
0,844029
0,379518
0,829781

Tab. 7: Výsledky Mann-Whitneyovho testu: Sternbergova škála lásky – komponent vášeň – Česká 
a Slovenská republika

Legenda: Premenné 333-346 sú jednotlivé položky dotazníka zo Sternbergovej trojuholníkovej škály 
lásky, ktoré sýtia komponent vášeň  

Tab. 8: Výsledky Mann-Whitneyovho testu: Sternbergova škála lásky – komponent záväzok/rozhodnu-
tie – Česká a Slovenská republika

Legenda: Premenné 347-361 sú jednotlivé položky dotazníka zo Sternbergovej trojuholníkovej škály 
lásky, ktoré sýtia komponent záväzok/rozhodnutie 

Prom347
Prom348
Prom349
Prom350
Prom351
Prom352
Prom353
Prom354
Prom355
Prom356
Prom357
Prom358
Prom359
Prom360
Prom361

0,951138
0,752300
0,319544
0,539620
0,679189
0,447425
0,849485
0,872028
0,861664
0,497937
0,830899
0,991334
0,657855
0,527229
0,617325
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Výsledky výskumu – Sternbergova škála lásky – komparácia z hľadiska veku

Výsledky korelácií (Spearman – tabuľky č. 9 - 11) vo vzťahu k veku opýtaných mužov a žien 
mladšieho, stredného a staršieho dospelého veku a Sternbergovou škálou lásky je nutné interpretovať 
v súvislosti s použitou odpoveďovou škálou. Negatívna korelácia vo vzťahu k veku bola zaznamená 
len v jednej položke (č. 319), ktorá sýti komponent intimita v Sternbergovej škále lásky. V ostatných 
položkách neboli identifi kované štatisticky významné korelácie.

Tab. 9: Výsledky korelácií z hľadiska veku: Sternbergova škála lásky – komponent intimita 

Legenda: Premenné 318-332 sú jednotlivé položky dotazníka zo Sternbergovej trojuholníkovej škály 
lásky, ktoré sýtia komponent intimita 

Tab. 10: Výsledky korelácií z hľadiska veku: Sternbergova škála lásky – komponent vášeň 

Legenda: Premenné 333-346 sú jednotlivé položky dotazníka zo Sternbergovej trojuholníkovej škály 
lásky, ktoré sýtia komponent vášeň  

Spearmanovy korelace 

Prom3
Prom318
Prom319
Prom320
Prom321
Prom322
Prom323
Prom324
Prom325
Prom326
Prom327
Prom328
Prom329
Prom330
Prom331
Prom332

-0,043281
-0,082366
-0,050603
-0,067958
-0,040640
-0,021418
-0,012317
0,014773

-0,024370
-0,022578
-0,036218
-0,003206
-0,017740
-0,069786
-0,027104

Spearmanovy korelace 

Prom3
Prom333
Prom334
Prom335
Prom336
Prom337
Prom338
Prom339
Prom340
Prom341
Prom342
Prom343
Prom344
Prom345
Prom346

-0,023138
-0,013226
-0,016026
-0,000525
0,042704
0,016620

-0,002945
-0,027684
-0,010729
-0,011843
-0,023706
-0,030323
-0,042553
-0,011617
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Tab. 11: Výsledky korelácií z hľadiska veku: Sternbergova škála lásky – komponent záväzok/rozhodnutie

Legenda: Premenné 347-361 sú jednotlivé položky dotazníka zo Sternbergovej trojuholníkovej škály 
lásky, ktoré sýtia komponent záväzok/rozhodnutie 

2. Výsledky výskumu – preferencia morálnych hodnôt v sexuálnych vzťahoch 

Výsledky, ktoré sa týkajú hodnotových preferencií v sexuálnych vzťahoch sumarizujeme prostred-
níctvom štatistických ukazovateľov (priemer, modus a smerodajná odchýlka) - tabuľka č. 12.

Na základe priemerov môžeme ilustratívne zostaviť poradie dôležitosti, ktoré prisudzujú  do-
tazovaní/é muži a ženy jednotlivým hodnotám v sexuálnych vzťahoch od najviac dôležitých po 
najmenej dôležité. Medzi najdôležitejšie hodnoty v sexuálnych vzťahoch, na základe poradia 
dôležitosti patria:

1. láska
2. vernosť
3. zodpovednosť
4. vášeň
5. intimita, blízkosť
6. stálosť
7. bezpečnosť
8. osobná sloboda
9. vzájomná dohoda
10. rozkoš
11. fyzické uspokojenie
12. vonkajší výzor/atraktivita
13. nezávislosť
14. zábava
15. tradícia

Spearmanovy korelace 

Prom3
Prom347
Prom348
Prom349
Prom350
Prom351
Prom352
Prom353
Prom354
Prom355
Prom356
Prom357
Prom358
Prom359
Prom360
Prom361

0,041600
-0,033140
-0,061667
-0,013466
-0,002679
0,006910
0,031004
0,051513
0,059382

-0,026439
0,017351

-0,009439
0,015915
0,017130

-0,016516
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Tab. 12: Štatistické ukazovatele: preferencia morálnych hodnôt v sexuálnych vzťahoch

Legenda: Hodnoty v sexuálnych vzťahoch: 31 – tradícia; 32 – osobná sloboda; 33 – zodpovednosť; 
34 – zábava; 35 – láska; 36 – vášeň; 37 – rozkoš; 38 – stálosť; 39 – intimita, blízkosť; 40 – vernosť; 
41 – vzájomná dohoda; 42 – nezávislosť; 43 – bezpečnosť; 44 – fyzické uspokojenie; 45 – vonkajší 
výzor/atraktivita.

Výsledky výskumu – preferencia morálnych hodnôt v sexuálnych vzťahoch a Sternbergova 
škála lásky

Výsledky korelácií (Spearman - tabuľky č. 13-16), ktoré sa týkajú preferencií morálnych hodnôt  
v sexuálnych vzťahoch v súvislosti so Sternbergovou škálou lásky možno popísať nasledovne: 

Sternbergova škála lásky – komponent intimita (tabuľka č. 13): 
Pozitívna korelácia bola zistená s týmito preferovanými hodnotami v sexuálnych vzťahoch:
35 – láska; 37 – rozkoš; 38 – stálosť; 39 – intimita, blízkosť; 40 – vernosť; 41 – vzájomná dohoda;
Negatívna korelácia bola zistená s týmito preferovanými hodnotami v sexuálnych vzťahoch:
32 – osobná sloboda; 42 – nezávislosť; 43 – bezpečnosť; 44 – fyzické uspokojenie; 45 – vonkajší 
výzor/atraktivita.
Sternbergova škála lásky - komponent vášeň (tabuľka č. 14): 
Pozitívna korelácia bola zistená s týmito preferovanými hodnotami v sexuálnych vzťahoch:
39 – intimita, blízkosť.
Negatívna korelácia bola zistená s týmito preferovanými hodnotami v sexuálnych vzťahoch:
31 – tradícia; 42 – nezávislosť; 45 – vonkajší výzor/atraktivita.
Sternbergova škála lásky - komponent záväzok/rozhodnutie (tabuľka č. 15): 
Pozitívna korelácia bola zistená s týmito preferovanými hodnotami v sexuálnych vzťahoch:
38 – stálosť; 40 – vernosť; 43 – bezpečnosť.
Negatívna korelácia bola zistená s týmito preferovanými hodnotami v sexuálnych vzťahoch:
32 – osobná sloboda; 42 – nezávislosť; 45 – vonkajší výzor/atraktivita.

V ostatných položkách neboli identifi kované štatisticky významné korelácie.

Spearmanovy korelace 

Prom3
Prom347
Prom348
Prom349
Prom350
Prom351
Prom352
Prom353
Prom354
Prom355
Prom356
Prom357
Prom358
Prom359
Prom360
Prom361

0,041600
-0,033140
-0,061667
-0,013466
-0,002679
0,006910
0,031004
0,051513
0,059382

-0,026439
0,017351

-0,009439
0,015915
0,017130

-0,016516
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Tab. 13: Výsledky korelácií: preferencia morálnych hodnôt  v sexuálnych vzťahoch v súvislosti so 
Sternbergovou škálou lásky – komponent intimita

Legenda: Komponenty lásky podľa Sternberga – Sternbergova trojuholníková škála lásky: 318 – 
intimita. Hodnoty v sexuálnych vzťahoch: 31 – tradícia; 32 – osobná sloboda; 33 – zodpovednosť; 
34 – zábava; 35 – láska; 36 – vášeň; 37 – rozkoš; 38 – stálosť; 39 – intimita, blízkosť; 40 – vernosť; 
41 – vzájomná dohoda; 42 – nezávislosť; 43 – bezpečnosť; 44 – fyzické uspokojenie; 45 – vonkajší 
výzor/atraktivita.

Tab. 14: Výsledky korelácií: preferencia morálnych hodnôt  v sexuálnych vzťahoch v súvislosti so 
Sternbergovou škálou lásky – komponent vášeň 

Legenda: Komponenty lásky podľa Sternberga – Sternbergova trojuholníková škála lásky:333 – 
vášeň. Hodnoty v sexuálnych vzťahoch: 31 – tradícia; 32 – osobná sloboda; 33 – zodpovednosť; 
34 – zábava; 35 – láska; 36 – vášeň; 37 – rozkoš; 38 – stálosť; 39 – intimita, blízkosť; 40 – vernosť; 
41 – vzájomná dohoda; 42 – nezávislosť; 43 – bezpečnosť; 44 – fyzické uspokojenie; 45 – vonkajší 
výzor/atraktivita.

Spearmanovy korelace 

Prom318
Prom31
Prom32
Prom33
Prom34
Prom35
Prom36
Prom37
Prom38
Prom39
Prom40
Prom41
Prom42
Prom43
Prom44
Prom45

-0,008884
-0,019775
-0,010729
0,012037
0,042459

-0,009432
0,020191
0,034892
0,047210
0,069597
0,025570

-0,057399
-0,046257
-0,034207
-0,021393

Spearmanovy korelace 

Prom333
Prom31
Prom32
Prom33
Prom34
Prom35
Prom36
Prom37
Prom38
Prom39
Prom40
Prom41
Prom42
Prom43
Prom44
Prom45

-0,024681
0,007639

-0,021256
0,012152
0,021898
0,017084
0,002826
0,006320
0,036404
0,010213
0,005445

-0,034116
-0,002285
0,001629

-0,032030
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Tab. 15: Výsledky korelácií: preferencia morálnych hodnôt  v sexuálnych vzťahoch v súvislosti so 
Sternbergovou škálou lásky – komponent záväzok/rozhodnutie

Legenda: Komponenty lásky podľa Sternberga – Sternbergova trojuholníková škála lásky: 347 – zá-
väzok/rozhodnutie. Hodnoty v sexuálnych vzťahoch: 31 – tradícia; 32 – osobná sloboda; 33 – zod-
povednosť; 34 – zábava; 35 – láska; 36 – vášeň; 37 – rozkoš; 38 – stálosť; 39 – intimita, blízkosť; 
40 – vernosť; 41 – vzájomná dohoda; 42 – nezávislosť; 43 – bezpečnosť; 44 – fyzické uspokojenie; 
45 – vonkajší výzor/atraktivita.

3. Výsledky výskumu – preferencia morálnych hodnôt v partnerských vzťahoch 

Analogicky ako pri sumarizácii výsledkov, ktoré sa týkali morálnych hodnotových preferencií v se-
xuálnych vzťahoch, zhŕňame aj výsledky o hodnotách v partnerských vzťahoch. Na základe priemerov 
môžeme ilustratívne zostaviť poradie dôležitosti, ktoré prisudzujú  účastníčky a účastnícki výskumu 
konkrétnym hodnotám v partnerských vzťahoch od najviac dôležitých po najmenej dôležité (tabuľka 
č. 16). Medzi najdôležitejšie hodnoty v partnerských vzťahoch, na základe poradia dôležitosti patria:

1. dôvera
2. vzájomný rešpekt a uznanie
3. emocionálne porozumenie
4. otvorenosť
5. istota
6. sex
7. spoločné trávenie času
8. rovnaké záujmy
9. rovnaký vplyv na partnerské rozhodnutia
10. vášeň
11. možnosť osobného rozvoja
12. plánovanie rodičovstva
13. smerovanie k manželstvu
14. záväzok
15. rozdelenie úloh a prác
16. voľnosť
17. adekvátny príjem
18. spoločný názor na vieru

Spearmanovy korelace 

Prom347
Prom31
Prom32
Prom33
Prom34
Prom35
Prom36
Prom37
Prom38
Prom39
Prom40
Prom41
Prom42
Prom43
Prom44
Prom45

0,016104
-0,028605
-0,010780
0,008026
0,004610
0,020016

-0,002627
0,041455
0,008872
0,028398

-0,010896
-0,045459
0,033506
0,014476

-0,050735
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Tab. 16: Štatistické ukazovatele: preferencia morálnych hodnôt v partnerských  vzťahoch

Legenda: Hodnoty v partnerských vzťahoch: 46 – smerovanie k manželstvu; 47 – emocionálne poro-
zumenie; 48 – plánovanie rodičovstva; 49 – dôvera; 50 – adekvátny príjem; 51 – vzájomný rešpekt 
a uznanie; 52 – spoločný názor na vieru; 53 – sex; 54 – rozdelenie úloh a prác; 55 – rovnaké záujmy; 
56 – rovnaký vplyv na partnerské rozhodnutia; 57 – možnosť osobného rozvoja; 58 – spoločné tráve-
nie času; 59 -  otvorenosť; 60 – záväzok; 61 – vášeň; 62 – voľnosť; 63 – istota.

Výsledky výskumu – preferencia morálnych hodnôt v partnerských vzťahoch a Sternbergova 
škála lásky

Výsledky korelácií (Spearman - tabuľky č. 17-19), ktoré sa týkajú preferencií morálnych hodnôt  
v partnerských  vzťahoch v súvislosti so Sternbergovou škálou lásky možno popísať nasledovne: 

Sternbergova škála lásky - komponent intimita (tabuľka č. 17): 
Pozitívna korelácia bola zistená s týmito preferovanými hodnotami v sexuálnych vzťahoch:
46 – smerovanie k manželstvu; 49 – dôvera; 51 – vzájomný rešpekt a uznanie; 55 – rovnaké záujmy; 
56 – rovnaký vplyv na partnerské rozhodnutia; 58 – spoločné trávenie času; 63 – istota.
Negatívna korelácia bola zistená s týmito preferovanými hodnotami v sexuálnych vzťahoch:
50 – adekvátny príjem; 53 – sex; 57 – možnosť osobného rozvoja; 59 -  otvorenosť; 60 – záväzok; 
61 – vášeň; 62 – voľnosť;
Sternbergova škála lásky - komponent vášeň (tabuľka č. 18): 
Pozitívna korelácia bola zistená s týmito preferovanými hodnotami v sexuálnych vzťahoch:
46 – smerovanie k manželstvu; 49 – dôvera. 
Negatívna korelácia bola zistená s týmito preferovanými hodnotami v sexuálnych vzťahoch:
59 -  otvorenosť; 62 – voľnosť.
Sternbergova škála lásky - komponent záväzok/rozhodnutie (tabuľka č. 19): 
Pozitívna korelácia bola zistená s týmito preferovanými hodnotami v sexuálnych vzťahoch:
46 – smerovanie k manželstvu; 48 – plánovanie rodičovstva; 49 – dôvera; 53 – sex.
Negatívna korelácia bola zistená s týmito preferovanými hodnotami v sexuálnych vzťahoch:
52 – spoločný názor na vieru; 62 – voľnosť.

V ostatných položkách neboli identifi kované štatisticky významné korelácie.

Popisné statistiky
Modus

modu
Sm. odch.

Prom46
Prom47
Prom48
Prom49
Prom50
Prom51
Prom52
Prom53
Prom54
Prom55
Prom56
Prom57
Prom58
Prom59
Prom60
Prom61
Prom62
Prom63

11,07427 18,00000 99 5,604002
5,86870 1,000000 122 4,598343

11,06631 16,00000 87 5,146033
3,33289 1,000000 325 3,637536

12,32626 16,00000 97 4,619052
5,51989 2,000000 132 4,186268

14,56631 18,00000 293 4,542727
8,68700 8,000000 80 4,439071

11,91910 13,00000 82 4,223828
8,98408 6,000000 67 4,187157
9,24536 6,000000 73 4,092167

10,61141 12,00000 65 4,381408
8,90053 12,00000 71 4,212096
7,32493 3,000000 87 3,935636

11,11538 15,00000 98 4,181309
9,44430 10,00000 79 4,112327

12,20292 16,00000 79 4,504676
7,74403 2,000000 83 4,511693
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Tab. 17: Výsledky korelácií: preferencia morálnych hodnôt  v partnerských vzťahoch v súvislosti so 
Sternbergovou škálou lásky – komponent intimita

Legenda: Komponenty lásky podľa Sternberga – Sternbergova trojuholníková škála lásky: 318 – in-
timita. Hodnoty v partnerských vzťahoch: 46 – smerovanie k manželstvu; 47 – emocionálne poro-
zumenie; 48 – plánovanie rodičovstva; 49 – dôvera; 50 – adekvátny príjem; 51 – vzájomný rešpekt 
a uznanie; 52 – spoločný názor na vieru; 53 – sex; 54 – rozdelenie úloh a prác; 55 – rovnaké záujmy; 
56 – rovnaký vplyv na partnerské rozhodnutia; 57 – možnosť osobného rozvoja; 58 – spoločné tráve-
nie času; 59 -  otvorenosť; 60 – záväzok; 61 – vášeň; 62 – voľnosť; 63 – istota.

Tab. 18: Výsledky korelácií: preferencia morálnych hodnôt  v partnerských vzťahoch v súvislosti so 
Sternbergovou škálou lásky – komponent vášeň 

Spearmanovy korelace 

Prom318
Prom46
Prom47
Prom48
Prom49
Prom50
Prom51
Prom52
Prom53
Prom54
Prom55
Prom56
Prom57
Prom58
Prom59
Prom60
Prom61
Prom62
Prom63

0,032504
-0,018260
-0,001854
0,072925

-0,059085
0,054597

-0,018442
-0,049831
-0,018159
0,066994
0,030192

-0,021165
0,031255

-0,021955
-0,039174
-0,032457
-0,040026
0,063554

Spearmanovy korelace 

Prom333
Prom46
Prom47
Prom48
Prom49
Prom50
Prom51
Prom52
Prom53
Prom54
Prom55
Prom56
Prom57
Prom58
Prom59
Prom60
Prom61
Prom62
Prom63

0,028623
0,008742

-0,009306
0,024856
0,005668

-0,000046
-0,013824
0,018621

-0,004842
0,006662

-0,002573
0,000193
0,011951

-0,037536
-0,020782
-0,002048
-0,028331
0,005885

Legenda: Komponenty lásky podľa Sternberga – Sternbergova 
trojuholníková škála lásky: 333 – vášeň. Hodnoty v partnerských 
vzťahoch: 46 – smerovanie k manželstvu; 47 – emocionálne poro-
zumenie; 48 – plánovanie rodičovstva; 49 – dôvera; 50 – adekvátny 
príjem; 51 – vzájomný rešpekt a uznanie; 52 – spoločný názor na 
vieru; 53 – sex; 54 – rozdelenie úloh a prác; 55 – rovnaké záujmy; 
56 – rovnaký vplyv na partnerské rozhodnutia; 57 – možnosť osobné-
ho rozvoja; 58 – spoločné trávenie času; 59 -  otvorenosť; 60 – závä-
zok; 61 – vášeň; 62 – voľnosť; 63 – istota.
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Tab. 19: Výsledky korelácií: preferencia morálnych hodnôt  v partnerských vzťahoch v súvislosti so 
Sternbergovou škálou lásky – komponent záväzok/rozhodnutie

Legenda: Komponenty lásky podľa Sternberga – Sternbergova trojuholníková škála lásky:347 – závä-
zok/rozhodnutie. Hodnoty v partnerských vzťahoch: 46 – smerovanie k manželstvu; 47 – emocionálne 
porozumenie; 48 – plánovanie rodičovstva; 49 – dôvera; 50 – adekvátny príjem; 51 – vzájomný 
rešpekt a uznanie; 52 – spoločný názor na vieru; 53 – sex; 54 – rozdelenie úloh a prác; 55 – rovnaké 
záujmy; 56 – rovnaký vplyv na partnerské rozhodnutia; 57 – možnosť osobného rozvoja; 58 – spoloč-
né trávenie času; 59 -  otvorenosť; 60 – záväzok; 61 – vášeň; 62 – voľnosť; 63 – istota.

Záver

I keď získané výsledky nemožno zovšeobecňovať a predstavujú len úzky výsek z celkových vý-
sledkov a treba brať do úvahy charakteristiku výskumného súboru (dominujú ženy a osoby mladšieho 
dospelého veku), tak naznačujú niektoré závery.  

Neboli zistené  štatisticky významné diferencie v odpovediach účastníkov a účastníčok výskumu 
v jednotlivých položkách prvkov Sternbergovej škály lásku z hľadiska pohlavia, príslušnosti účast-
níkov a účastníčok výskumu k Českej a Slovenskej republike a ani pozitívna či negatívna korelácia 
z hľadiska veku (s výnimkou jednej položky. 

Na druhej strane boli zistené pozitívne a negatívne korelácie medzi preferenciami morálnych hodnôt  
v sexuálnych a aj partnerských  vzťahoch  a odpoveďami účastníkov a účastníčok výskumu získanými 
prostredníctvom Sternbergovej škály lásky. Ukazuje sa, že v hodnotových preferenciách v sexuálnych 
vzťahoch prevažujú tradičné morálne hodnoty ako láska, vernosť, zodpovednosť a až za nimi nasle-
dujú emocionálne a vzťahové aspekty ako vášeň, intimita a blízkosť. Ako menej dôležitá je hodnotená 
vzájomná dohoda. V sexuálnych vzťahoch sú hedonistické hodnoty ako rozkoš, fyzické uspokojenie, 
ako aj pudové atribúty napr. atraktivita  a i. hodnotené ako menej dôležité. 

V morálnych preferenciách v partnerských vzťahoch prevažuje dôraz na vzťahové a emocionálne 
aspekty ako dôvera, vzájomný rešpekt a uznanie, emocionálne porozumenie, otvorenosť a istota. Až za 
nimi nasledujú sex či vášeň. Rovnosť nepatrí medzi najdôležitejšie hodnoty v partnerských vzťahoch 
a ako menej dôležité sú hodnotené aj tradičné hodnoty: spoločný názor na vieru či smerovanie k man-
želstvu a záväzok a praktické aspekty ako adekvátny príjem a rozdelenie úloh a prác. Voľnosť ako 
hodnota v partnerskom vzťahu je na posledných miestach v poradí podľa dôležitosti. 

Spearmanovy korelace 

Prom347
Prom46
Prom47
Prom48
Prom49
Prom50
Prom51
Prom52
Prom53
Prom54
Prom55
Prom56
Prom57
Prom58
Prom59
Prom60
Prom61
Prom62
Prom63

0,047150
-0,000898
0,029996
0,029999

-0,003061
0,007810

-0,031767
0,024662

-0,015949
-0,006776
-0,019873
-0,009054
0,014615
0,016795

-0,017167
-0,020071
-0,039346
0,011369
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Náhradní mateřství očima veřejnosti
Miroslav Mitlöhner, Ivana Fialková, Radka Táslarová, Zuzana Truhlářová

Na loňském kongresu v Pardubicích odeznělo sdělení na téma vybraných právních otázek spojených 
s náhradním mateřstvím a to především  z pohledu práva rodinného a práva občanského1).

Obsahem letošního sdělení, které voln ě navazuje na loňské, je podat informaci o povědomí spo-
lečnosti o náhradním mateřství, jeho významu či užitečnosti a následně se zapojit do diskuze de lege 
ferenda o možnostech právní regulace v zásadách moderního civilního práva.  

Na Ústavu sociální práce Univerzity Hradec Králové probíhá v letošním roce v rámci specifi ckého 
výzkumu šetření, jehož smyslem je získat basální informace o názorech určitého vzorku společnosti. 
Toto sdělení vzniklo právě v souvislosti s tímto výzkumem.2)

Výzkumný tým dnešního dne předkládá průběžnou informaci o zjištěních v české populaci. V další 
etapě výzkumné práce budou české výsledky porovnávány s výsledky podobného výzkumu, který 
probíhá nebo již proběhl na Slovensku a v Polsku.

Stručně rekapitulováno: Rodinné právo je součástí práva soukromého, platí tedy, že co není zaká-
záno, je dovoleno.

 Nikde v zákoně nebo v literatuře není uvedeno, že lze uskutečnit přenos lidského embrya vzniklého 
oplodněním vajíčka spermií mimo tělo ženy do pohlavních orgánů ženy pouze a jedině té ženy, jejích 
vajíčko bylo mimotělně oplodněno. Stejně tak není žádnou právní normou zakázáno, aby žena odlišná 
od ženy, jejíž vajíčko bylo mimotělně oplodněno, toto vajíčko přijala do své dělohy a následně porodila 
dítě.

Problémy nastávají až okamžikem porodu.  Kupříkladu ženě, která dítě porodila, tj. matce dítěte, 
nastává rodičovská zodpovědnost tak, jak je vymezena v § 858 občanského zákona.

 Veškeré dohody, které by stanovily něco jiného, by byly ze zákona neplatné a k předání dítěte do 
péče „objednatelů“, tj. budoucích matričních rodičů, může podle současné právní úpravy zatím dojít 
jen na základě osvojení.

Náhradní mateřství jako takové sice není ani kriminalizováno. Zdaleka ale není jednoznačné, jestli 
nelze kvalifi kovat jako trestný čin fi nanční transakce, které se surogátním mateřstvím souvisejí, kon-
krétně tedy jako svěření dítěte do moci jiného podle § 169 trestního zákona, protože nejde o nic jiného, 
než o svěření dítěte za odměnu do moci jiného za účelem adopce s trestní sazbou až na tři roky odnětí 
svobody. Pokud ale tato odměna dosáhne částky nejméně 500 000 Kč, pak hrozí trest odnětí svobody 
na dvě léta až osm let.

Trestní stihání hrozí nejen tomu, kdo dítě svěří. Žena se náhradní matkou stává na základě nabídky 
bezdětného páru, přičemž v terminologii trestního práva jde o účastenství na trestném činu vzbuzením 
rozhodnutí v jiném spáchat trestný čin a to formou návodu.3)

To jsou jen dva příklady problémů z mnoha, která současná právní neúprava přináší. 
K podpoře našeho tvrzení o potřebě právní úpravy náhradního mateřství si dovolujeme uvést násle-

dující kazuistiky z médií.

1. Kazuistika4)

Austrálie prožívá příběh půlročního chlapečka Gammyho, kterého odnosila mladá Thajka pro 
australský pár. Náhradní matka porodila dvojčata, ale biologičtí rodiče si vzali jen zdravou holčičku 
a chlapečka postiženého Downovým syndromem jí nechali. 

1) MITLÖHNER, M. Vybrané právní otázky náhradního mateřství, in sborník referátů z kongresu 
PARDUBICE 2013, SPRSV, Praha: 2013, s. 125 - 127, ISBN 978-80-905386-1-0
2) Projekt SPEV č. 4/2014  Sociální a právní konsekvence asistované lidské reprodukce, úvahy de lege 
ferenda.
3) § 24 odst. 1 písm. b) zák. čís. 40/2009 Sb., trestní zákoník.
4) Zdroj:Náhradní matka odnosila dvojčata, dítě s Downovým syndromem jí zůstalo. Idnes.cz.  [on-
line]. [cit. 2014-08-11]. Dostupné z: < http://zpravy.idnes.cz/australsky-par-odmitl-dite-s-downo-
vym-syndromem-nahradni-matce-zustalo-  nemocne-dite-ga0-/zahranicni.aspx?c=A140802_122334_
zahranicni_bse>
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Šestiměsíční chlapec Gammy trpí vrozenou srdeční vadou a potřebuje nákladnou léčbu. Jednadva-
cetiletá žena, která již dvě děti má, si ji však nemůže dovolit. „Nevím, co mám dělat. Miluji ho, byl v 
mém břiše devět měsíců,“ uvedla Pattaramon Chanbuaová podle britského listu The Guardian. 

Thajka dostala za odnošení dvojčat patnáct tisíc dolarů (asi 310 tisíc korun). S australským párem, 
jehož identita zůstává tajemstvím, se podle svých slov nikdy nepotkala - vše zprostředkovala agentura. 
Když ve čtvrtém měsíci těhotenství zjistila zdravotní stav dítěte, biologičtí rodiče ji požádali, aby šla 
na potr at. Mladá buddhistka to kvůli své víře odmítla.

„Peníze, které mi za odnošení dětí nabídli, byly pro mě hodně. Myslela jsem si, že s těmito penězi 
můžeme dětem poskytnout vzdělání a splatit své dluhy,“ citovalo Thajku BBC. 

Thajské noviny Thairath zveřejnily její příběh minulý týden a na internetu se okamžitě rozjela kam-
paň Hope for Gammy. Stovky dárců už na léčbu postiženého chlapce poslaly přes 140 tisíc dolarů. 
Organizátoři chtějí celkem vybrat 200 tisíc dolarů (asi 4,1 milionů korun).

Zatímco mladou matku a malého Gammyho lidé na internetu podporují, na hlavu australského páru 
se snáší ostrá kritika. 

Downův syndrom je genetická porucha 21. chromozomu, kdy se místo dvou chromozomů vy-
tvoří chromozomy tři. Chromozom navíc ovlivní celkové psychické a fyzické charakteristiky člo-
věka. Přímá léčba neexistuje. Spolu s Downovým syndromem se často vyskytují i různé choroby 
srdce.

Australský premiér Tony Abbott rozruch kolem Gammyho komentoval jako „neuvěřitelně smutný 
příběh“, který ilustruje nástrahy v obchodu s náhradním mateřstvím.

Do Thajska každý rok míří mnoho západních párů, které mají problém s početím potomka. Austral-
ské ženy na klinikách jihoasijské země podstoupí umělé opl odnění nebo svá embrya nechají odnosit 
náhradní thajskou matkou.

Tares Krassanairawiwong z thajského ministerstva zdravotnictví uvedl, že platit náhradní matce za 
odnošení dítěte je v Thajsku nelegální. „Náhradní mateřství je v Thajsku legální, ale musí splňovat 
zákony. Náhradní matkou se může stát žena, která je příbuzná s budoucími rodiči, žádné peníze v tom 
nesmí hrát roli,“ upřesnil.

2. Kazuistika5)

Paní Radmila porod sama nezažila, přesto je pravou biologickou matkou svého dítěte. Její dcera 
vznikla ve zkumavce, má její a manželovu DNA a je tedy jejich.

Jen s tím rozdílem, že oplodněné vajíčko nebylo vráceno zpět do její dělohy, ale dělohy náhradní 
a tou náhradní matkou se stala její tchyně. 

Radmila nás po chvíli zasvěcuje do další pikantnosti: „Aby bylo jasno, pojem náhradní matky není 
u nás v republice legální a naše zákony nic takového nepovolují. Ale na soukromých klinikách se po-
dobné věci přece jen dají zařídit, a když je člověk zoufalý, chytí se každé možnosti“.

Radmila po necelém půlroce snažení o početí miminka navštívila ženského lékaře. Ten při prohlídce 
neshledal žádný problém a trochu ironicky prohlásil, že se asi mladý pár ‚snaží‘ až moc. „Prý někdy 
méně znamená více! Taková sprostota. Hulvát to byl, a ne lékař!“ zlobí se Radmila, když opakuje 
lékařův verdikt. Radmila se s takovým závěrem nesmířila a obrátila se na známou pražskou kliniku.

Zde prodělala několik vyšetření, která odhalila příčinu neplodnosti. Závěr byl jednoznačně krutý 
a defi nitivní, že nikdy své vlastní dítě neporodí.

Nakonec přišla s nečekaným nápadem tchýně, když se nabídla, že mi dítě donosí.
Radmila i tchýně podstoupily hormonální léčbu a po několika pokusech se celý záměr zdařil. Ve 

zkumavce oplodněná vajíčka byla implantována do dělohy Radmiliny tchyně. Po 7 měsících napjatého 
očekávání porodila tehdy již dvaapadesátiletá žena (samozřejmě velice diskrétně) císařským řezem 
krásnou holčičku!

„Neumíte si představit ten pocit, držet naši malou v náručí! Tchyně byla velmi taktní a dítě nám 
předala se slovy, že je jen naše a ona jeho babička“.

5) Dceru mi donosila tchýně. nahradni-materstvi.webmode.cz [online]. [cit. 2014-08-11]. Dostupné z: 
<http://nahradni-materstvi.webnode.cz/news/dceru-mi-donosila-tchyne/>
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Příběh tedy končí šťastným závěrem, nic se nedovídáme o právní stránce řešení a tak se jen můžeme 
domnívat, že proces osvojení proběhl, jak měl a bez nejmenších zádrhelů.

Výzkumné šetření
Výzkumné šetření začalo 1. 6. 2014 a do dne 9. 8. téhož roku máme odpovědi od 246 respndentů. 

Jak již bylo výše zmíněno, ve výzkumném šetření jsme se zabývali názory širší veřejnosti na téma 
náhradního mateřství. Hlavním cílem bylo zjistit povědomí české populace o tématu a postoj vůči 
legalizaci náhradního mateřství v České republice. Pro tyto účely jsme zvolili metodu dotazníkového 
šetření. Inspirací ve věci formulace otázek nám byla diplomová práce6) zabývající se pohledem lidí na 
náhradní mateřství. Dotazník byl rozdělen do dvou částí.  Úvod dotazníku první části byl zaměřen na 
zisk osobních, demografi ckých dat. Dále následovaly otázky zaměřené na informovanost respondentů 
o náhradním mateřství (znalost pojmu, jeho objasnění a případný zdroj poznání, náhodnost či úmyslná 
iniciativa při hledání informací o institutu). Ve druhé části jsme potřebovali mít jistotu, že termínu 
respondenti rozumí, proto jsme ho specifi kovali a teprve poté jsme kladli otázky, jejichž cílem bylo 
zjistit názory a postoje vzorku.

Výzkumné otázky
Cílem našeho šetření bylo zjistit postoj veřejnosti k náhradnímu mateřství. Díky tomuto cíli jsme si 

zvolili následující výzkumnou otázku, která v sobě zahrnovala několik dílčích otázek. 
Jaký je postoj veřejnosti k náhradnímu mateřství?
Dílčí otázky:

1. Jaká je úroveň informovanosti veřejnosti o náhradním mateřství; jaký je zdroj této případné infor-
movanosti?

2. V jakých konkrétních případech považuje veřejnost postup za etický?
3. Jaké má veřejnost mínění o fi nanční odměně náhradní matce a její osobnosti?
4. Souhlasí širší veřejnost s legalizací náhradního mateřství v České republice?

Složení výzkumného vzorku
Do dnešního dne se šetření účastnilo celkem 246 respondentů ženského i mužského pohlaví, růz-

ných věkových kategorií, místa bydliště, stupně dosaženého vzdělání, počtu dětí a náboženského vy-
znání. Naši respondenti pocházeli převážně z Libereckého kraje, v menším počtu pak z Plzeňského 
a Jihomoravského či Královéhradeckého kraje. 

V uvedených tabulkách vybrané demografi cké údaje pro představu.

Z dalších demografi ckých údajů, které jsme v šetření zjišťovali, vyplývá, že více jak ½ ze vzorku 
byla bezdětných, zbylých 42% měla alespoň 1 dítě. Z daného vzorku bylo 90% nevěřících, zbytek 
věřících. Více jak polovina respondentů byla svobodná, další třetina byla v manželství a v malých 
poměrech pak zastoupení vdov/ců a rozvedených. Co se týká místa bydliště, ¾ informantů pocházela 
z města, zbylá ¼ z vesnice

Výsledky výzkumu
Níže v textu budou představeny výsledky dle zvolených dílčích otázek výzkumu.

1. Jaká je úroveň informovanosti veřejnosti o náhradním mateřství; jaký je zdroj této případné infor-
movanosti?

6) KOVÁČOVÁ, Marie. Pohled lidí v produktivním věku na problematiku náhradního mateřství [on-
line]. 2011 [cit. 2014-08-11]. Diplomová práce. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanit-
ních studií. Vedoucí práce Helena Řeháčková. Dostupné z: <http://theses.cz/id/bedpwm/>.

pohlaví žena muž

166 79

% 68 32

resp. (0%). 

18-25 26-40 41+

83 107 54

% 34 44 22

 

ZŠ, OU SŠ VOŠ, VŠ

45 94 85

% 20 42 38

 

Tab. 1. Rozložení pohlaví      Tab. 2 Věková struktura                  Tab. 3. Vzdělanostní struktura
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Výsledky našeho výzkumu k 1. dílčí otázce zaměřené na informovanost veřejnosti ukázaly, že téměř 
¾ respondentů již slyšelo o metodě náhradního mateřství a více jak polovina z nich zvládla termín 
správně interpretovat. Nejčastějším zdrojem získání informací byla televize a jen o několik málo pro-
cent méně byl uváděný internet. Pátrali jsme také po informaci, zda se o termínu doslechli náhodně či 
samostatně aktivně vyhledávali jeho význam. Výsledky šetření ukázaly, že více jak polovina respon-
dentů se o této metodě dozvěděla zcela náhodně. 

2. V jakých konkrétních případech považuje veřejnost postup za etický?
V otázce o etice dané metody nás zajímalo, zda ji považují za etickou za jakýchkoliv okolností, nebo 

jen v případě zdravotních komplikací na straně ženy či v případě, že by žena pro svoje pracovní vytí-
žení nebo charakter povolání chápala těhotenství a následný porod jako handicap. Výsledky ukázaly, 
že ¾ respondentů považují náhradní mateřství za etické v případě zdravotních komplikací na straně 
ženy a jen 15% se domnívalo, že je metoda etická z kariérních důvodů ženy, podobně jako v případě 
jakýkoliv okolností. V odpovědích byl znát velký rozdíl mezi pozitivním postojem k postupu kvůli 
zdravotním komplikacíma  negativním postojem k tomuto institutu z důvodu kariérních a podobných 
ambicí ženy.

3. Jaké má veřejnost mínění o fi nanční odměně náhradní matce a její osobnosti?
Třetí dílčí otázka se týkala fi nanční odměny pro náhradní matku a vhodnosti osoby stát se náhradní 

matkou. Ptali jsme se tedy respondentů, zda vůbec poskytnout ženě, která bude náhradní matkou ob-
jednavatelského páru fi nanční odměnu a proč. Téměř 70% souhlasilo s fi nanční odměnou pro náhrad-
ní matku. Tato kladná odpověď byla nejčastěji odůvodňována zdravotními komplikacemi spojenými 
s těhotenstvím, porodem a situací po porodu. Respondenti také brali v potaz náročnost situace na psy-
chiku ženy a to zvláště v okamžiku vzdání se nároků na dítě. Jako další odůvodnění kladné odpovědi 

Graf 1. Znalost pojmu Graf     2. Zdroj informací o NM      Graf 3. Způsob zisku informací

Graf 4. V jakých případech je NM etické?
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informaci uváděli nutnost zvýšených nákladů v těhotenství (lékařská péče, strava a doplňky stravy, 
těhotenské oblečení,…) a také byla zmiňována nutnost kompenzace ušlého zisku z důvodu odchodu 
z pracovního místa kvůli těhotenství či porodu. 

Přibližně ¼ respondentů odpověděla negativně, tedy že by náhradní matka odměnu dostat neměla, 
což zdůvodnili tím, že by se jednalo o obchodování s lidmi a obávali se, že by tímto vznikl „dobrý 
byznys“. Dále bylo prezentováno, že náhradní matka celý proces podstupuje dobrovolně a často z čis-
tě altruistických důvodů, a proto nevidí důvod, proč by za to měla dostat fi nanční odměnu. Jakousi 
alternativou se stala odpověď, kterou si respondenti sami dopsali a tou byla možnost, že vše záleží na 
situaci a dohodě náhradní matky s biologickými rodiči. 

Zajímalo nás také, jaká by měla být případná výše odměny (pokud s fi n. odměnou matce souhlasí). 
Téměř polovina z nich se shodla na tom, že by náhradní matce náležela odměna do 100 tisíc korun 
českých, téměř 30% souhlasilo s odměnou do 200 tis. korun, zbylá část respondentů souhlasila s část-
kou přesahující 200 tisíc korun. Opět se nám zde v menším zastoupení objevovala odpověď, která 
odkazovala na případnou dohodu páru s matkou.

V otázce, kdo je nejvíce vhodný pro roli náhradní matky, se téměř polovina respondentů shodla na 
tom, že by jí měla být cizí žena a více jak třetina respondentů uvedla, že by se náhradní matkou měla 
stát žena z rodiny či přítelkyně páru. Není tedy zcela jednoznačné, kdo je dle informantů nevhodnější, 
vždy záleží na výběru páru a jeho dohodě s náhradní matkou. Někteří respondenti tuto otázku okomen-
tovali tak, že není snadné odpovědět, že záleží na individuální situaci páru. Zřejmě si uvědomovali, že 
pokud se rozhodnou pro první možnost (tedy někoho z rodiny či známou), může vzniknout v budouc-
nosti problém – dítě se s náhradní matkou bude potkávat možná i celý život. Nemuselo by to tak být 
příjemné ani náhradní matce, páru, ale ani dítěti. Respondenti ovšem uváděli rizika i v případě, že se 
náhradní matkou stane cizí žena – jako argumenty uváděli neznalost detailnějších informací o situaci 
a osobě náhradní matky a obavu z toho, že by si mohla v průběhu těhotenství rozmyslet předání dítěte 
po porodu atd. 

4. Souhlasí veřejnost s legalizací náhradního mateřství v České republice?
V poslední výzkumné otázce jsme se zabývali tím, zda by veřejnost schvalovala legalizaci ná-

hradního mateřství. Velice nás překvapilo množství kladných odpovědí, tedy odsouhlasení právní 
regulace - 90% respondentů souhlasilo. Ovšem musíme brát v potaz, že byly často uváděné nářky 
k českému právnímu systému. Respondenti dávali velký důraz na to, aby návrh zákona (a budoucí 
samotný zákon) byl jasný a přesný, stanovoval jasné podmínky smlouvy a práva a povinnosti jed-
notlivých subjektů.

Ve spodní části dotazníku byl prostor, kam mohli respondenti uvádět vhodné a účelné informace, 
této možnosti využila pětina informantů. Nejčastěji se objevovaly objasňující informace k jednotlivým 
odpovědím textu. Dále pak apel na stanovení jasných pravidel celého procesu; nesouhlas s postupem, 
když jsou kojenecké a dětské domovy plné dětí bez rodičů; dále v prostoru fi gurovala vidina možného 
využití institutu i pro homosexuální páry, obavy ze zneužitelnosti institutu náhradní matkou pro zisk 
fi nancí; obavy z obchodu s dětmi a údiv nad tím, že je náhradní matka schopná vzdát se dítěte.

Graf 5. Náleží NM fi nanční  Graf 6. Jak velká částka náleží NM?    Graf 7. Kdo je
odměna?              nejvhodnější pro roli NM?
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Závěr
Na závěr bychom chtěli shrnout výsledky našeho šetření a vyzdvihnout, alespoň podle nás, nejdůle-

žitější momenty. Až překvapivě velký počet respondentů byl s pojmem náhradního mateřství obezná-
men, z čehož usuzujeme, že je toto téma medializováno a to především formou televize. 

Náhradní mateřství se zdá být pro veřejnost etickou metodou, a to zejména v případě zdravotních 
komplikací na straně ženy, naopak ji z hlediska etiky neschvaluje z kariérních důvodů ženy. Dále jsme 
se dozvěděli, že většina respondentů souhlasí s tím, aby náhradní matce byla poskytnuta fi nanční od-
měna (jako kompenzace za zdravotní komplikace či případnou pracovní neschopnost), ale nejčastěji 
se jednalo o odměnu do 100 tisíc, maximálně do 200 tisíc korun. Asi nejpřekvapivější byly výsledky 
z otázky zabývající se legalizací institutu, kdy naprostá většina odpověděla, že by souhlasila. 

Jak jsme několikrát zmínili v našem textu, náhradní mateřství je velice ošemetná metoda. Mohla by 
sloužit ku prospěchu, ale samozřejmě je také zneužitelná. Obáváme se, že nyní vše stojí na tom, jak 
se k tématu náhradního mateřství postaví právníci a stát, respektive jeho představitelé. Zda dokážou 
vytvořit jasný a kvalitní návrh zákona, který bude maximálně snižovat možná rizika. Uvidíme tedy, 
zda výsledky našeho šetření budou nápomocny při tvorbě zákona, který by mohl dát určitou naději 
neplodným párům na zplození vlastního biologického potomka. 

 
Autoři:
JUDr. Miroslav Mitlöhner, CSc., 
Bc. Ivana Fialková, 
Bc. Radka Táslarová
Mgr. Zuzana Truhlářová
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Současný stav problematiky HIV/AIDS v ČR
Mgr. Zuzana Prouzová, Miroslav Hlavatý

Dovolte mi, abych vás seznámila se stavem problematiky HIV infekce a onemocnění AIDS v České 
republice k datu 31. července 2014.

Odborníci na tuto problematiku,stále tvrdí, že naše republika patří mezi země s nízkým vý-
skytem HIV infekce. Domnívám se, že je na čase toto tvrzení přehodnotit. ČR v roce 2012 
překročila hranici 200 diagnostikovaných případů, to jsou 2 případy na 100.000 obyvatel a to 
již není nízký výskyt.

Tvrzení, že je u nás stran HIV a AIDS vše zalité sluncem a v podstatě se o nic nejedná, je zcela 
scestné a v prevenci nás vrací o x let zpátky – proč se chránit, vždyť v podstatě o nic nejde, HIV po-
zitivních je málo a týká se to jen gayů a mužů majících sex s muži, léčba je zajištěna a je účinná a tak 
onemocnění AIDS nehrozí.

Ve své prezentaci vás seznámím s kumulativními daty od počátku monitorování HIV/AIDS u nás, to 
je od roku 1985, kdy vznikla a zahájila svoji práci Národní referenční laboratoř pro AIDS ve Státním 
zdravotním ústavu v Praze. Veškerá data zde uvedená, jsem čerpala ze statistik NRL AIDS.
Česká republika vykazuje k 31. červenci 2014 celkem 2.268 HIV pozitivních osob, z toho je 

1896 mužů a 372 žen. Z celkové počtu HIV pozitivních osob již u 411 osob propuklo onemocnění 
AIDS, jedná se o 336 mužů a 75 žen. Z celkového počtu AIDS nemocných vykazuje Česká republika 
209 zemřelých, na onemocnění AIDS zemřelo u nás 169 mužů a 40 žen.

Z pohledu věkových skupin diagnostikovaných případů vidíme, že jsou HIV infekcí postižené 
všechny věkové skupiny. Ve věkové skupině: 0-4 let 3/3 (pohlaví muži/ženy); 5-9 let 3/1; 10-14 let 
6/0; 15-19 let 46/28; 20-24 let 266/92; 25-29 let 403/82; 30-34 let 405/73; 35-39 let 328/35; 40-49 let 
314/37; 50-59 let 99/17; nad 60 let 23/4. Tady je vidět smutné zjištění, že nejvíce žen pochází z věkové 
skupiny 20-24 let, u mužů jsou to věkové skupiny 25-29 let a 30-34 let. Dívky často v rámci před-
stestového poradenství, které musí odběru na HIV infekci předcházet, odpovídají na otázku, zdali ve 
svém sexuálním životě používají kondom: “Proč bych měla užívat kondom, když užívám hormonální 
antikoncepci.“

Podíváme-li se na případy HIV infekce podle rozdělení kraje trvalého bydliště v době první dia-
gnózy je stav následující: Praha 1.112 případů, Středočeský kraj 226, Jihomoravský kraj 173 přípa-
dů, Moravskoslezský kraj 145 případů, Ústecký kraj 131 případů, Plzeňský kraj 91, Karlovarský kraj 
71 případů, Jihočeský kraj 70 případů, Olomoucký kraj 59 případů, Liberecký kraj 50 případů, Krá-
lovéhradecký kraj 39 případů, Zlínský kraj 38 případů, Pardubický kraj 35 případů a kraj Vysočina 
28 případů.

Z pohledu rozdělení diagnostikovaných případů HIV infekce podle způsobu přenosu je v České 
republice hlavním původcem HIV infekce homosexuální-bisexuální styk 62,74% - 1.423 případů; dále 
je to heterosexuální styk 25,62% - 581 případů; u injekčních uživatelů drog dělíme tento způsob na 
heterosexuální uživatele 4,06% - 92 případů a homo/bisexuální uživatele 2,12% - 48 případů; přenos 
z matky na plod-dítě 0,26% - 6 případů; nosokomiální přenos 0,17% - 4 případy; nezjištěný způsob 
3,66% - 83 případů. Tak jako celý svět, tak i naše republika má případy přenosu krví a krevními de-
riváty a to vše před rokem 1985, kdy se na HIV ještě krev netestovala – transfúze a krevní preparáty 
0,62% - 14 případů a přenos u hemofi liků 0,75% - 17 případů.

Od roku 1985 byl nejhorším rokem co do počtu nových diagnostikovaných případů rok 2013, 
v tomto roce bylo diagnostikováno 235 případů HIV infekce. Za prvních sedm měsíců roku 2014 
(leden-červenec) bylo diagnostikováno 146 nových případů. Je velkou otázkou, jak dopadne celý 
rok 2014.

Jednou z největších preventivních aktivit je bezplatné anonymní testování pro širokou veřejnost 
– tady má naše republika ještě hodně co dohánět. Odběrových míst je u nás malé množství a jejich 
dostupnost je nízká. 

Stále je mnoho jedinců, kteří o tom, že jsou HIV pozitivní, nevědí a tak nechtěně šíří HIV mezi své 
sexuální partnery. Odborníci odhadují skutečný počet HIV pozitivních osob v ČR 3 krát vyšší nežli je 
celkový počet diagnostikovaných případů. Jedinou možností, jak předejít vzniku onemocnění AIDS je 
včasné diagnostikování HIV infekce. Přijít na test až v momentě, když se objevují zdravotní problémy, 
není dobré řešení.
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Problematika puberty v edukaci primární školy
 Miluše Rašková

Puberta není nic neobvyklého, ale je to normální projev lidského vývoje. Jedná se o životní fázi 
řady změn, které neovlivní jen jedince samotného, ale celé jeho okolí. Pubescent má velmi těžkou roli, 
neboť se mění jeho tělo, psychika, vnímání okolí, ale i sebe sama. S tím vším, ale i mnohými dalšími 
změnami se každý člověk musí nějak vyrovnat. Není tedy překvapující, že toto období je pro mnohé 
velmi bouřlivé a konfl iktní. Protože každý člověk je originál, má své vlastní vzorce chování a jednání. 
Díky tomu se také puberta u každého z nás projevuje jinými příznaky, v jinou dobu. Je tedy velmi 
obtížné najít nějaké obecně platné závěry. 

Co však platí jednoznačně je to, že všechny děti potřebují být včas adekvátně připraveny zejména 
na životní etapu puberty, a to na všechny změny, vztahy a souvislosti, které s touto etapou souvisejí. 
Být připraven či připravena na pubertu včas znamená, že děti mají získat potřebné znalosti o ní už před 
jejím nástupem. Tedy v období prepuberty, kdy jsou žáky primární školy (tj. 1. stupně základní školy).

O významné roli učitele v pozici edukátora žáka primární školy nelze diskutovat. I když je všeobecně 
známo, že problematika pubescence má mít těžiště zejména v rodině, nelze však zaručit, že v ní dítě 
bude získávat (pokud nebude tabuizována) subjektivně i společensky žádoucí vědomosti, postoje 
a chování z nejširší oblasti sexuálního chování. Rodiče mají často i zábrany v komunikaci s dítětem 
o sexuální problematice (RAŠKOVÁ, 2013), jež bývají spojeny s osobnostní nepřipraveností získanou 
životní zkušeností, kdy u nich sexuální výchova zpravidla absentovala.

Různorodou specifi čnost problémů ze strany rodičů dokládají například slova Dany Štěrbové, která 
má bohaté klinické zkušenosti ze své profese z práce s rodinami s postiženými dětmi.  Dovolíme si 
citovat její slova, která mají obecnou platnost (Štěrbová, 2013, s. 8788): „Nejistota rodičů je spjata 
s problematikou hygieny, masturbace, obnažování, vhodných doteků atp. Ne každý rodič však vyhledá 
specializovanou pomoc. Je to proto, že se např. ostýchá o sexuálních otázkách hovořit. Stává se pak, 
že se rodiče s  otázkami ohledně sexuality svého dítěte obrátí na profesionála až ve chvíli, kdy projevy 
sexuality jejich dítěte jsou označeny za problém, který vyžaduje řešení. Rodiče instinktivně cítí, že by 
měli něco podniknout, ale sami si neví rady. Jsou vystaveni negativnímu pohledu okolí, což zvyšuje 
bezradnost. „ 

Učitel by neměl být nikdy bezradný ve své profesi tak, jak mohou být rodiče v otázkách edukace 
svých dětí o problematice (nejen) puberty. Problematika pubescence je zcela legální součástí školní 
sexuální výchovy (Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, 2013, RAŠKOVÁ, 2013 
aj.) a pod garancí školy umožňuje naplňovat právo dítěte na informace. Již nesčetněkrát opakujeme, 
že sexuální výchova musí být odborně garantována učitelem vzhledem ke specifi ckým pedagogicko-
-psychologickým zvláštnostem dětí a nutnosti respektování humanizačních kritérií a etických zásad. 

Nyní se zaměříme na souhrn teoretického ukotvení pojmů a poté nahlédneme na didaktickou pro-
blematiku edukace o pubertě. Problematika puberty souvisí s obdobím, které je známé pod pojem 
pubescence a v širším pojetí jako dospívání. Všechny uvedené pojmy jsou z psychologického hlediska 
defi novány různě. Shrneme-li názory odborníků, pak můžeme v obecném slova smyslu konstatovat, že 
období dospívání je široce vymezenou životní etapou. Na jedné straně je tato životní etapa ohraničena 
tzv. prvními známkami pohlavního zrání včetně tělesného růstu, na straně druhé dovršením reprodukč-
ní schopnosti tj. plné pohlavní zralosti a dovršením tělesného růstu. Pohled na období dospívání ovšem 
nesmíme sledovat pouze z biologického hlediska, ale také z hlediska psychických změn, které probí-
hají současně s biologickými změnami. Paralelně se změnami biologickými a psychickými dochází 
též k sociálním změnám tj. k novému sociálnímu zařazení. Všechny změny, které probíhají v období 
dospívání, jsou označovány pojmem pubertální.

Celé dospívání je zpravidla rozčleněno na dvě období, a to následovně (volně upraveno podle Lang-
meiera a Krejčířové, 2006):
– období pubescence (přibližně od 9 - 11 do 15 let) s fází prepuberty jako první pubertální fáze 

a s fází vlastní puberty jako druhé pubertální fáze,
– období adolescence (přibližně od 15 do 22 let). 

V souvislosti s uvedeným členěním je nutné připomenout, že celé období dospívání je v odborné 
literatuře různě členěno. Nejčastěji se vyskytuje dělení na dvě nebo tři etapy. Pokud se jedná o rozdě-
lení na dvě etapy, které jsme využili výše v textu, autoři zde uvedli fázi puberty s prepubertou a ado-
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lescenci. Jde-li o členění na tři období, pak autoři zpravidla uvádějí prepubertu, pubertu a následně 
adolescenci.

Prepuberta je často defi novaná jako přechod od dětství k dospívání a označovaná jako předchá-
zející období puberty. I když se u řady odborníků setkáváme s nejednotným názorem na vymezování 
věku dětí při určování jednotlivých fází prepuberty a následně puberty, můžeme konstatovat, že věková 
hranice pro prepubertu je stanovená zpravidla od osmi až jedenácti let, pro pubertu od jedenácti až 
patnácti let. 

Prepuberta neboli prepubescence je podle odborníků charakteristická tím, že se u dětí vyskytují 
začínající první náznaky pohlavního dospívaní, objevují se první sekundární pohlavní znaky (např. 
u dívek se po 9. roce života zvedá prsní žláza, u chlapců začíná první růst penisu a varlat) a také tím, 
že se projevuje výrazný růst do výšky. Prepuberta končí nástupem menarche u dívek a u chlapců první 
emisí semene (noční polucí). Obecně platí, že v období prepuberty existují mezi dětmi obrovské rozdí-
ly ve vývoji tělesném i duševním a jedná se o období společné přípravy na pubertu. Z hlediska sexové 
diference trvá podle řady odborníků prepuberta u dívek asi v rozmezí od 11 do 13 let a u chlapců pro-
bíhá fyzický vývoj o 1 až 2 roky později.

Je třeba si uvědomit, že děti jsou v období prepuberty velmi citlivé na jakékoliv odchýlení od stano-
vených norem. Pozorují se mezi sebou, srovnávají se a přemýšlejí o sobě, o svém těle, uvažují, jestli 
jsou „v normě“ či nikoliv. Proto je pro děti důležité, abychom jim vysvětlili, že se každý vyvíjí svým 
vlastním způsobem a tempem a proč tomu tak je. V očích dětí mohou být různé odchylky vnímány jako 
zárodky pocitu méněcennosti, ba dokonce jako základy možných budoucích nemocí. Dále je potřeba 
věnovat pozornost tomu, že děti jsou v období prepuberty ještě velmi důvěřivé a často nedokážou roz-
poznat nebezpečnou situaci vůči jejich osobě. Bohužel je známo a potvrzeno, že se děti v tomto věku 
stávají terčem pro sexuální zneužití.
Řada odborníků poukazuje na fakt, že až do nástupu puberty je u dětí sexualita označována jako 

„klidová“ po biologické i psychologické stránce. I když děti v prepubertě rády navazují vztahy 
s vrstevníky a vznikají trvalejší kamarádské vztahy, citově se sdružují více s jedinci téhož pohlaví, 
ba dokonce své vrstevníky opačného pohlaví mohou přechodně podceňovat. Prepubescenti už tak 
„nechrlí“ otázky spojené se sexuální tématikou, často se rozmýšlejí, mají-li se zeptat či nikoliv. 
Odborníci tvrdí, že v šesti letech se u dětí vyvine „signál“, který je varuje před tématy, jež dospělí 
považují za nepříjemné nebo dokonce za nepřijatelné. Pak děti raději neříkají nic nebo nedělají 
věci, které by jim mohly způsobit nepříjemnosti. Pokud se děti neptají, neznamená to, že je tato 
problematika nezajímá! Dítě může být zvědavé na řadu otázek spojených se sexualitou, ale nemusí 
svůj zájem vyjádřit slovně. 

Puberta je fází, ve které se završuje dosažení reprodukční schopnosti a následuje po prepubertě. 
Období průběhu vlastní puberty se podle odborníků vymezuje ve věkovém rozpětí asi 13 – 15 let. 
Vlastní reprodukční schopnosti dívky i chlapci dosahují až později, dívky po výskytu pravidelného 
ovulačního cyklu tj. s pravidelnou menstruací a chlapci po dokončení vývoje hlavních sekundárních 
pohlavních znaků. Pubertu lze tedy označit za zásadní hormonální proces fyzických změn. Dítě se 
tedy mění na dospělého jedince, jenž je z biologické stránky zralý k reprodukci čili rozmnožování. 
Tento proces lze označit za dospívání. V pubertě signály požadovaných hormonálních změn odchá-
zejí z mozku do pohlavních orgánů, které stimulují produkci růstu, funkce a dalších změn v mozku 
a orgánech.  V součinnosti s hormonálním procesem fyzických změnu obou pohlaví, kdy dozrávají 
pohlavní orgány a začínají produkovat pohlavní hormony (spermie nebo vajíčka), dochází ke změ-
nám tělesné struktury. 

U obou pohlaví je v období puberty růst zpomalován až úplně zastaven. V tomto období dochází 
v rámci změn v tělesné struktuře k vytváření sekundárních pohlavních znaků, ke kterým patří:
– růst ochlupení v podpaží u obou pohlaví, 
– u dívek růst ochlupení ve stydké oblasti, u chlapců růst ochlupení na šourku,
– u dívek zaoblování těla do ženských tvarů a růst prsou,
– u chlapců zaoblování těla a růst svalů, 
– u chlapců počátek růstu vousů a mutace (změna hlasu).

Puberta může být provázena u obou pohlaví patrnými kožními změnami, zejména vznikem akné.
V období puberty nedochází pouze ke změnám fyzickým, ale výrazně se mění také psychika, a to 

s uvědoměním si vlastní osobnosti. Puberta je obdobím fáze hledání i vytváření si vlastní identity. 
Významným prvkem v životě se stává ideál, který si jedinec vytvořil a který často napodobuje, stej-
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ně jako profesní role, k níž svou volbou a následným studiem směřuje. Projevem psychických změn 
v pubertě je odmítnutí podřízené role, čím se mění sociální role jedince a projevuje se jako výpady 
proti autoritám, včetně rodičů a učitelů. Mění se vztah ke škole i k učiteli, kdy už učitel není pojímán 
jako formálně daná autorita, ale jen v případě, kdy něčím imponuje. Obecně platí, že dospívající chtějí 
spolurozhodovat o věcech, které se jich týkají, začínají kriticky hodnotit rodiče a dospělé. 

Na významu dospívajícího nabývá trávení volného času. Touží trávit čas mezi vrstevníky, vrstevnic-
ká skupina slouží jako opora dospívajícího. Dále dochází k formování citových vztahů i oblasti lásky 
a zamilovanosti. Pro někoho se může stát puberta impulzem k tvorbě uměleckých projevů (například 
malování, psaní, skládání hudby atd.), k četbě složitějších literárních děl, k zájmu o atraktivní sporty, 
k zájmu o tajemno, romantiku, přírodu a jiné aktivity.

Pubescenti v pubertě bývají emočně labilnější, často se jejich reakce mohou jevit jako neodpoví-
dající svou přiměřeností dané situaci. Mění se i jejich sebehodnocení, bývají vztahovační a celkově 
zranitelnější. Podle psychologů (LANGMEIER a KREJČÍŘOVÁ, 2006, VÁGNEROVÁ, 2000 aj.) je 
emoční nevyrovnanost primárně důsledkem hormonálních změn a sekundárně k nevyrovnanosti mo-
hou přispívat též změny v oblasti psychiky a mezilidských vztahů. Dále psychologové upozorňují na 
fakt, že se v pubertě mění i způsob myšlení. Jedinci v pubertě začínají uvažovat hypoteticky tj. na 
úrovni formálních logických operací (čili o pouhých možnostech) a tato změna se projeví v celkovém 
přístupu nejen ke světu, ale i k sobě samému. Z tohoto důvodu mají sklon považovat svoje myšlenky 
za výjimečné. 

Jak jsme již ve struktuře členění o dospívání uvedli (viz výše v textu), po období pubescence 
následuje období adolescence, a to přibližně od 15 do 22 let. Tímto obdobím se již nebudeme po-
drobněji zabývat a zaměříme pozornost na problematiku masturbace (HARTL, HARTLOVÁ, 2000, 
WEISS, ZVĚŘINA, 2008 aj.), která s fází puberty a následně adolescence souvisí. Masturbace podle 
odborníků znamená dosažení sexuálního vzrušení pomocí manuální stimulace genitálu, jenž může 
nebo nemusí vést k orgasmu. Slovo masturbace pochází z „manu stupratio“ či z „mas turbatio“ 
a znamená pohlavní sebevzrušování a sebeuspokojení často též označované jako ukájení. Někdy 
se pro masturbaci používá synonymum onanie či ipsace. Masturbace je formou sexuálního chování 
a v sexuálním životě člověka hraje důležitou roli. Může být praktikována jako automasturbace, for-
mou heterosexuální či homosexuální. V minulosti ale i v současnosti byla a je masturbace zakazová-
na (tabu) zejména kvůli vlivu náboženství a přetrvávajících předsudků a stereotypů ve společnosti. 

Ohlédneme-li se do historie, pak zjistíme, že masturbace byla dokonce považována za nemoc, kterou 
je potřeba léčit. Až do šedesátých let dvacátého století se stále vyskytovali lékaři, kteří doporučovali se 
masturbaci vyhnout a považovali ji za nevyzrálou formu sexuality. V současnosti se odborníci shodují 
na tom, že masturbace je přirozenou součástí vývoje, ba dokonce představuje velmi bezpečný a rychlý 
způsob, jak dosáhnout sexuálního uvolnění. Většina odborníků tvrdí, že je masturbace zdravým vyjá-
dřením sexuality, a to bez ohledu na věk. 

Nyní se nabízí otázka, jak souvisí masturbace s fází puberty a následnou adolescencí. Podle Freu-
dova stádia vývoje dětské sexuality je dítě od pěti let až do nástupu puberty v jakémsi klidovém 
období (viz výše v textu). V období nástupu puberty až do dospělosti sexuální vývoj dítěte končí, 
dítě dosahuje pohlavní zralosti a rozvíjí partnerskou sexualitu. Klidové čili latentní stádium je v ob-
dobí nástupu puberty vystřídáno tzv. genitálním stádiem. Další otázka se týká počátku a ukončení 
masturbace v období života. Masturbace jako forma sexuálního chování se mění s věkem. Nelze 
ovšem přesně vymezit počátek ani ukončení, neboť už některé děti si začínají hrát se svým geni-
tálem velmi brzy, některé začínají až v pubertě, někteří lidé začnou masturbovat až v dospělosti. 
Protože v období nástupu puberty až do dospělosti sexualita nabývá významu, tak pravděpodobně 
je masturbace vědomější. Mladší děti si v jiných stádiích vývoje dětské sexuality bezmyšlenkovitě 
hrají s genitálem, kdežto adolescenti již mají sexuální fantazie a učí se dosahovat orgasmu. Sexua-
lita nabývá na významu vzhledem k působení hormonů a rozvíjení sekundárních pohlavních znaků, 
takže i masturbace bude tímto významnější.

S fází puberty a následně adolescence souvisí též problematika sexuální orientace na osoby stej-
ného pohlaví, pro niž se užívá označení homosexuální orientace (BRZEK a kol., 2005, JANOŠO-
VÁ, 2000, WEISS, 2014) případně homosexuální preference, zaměření, založení apod. Homosexuální 
orientace se obvykle projevuje v pubertě a v období adolescence v citové a vztahové rovině. Vyjad-
řuje schopnost vytvářet plnohodnotný citový vztah s osobou téhož pohlaví a je ekvivalentní vztahu 
heterosexuálnímu ve všech základních psychologických aspektech. Podle slov Petra Weisse (2014, 
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online): „Všechny dosavadní poznatky svědčí o tom, že sexuální orientace je záležitostí vrozenou 
a ani homosexuálnímu zaměření se nelze „naučit“ a nelze ho ani „vyléčiť&undefi ned;. Je prostě 
jednou z variací lidské sexuality.“ V souvislosti s homosexuální identitou je spjato označení nebo 
sebepojetí člověka za homosexuálního, a to ve smyslu nositele homosexuální orientace. Od konce 
19. století až do 70. let 20. století byla homosexuální orientace považována za jednu z duševních cho-
rob. V současné době je uvedené stanovisko celosvětově překonáno, i když je homosexuální orientace 
pro některé lidi nepřijatelná obdobně jako u pojímání masturbace zejména kvůli vlivu náboženství 
a přetrvávajících předsudků a stereotypů ve společnosti. 

O důležitosti významu poučit děti (nejen) o problematice homosexuální orientace vypovídají slova 
Václava Mertina (in DE HAAN, NIJLAND 2013, s. neoznačeno), který uvedl, citujeme: „Přestože 
jeden významný úkol dětství je příprava na dospělý život, někteří dospělí dětem zatajují podstatné 
součásti tohoto života, protože nejsou podle nich „slušné“ a nepatří se o nich mluvit. Vedle toho, že 
jim neříkají, že jsou adoptovaní, že umřela babička, že se rodiče rozvedli, mají strach, že děti uvidí, že 
v životě spolu mohou žít dva muži nebo dvě ženy. Dnes zastáváme odborný názor, že s dětmi je třeba 
mluvit o všem. Není nic horšího, než když je dítě z nevědomosti událostí zaskočeno a někdy traumati-
zováno na celý život.“

V návaznosti na teoretickou část tohoto příspěvku, ve kterém jsme mimo jiné konstatovali, že všech-
ny děti potřebují být včas a adekvátně připraveny na životní etapu puberty, předkládáme k inspiraci 
některé naše metodické náměty vhodné pro žáky primární školy (tj. 1. stupně základní školy). V sou-
vislosti s edukací o pubertě si dovolíme předložit didaktické prostředky pro učitele, kterými se mohou 
inspirovat pro vlastní pedagogickou činnost. Jedná se o motivační texty pro učitele a ilustrace vhod-
né pro žáky věkové skupiny prepubescentů, které jsou monotematicky zaměřené na problematiku 
puberty a doplňují řadu metodických listů s názvem Pracovní listy k sexuální výchově (RAŠKOVÁ, 
2013). Zmíněný materiál spolu s ostatními byl vytvořen a zpracován jako pracovní textový a obrazový 
materiál pro účastníky Kurzu k sexuální výchově v mateřské a primární škole na Pedagogické fakultě 
Univerzity Palackého v Olomouci.

Inspirativní text s ilustracemi pro žáky – Puberta a já
Puberta je pro nás obdobím, kdy už nejsme děti, ale ještě ani dospělí. Jsme pubescenti! To není žád-

ná nadávka, to je slovo, které tímto způsobem označuje lidi v průběhu dospívání až k dospělosti. Naše 
těla se v průběhu puberty zásadním způsobem mění. Tyto změny probíhají zpravidla mezi jedenáctým 
a čtrnáctým rokem a naše tělo se připravuje na dospělost. Vyvíjejí se nám nejen pohlavní orgány, ale 
děje se ještě spousta dalších věcí. Aby se naše tělo správně vyvíjelo, musíme o něj dobře pečovat – 
správně se stravovat, sportovat a důkladně provádět hygienu celého těla. Někdy můžeme začít dělat 
věci, o kterých nejsme přesvědčeni, zda jsou správné či přípustné. Často máme mnoho otázek, na které 
potřebujeme znát odpovědi. A není to jen o našem těle, ale také o lásce, kamarádství, přátelství, radosti 
a potěšení, zodpovědnosti atd.

Naši pozornost zaměříme na změny ve vývoji těla i duše a rozebereme další důležitá témata:
1. Puberta a já (Moje tělo se mění, V duši mám zmatek! Jsem pubescent?! Co to znamená?),
2. Některé malé lži o pubertě (Nesmysly, kterých se nemusím bát! Lži o masturbaci?),
3. Takové jsou holky a takoví jsou kluci (Jsme rádi spolu, ale pozor na nepřípustné chování!!! Holky 

a kluci, takoví jsme!!! Jsme rozdílní a neopakovatelní! Máme něco společného! Připravujeme se 
na roli budoucích rodičů?!

Průvodcem našeho zkoumání a debaty jsou obrázkové předlohy. Budeme z nich vycházet a postup-
ně budeme dané téma obohacovat o další společné úvahy.

Pro ilustraci uvádíme některé vybrané ukázky motivačních textů pro učitele s ilustracemi vhodnými 
pro žáky věkové skupiny prepubescentů (další ukázky budou uvedeny v přednášce na kongresu):
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Obrázek 1. Moje tělo se mění! V duši mám zmatek! Jsem pubescent?! Co to znamená?

Metodická poznámka: Učitel/ka se zaměřuje na společné změny v oblasti tělesného a duševního 
vývoje dětí v pubertě, které dále specifi kuje podle pohlaví. Zdůrazní, že puberta probíhá u každého 
člověka v různou dobu a s jinou intenzitou. Upozorní na správné provádění hygieny celého těla a vý-
znam stravování a sportování. Učitel/ka též vysvětlí význam tělesných i duševních změn probíhajících 
v pubertě ve vztahu k partnerství a rodičovství v dospělosti.

Obrázek 2. Nesmysly, kterých se nemusím bát!!! Lži o masturbaci?

Metodická poznámka: Učitel/ka vysvětlí souvislost pubescence s problematikou masturbace. 
Ubezpečí žáky, že masturbace je přirozenou součástí vývoje člověka. Upozorní na různé názory 
lidí v souvislosti s vlivem náboženství a přetrvávajících předsudků a stereotypů ve společnosti na 
toto téma. 
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Obrázek 3. Jsme rádi spolu, ale pozor na nepřípustné chování!!!

Metodická poznámka: Učitel/ka se zaměří na význam trávení volného času. Vysvětlí, proč děti 
v pubertě touží trávit čas mezi vrstevníky. Dále upozorní na to, že dochází k postupnému formování 
citových vztahů i oblasti lásky a zamilovanosti, a pro někoho se dokonce může stát puberta impul-
zem k tvorbě uměleckých projevů. V oblasti citových vztahů, zamilovanosti a lásky uvede souvislost 
s možností homosexuální orientace a opět upozorní na různé názory lidí v souvislosti s vlivem nábo-
ženství a přetrvávajících předsudků a stereotypů ve společnosti na toto téma. K problematice nepří-
pustného chování uvede příklady a nacvičí se žáky způsoby adekvátních reakcí.

Obrázek 4. Holky a kluci, takoví jsme!!! Jsme rozdílní a neopakovatelní!

Metodická poznámka: Učitel/ka podtrhne význam výrazné změny psychiky v období puberty, 
a to s uvědoměním si vlastní osobnosti. Zaměří se na vysvětlení, že puberta je obdobím fáze hledání 
i vytváření si vlastní identity. Pozornost může zaměřit také na životní ideály dětí včetně jejich postojů 
k budoucí profesní roli.
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Metodická poznámka: 
Poznámka k výběru všech ilustrací: Výběr všech obrázků byl využit z publikace Moje první knížka 

o sexu (MORFA J., R., CANDIA C., M., LOPEZOSA, P. M. a M. P. BOTELLA. Moje první knížka 
o sexu. Praha: OTTOVO NAKLADATELSTVÍ, 2009. ISBN 978-80-7360-861-3.)

Cílem tohoto příspěvku bylo zamyslet se nad důležitostí životní etapy dítěte, které prochází obdo-
bím prepuberty a následně puberty, a dále nad edukací v této oblasti. I když z pedagogické i rodičovské 
praxe víme, že právě problematika pubescence v celé její šíři v edukaci dětí není ze strany rodičů ani 
učitelů oblíbená, ba dokonce je často vynechána, nesmíme nechat naše děti i na dále odkázané pouze 
na jiné zdroje, jež nemusejí být zcela relevantní ani přiměřené specifi ckým zvláštnostem jejich věku.
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Právní odpovědnost osoby, která není plně svéprávná
 Olga Sovová

Právní odpovědnost je komplikovaný společenský jev, který je jednou ze základních forem reali-
zace práva. Právní odpovědnost může být založena pouze právními normami. Nauka považuje právní 
odpovědnost za specifi ckou formu právního vztahu, ve kterém dochází na základě porušení právní 
povinnosti ke vzniku nové právní povinnosti sankční povahy. 

Úkolem právní odpovědnosti však není jen sankcionovat porušení povinnosti, ale má mít preventivní 
či výchovný účinek jak na škůdce, tak i na další osoby, které by se mohly dopustit stejného či obdobného 
jednání. Typické a opakované porušování povinností v určité oblasti může zároveň naznačovat 
potřebu nové právní úpravy nebo naopak potřebu intenzivního dohledu a posílení represivní složky 
odpovědnosti. Právní odpovědnost tady plní funkci signalizační.

Rekodifi kace soukromého práva, provedená občanským zákoníkem, zákon č. 89/2012 Sb. (OZ) 
a rovněž zákonem o obchodních korporacích, zákon č. 90/2012 Sb., (ZOK) přinesla nejen nové právní 
instituty, ale i nové pojetí odpovědnosti. Tento příspěvek je věnován otázkám právní odpovědnosti 
fyzických osob, které nejsou plně svéprávné.1 Vzhledem k tomu, že OZ výslovně stanoví, že svépráv-
nosti nelze nikoho zcela zbavit, ale lze ji pouze omezit, není správné používat pojmu nesvéprávný, 
a to ani pro nezletilé.

Pojem svéprávnost nahradil od 1. ledna 2014 původní způsobilost k právním úkonům. OZ rozlišuje 
právní osobnost, což je dřívější způsobilost k právům a povinnostem, tedy pasivní přijímání práv 
a povinností, a svéprávnost, což je plné rozhodování o svých činech a jejich důsledcích. Svéprávnost 
můžeme charakterizovat jako aktivní jednání, které právně zavazuje. OZ zavádí ještě pojem právní 
jednání a schopnost právně jednat, tedy činit nějaké úkony s právními důsledky. Právní jednání v sobě 
zahrnuje i složku pochopení dopadů tohoto jednání. OZ počítá s tím, že každá svéprávná fyzická osoba 
má rozum průměrného člověka.

 § 4 OZ
(1) Má se za to, že každá svéprávná osoba má rozum průměrného člověka i schopnost užívat jej 

s běžnou péčí a opatrností a že to každý od ní může v právním styku důvodně očekávat. 
Nejen v běžném životě každý činí řadu kroků, které mají znaky právního jednání, ale zejména ve 

školství, zdravotnictví či sociálních službách se setkáme a osobami, které právně jednají, avšak nejsou 
k tomuto jednání z nějakého důvodu buď zcela anebo zčásti způsobilé.

Je proto třeba položit si otázku, do jaké míry takové osoby odpovídají za důsledky svého jednání 
a zda ten, kdo nad nimi vykonává dohled či jim poskytuje péči má nějaké specifi cké povinnosti?

Svéprávnosti nabývá fyzická osoba dosažením zletilosti, tedy osmnáctého roku věku. Před tímto 
datem, od 16ti let, může nezletilý uzavřít manželství s přivolením soudu a tím nabýt svéprávnos-
ti. Nově může soud nezletilému přiznat svéprávnost, rovněž od šestnáctého roku věku, pokud je 
to v jeho zájmu. Nezletilí, kteří nabudou svéprávnosti uzavřením manželství nebo rozhodnutím sou-
du, samozřejmě mají povinnosti toto prokázat, například pravomocným rozsudkem soudu. V těchto 
případech je osoba mladší osmnácti let plně způsobilá o sobě rozhodovat a právně jednat. 

Ve školství a ve zdravotních službách se lze s tímto jevem setkat spíše ojediněle, avšak v letošním 
roce již byla přiznána nezletilému svéprávnost rozhodnutím soudu. OZ pokračuje v pojetí, které již za-
kotvila předcházející právní úprava a soudní praxe rozvinula. OZ uvádí, že nezletilí mají způsobilost 
k takovým právním jednáním, která jsou přiměřená rozumové a volní vyspělosti jejich věku. 

Pro rodiče, ale i pedagogické a zdravotnické pracovníky z toho vyplývá, že s ohledem na svou 
zkušenost i znalost žáků či dětských pacientů mohou počítat s měřítkem tzv. běžného dítěte. Na druhé 
straně je však třeba upozornit na to, že dospělý musí vycházet i ze znalosti konkrétného nezletilce 
a specifi ckých okolností. Je tedy například třeba odlišit nezletilé, studující na výběrovém víceletém 
gymnáziu, a děti s poruchami učení či chování. Pro dospělou osobu to tedy znamená, že i když je nezle-
tilec rozumově a volně vyspělý přiměřeně svému věku, nesmí zanedbat náležitý dozor a také včasnou 
preventivní povinnost- tedy vysvětlení žádoucího chování. 

1) Právnická osoba nemůže mít omezenu svéprávnost, pouze pro účely právního jednání, zejména v 
soudním či správním řízení může mít ustanoveného opatrovníka, v těch případech, kdy žádná fyzická 
osoba není oprávněna za ni jednat, např. jediný jednatel s. r. o. zemře.
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Z výše uvedeného by vyplývalo, že dospělý tedy odpovídá za veškeré chování a jednání nezletilého 
i škody nezletilým způsobené. Již v minulosti byly soudy řešeny případy, kdy nezletilý nebo i dospě-
lý nezpůsobilý k právním úkonům způsobil škodu. Rovněž předcházející občanský zákoník stanovil 
společnou (solidární) odpovědnost osob povinných dohledem. 

Nicméně náležitým dohledem není možné rozumět povinnosti rodiče či pedagoga, nebo sociálního 
a zdravotního pracovníka být neustále přítomen fyzicky a střežit svěřenou osobu. Opět je nutno při-
hlédnout ke konkrétní osobě a okolnostem případu.2) Rovněž nelze uplatnit odpovědnost vůči osobě, 
která je sice zákonným zástupcem osoby, která není plně svéprávná, avšak nemůže fakticky ovlivnit 
jeho jednání.

Příkladem může být v praxi řešený případ, kdy nezletilec ve věku 14ti let jezdil na mopedu, který 
sice byl ve vlastnictví matky, avšak ta věděla, že jej syn užívá. Nezletilý  způsobil dopravní nehodu. 
Policie ČR sice konstatovala jeho zavinění, avšak vzhledem k věku nebyl stíhán ani za přestupek, 
ani za trestný čin. Náhrada škody byla vymáhána občanskoprávní cestou po obou rodičích, kteří byli 
rozvedeni. Otec se zprostil povinnosti platit náhradu škody, neboť soud přisvědčil jeho argumentaci, 
že žije v jiném městě, nezletilého má ve výchově a výživě matka a v době nehody otec neměl mož-
nost žádným způsobem chování nezletilého ovlivnit, neboť ho neměl ve své přímé péči v rámci styku 
s dítětem.

Z uvedeného příkladu však také vyplývá povinnost toho, kdo tvrdí, že nezanedbal náležitý dohled 
nad nezletilým, aby toto prokázal.

Zůstává však otázka. Pokud rodiče, ani jiná dospělá osoba nezanedbali náležitý dohled, kdo 
odpovídá za škodu způsobenou nezletilým?

OZ dává odpověď v tom směru, že lze požadovat náhradu škody na nezletilém, pokud byl způsobilý 
ovládnout své jednání a posoudit jeho následky.3)

Ve druhém odstavci téhož paragrafu zákon pamatuje i na to, že nezletilec či osoba stižená duševní 
poruchou, nemusí být sto ovládnout své jednání nebo dohlédnout jeho důsledky. V takovém případě 
lze požadovat náhradu škody na principu spravedlnosti s ohledem na majetkové poměry škůdce 
a poškozeného.

Z uvedeného plyne, že v případě, že nezletilý je schopen své jednání posoudit a ovládnout, hradí 
škodu vždy. Pokud tomu tak není a strany se nedohodnou, soud bude přihlížet například k tomu, jestli 
má nezletilý nějaký majetek, a případná náhrady škody neohrozí jeho přípravu na povolání či výživu. 

Určitý návod k výkladu odpovědnosti a postihu nezeltilého je možné nalézt v nedávném rozhodnutí 
Nejvyššího soudu ČR (NS ČR) pod čj. 8 Tdo 1426/20134). V tomto případě jde o nezletilce mladší 
15ti let, kteří se dopustili činu jinak trestného. U dospělého pachatele by šlo o přečin poškození 
cizí věci podle § 228 odst. 2 tr. zákoníku, tzv. sprejerství. Jeden z nezletilých svého jednání litoval, na 
odstranění škody se podílel a šlo o žáka nadprůměrného bez problémů s chováním.

Opatrovnice - advokátka proto dovozovala, že neměl být souzen podle zákona č. 218/2003 Sb., 
o soudnictví ve věcech mládeže, a obrátila se až na Nejvyšší soud ČR. Ten však přisvědčil názor 
odvolacího soud, který mj. uvedl, že „…nelze přehlédnout, že nezletilý společně s kamarádem poškodil 
pomalováním cizí věc za situace, kdy i dětem školního věku je díky mediálním prostředkům a osvětě 
vedené již ve školkách nepochybně známo, že jde o jednání, které podléhá represi…“

NS ČR dále uvedl, že „..Ze všech skutečností je zřejmé, že uvedený čin nezletilého se promítl nega-
tivně jak do sféry majetkové, tak i do oblasti estetické a morální, a proto ho nelze označit za extrémně 
nízký tj. za „klukovinu“, jak míní dovolatelka.“

Vzhledem k tomu, že soudnictví ve věcech mládeže není trestním řízením, je uvedené rozhodnutí 
velmi široce použitelné s ohledem na skutečnost, že NS ČR zde podrobně vysvětluje, jakým způsobem 
je nutno přihlédnout jednak k obecným požadavkům zákona a zároveň individualitě nezletilce a kon-
krétním okolnostem, za kterých došlo ke vzniku škody.

Vodítkem pro chápání omezené způsobilosti, která však nebrání tomu, aby nezletilý, stejně jako oso-
ba omezená na svéprávnosti mohli zčásti převzít odpovědnost za své jednání  je i rozhodnutí Ústavního 
soudu pod čj. I. ÚS 3304/035): “Ústavní soud je toho názoru, že princip, dle kterého je nepřípustné, 
aby o právech osob bylo rozhodováno bez toho, aby jim vůbec byla dána možnost se řízení účastnit, 
2) Rc 4/1970 Sb. NS. In: ASPI: JUD998CZ.
3) § 2920, odst. 1 OZ.
4) Rozhodnutí lze vyhledat na www.nsoud.cz.
5) Dostupné na www,concourt.cz/nalus 
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vyjádřit v něm svůj názor a hájit svou pozici,lze uplatnit i v projednávaném případě ... Jde o obecný 
princip, který je nutno vztáhnout na všechna řízení, ve kterých je rozhodováno o lidských právech 
osob. ....Dle názoru Ústavního soudu právo dítěte na slyšení a na účast při jednání soudu nemůže být 
absolutní. Vždy je třeba přihlédnout k nejlepšímu zájmu dítěte, což je obecný princip regulující veškeré 
záležitosti týkající se práv dětí (viz čl. 3 Úmluvy o právech dítěte). Aplikace tohoto principu v konkrét-
ní situaci může znamenat, že názor dítěte soudem zjišťován nebude a dítěti ani nebude umožněno, 
aby bylo přítomno jednání. Takový postup bude zpravidla odůvodněn velmi nízkým věkem dítěte nebo 
předmětem řízení pro dítě závadným... . Soudy i další orgány musí vždy vycházet z předpokladu, že dítě 
je schopno svůj názor vyjádřit a na řízení participovat, a teprve s ohledem na konkrétní okolnosti lze 
případně dovodit, že tomu tak v daném případě není.”

Sdělovací prostředky také velmi často informují o zvyšující se konzumaci alkoholu nezletilými, 
což je chápáno především jako společenský či morální problém. Nicméně i občanské právo pamatuje 
na odpovědnost za škody pod vlivem návykových látek způsobené jak nezletilými, tak osobami své-
právnými.

 § 2922 OZ uvádí:
„Kdo se uvede vlastní vinou do takového stavu, že není s to ovládnout své jednání nebo posoudit 

jeho následky, nahradí škodu v tomto stavu způsobenou. Společně a nerozdílně s ním nahradí škodu ti, 
kteří jej vlastní vinou do tohoto stavu přivedli.“

Ve výše uvedeném ustanovení zákona je zakotvena i odpovědnost rodičů nebo jiných dospělých 
osob za umožnění požívání alkoholu nezletilými, například na rodinných oslavách.

Ve školách bývá častým problémem požívání alkoholu během více denních výletů nebo různých 
kursů. Pedagogičtí pracovníci jistě neumožňují svěřeným žákům požívat alkohol, avšak nastává zde 
otázka náležitého dohledu a odpovědnost za škodu, jak způsobenou nezletilým, tak případně vznik-
lou nezletilému, např. zranění.

V těchto případech je u nezletilých nezbytná prevence, tj. upozornění na zákaz požívání alkoholu 
i jiných návykových látek. Pokud již nastane situace, kdy je podezření na to, že nezletilí u sebe mají 
návykové látky, pak pedagogičtí pracovníci nemohou provádět osobní prohlídky nebo prohlídky za-
vazadel, to by musela provést Policie ČR. V rámci preventivních opatření lze doporučit upozornění 
nezletilým na tuto možnost.

Při výkladu odpovědnosti nezletilých je třeba znovu upozornit na věkovou hranici 15 let, kdy je 
nezletilec již zodpovědný za spáchaný přestupek a je rovněž trestně odpovědný.

Poskytování zdravotních či sociálních služeb je upraveno zvláštními právními předpisy, tedy zá-
konem o zdravotních službách,6) a zákonem o sociálních službách,7) který upravuje práva i povinnosti 
pacientů (klientů) a relevantnost jejich souhlasu či nesouhlasu. Ustanovení těchto právních předpisů 
mají aplikační přednost. 

Občanský zákoník nastupuje jako podpůrný právní předpis, právě v otázkách generální prevenční 
povinnosti, tedy povinnosti zabránit škodám, a také odpovědnosti za škodu.

Postih za přestupky či za trestné činy je pak u osob nezletilých nebo s omezenou svéprávností 
řešen i s ohledem na ustanovení o nepříčetnosti a duševní poruše. Pro pracovníky ve zdravotnictví 
i sociálních službách to především znamená upozornit klienty ústavních zařízení, že omezení svépráv-
nosti je nezbavuje odpovědnosti za protiprávní jednání. V tomto směru je velmi potřebné posilování 
právního vědomí, jak při školní výuce, tak v zařízeních poskytujících celodenní péči o klienty zdravot-
ních a sociálních služeb, neboť právě dospělí s omezenou svéprávností se často domnívají, že soudním 
rozhodnutím jsou zbaveni prakticky veškeré odpovědnosti za důsledky svých činů. 

Vzhledem k tomu, že osobě starší 18ti let, i když je omezena na svéprávnosti, nelze zakázat požívání 
návykových látek, zejména alkoholu jinak, než soudním rozhodnutím o ochranném opatření, je zejmé-
na v případech, kdy klienti volně vycházejí ze zařízení sociálních služeb, povinností opatrovníka, aby 
v rámci svých povinností poučil opatrovance o právních důsledcích požívání alkoholu. 

Ústavním řádem lze v zařízeních sociálních služeb zakázat alkohol i kouření, avšak personál nemá 
ani poučovací povinnost, ani právo zakázat vycházky či návštěvy restauračních zařízení.8)

Soukromé právo stojí na základním předpokladu, že každý má schopnost pochopit důsledky 
svého jednání. Osoby, které trpí nějakou formou mentálního hendikepu, občanským zákoníkem na-
6) Zákon č. 372/2011 Sb.
7) Zákon č. 108/2006 Sb.
8) Případy stížností na tyto zákazy se zabýval již v minulosti ombudsman, www.ochrance.cz.
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zvaného duševní porucha, nebo pro nedostatek věku nejsou schopny pochopit dosah svého jednání, 
jsou chráněny, avšak zároveň je chráněna i společnost a rovněž osoba odpovědná za jejich chování, aby 
tohoto nedostatku nevyužívali ve svůj prospěch.

§ 3 OZ stanoví v odstavci 2
(2) Soukromé právo spočívá zejména na zásadách, že

 a) každý má právo na ochranu svého života a zdraví, jakož i svobody, cti, důstojnosti a soukromí,
b) rodina, rodičovství a manželství požívají zvláštní zákonné ochrany,
c) nikdo nesmí pro nedostatek věku, rozumu nebo pro závislost svého postavení utrpět nedůvod-
nou újmu; nikdo však také nesmí bezdůvodně těžit z vlastní neschopnosti k újmě druhých,...
Soudní praxe již v minulosti, jak v oblasti práva soukromého, tak práva veřejného tento, dnes 

i zákonem aprobovaný přístup, mnohokrát potvrdila. Úkolem rodičů, pedagogů i opatrovníků tedy je 
posilovat vědomí svých svěřenců o tom, že každé jednání může mít i právní důsledky, za které, s ohle-
dem na své mentální i fyzické schopnosti, přiměřeným způsobem odpovídají.

Tento článek vznikl v rámci projektu „Rozvoj a podpora multidisciplinárního vědecko-výzkumného 
týmu pro studium současné rodiny na UHK“ – CZ.1.07/2.3.00/20.0209“

Kontakt: 
JUDr. Olga Sovová, Ph. D.
olga.sovova@uhk.cz
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Reproverze – poruchy pohlavního rozmnožování
Aleš Svoboda

Úvod
Sexuální poruchy můžeme nahlížet ze 3 úhlů pohledu. Poruchy v oblasti vzrušivost a chuti, poruchy 

v oblasti vztahové a poruchy rozmnožování, reprodukce, tedy tzv. reproverze, jako analogie k perverzím, 
parafíliím (deviacím v aktivitě). Jestliže jsou sexuální deviace doménou zejm. mužů, jsou reproverze zá-
ležitostí ženskou, resp. převážně ženskou. Autoři konceptu reproverze, němečtí sexuologové Klaus Beier 
a Jens Wessel, zavádí v roce 1995 tento diferencovaný pohled na lidské sexuální poruchy s poukazem 
na dlouho opomíjenou oblast poruch pohlavního rozmnožování a navrhuji doplněni klasifi kace těchto 
poruch. Mezi lety 2007 a 2012 zachytili autoři Wessel a Ahlers na internetu 62 případů spadající do kate-
gorie reproverze, tedy poruch pohlavního rozmnožování. Těchto 62 případů poté rozdělili to 8 podskupin. 

Zaznamenané případy reproverze a jejich rozdělení do podskupin
1. Mentálně potlačené, vytěsněné těhotenství, přeživší dítě (4 případy): Průměrný věk matek byl 

16 let. Ve všech případech došlo k spontánnímu, resp. nečekanému  porodu, aniž by bylo předtím 
těhotenství matkou či okolím rozpoznáno. 

2. Mentálně potlačené, resp. skrývané těhotenství, mrtvé dítě (21 případů): Průměrný věk matky byl 
33 let. Na těchto 21 případů připadlo 47 mrtvých či zavražděných dětí. Ve 6 případech šlo o 3 mrtvé 
děti, v 1 případě o 4 mrtvé, v 1 případě o 5 a v 1 případě o 8 mrtvých dětí. 11 žen mělo krom mrtvých 
či zavražděných dětí i potomky žijící. O vraždách novorozenců pojednává odborná literatura již přes 
100 let, nicméně v přítomné době převažující hospodářské stability vycházejí autoři tohoto konceptu při 
hledání příčin vražd novorozenců matkou spíše z psychosociálních impulzů matky. Zajímavým faktem 
je též místo, kde jsou většinou těla novorozenců nalezena a sice v bezprostřední blízkosti bydliště mat-
ky, resp. na pozemku domu. Jakoby si tyto matky chtěly podvědomě dítě „ponechat“ ve své blízkosti 
a zároveň podprahově počítaly s nalezením torza a tedy s velmi pravděpodobným trestem ze strany 
justice a společnosti. Dle francouzského psychiatra Pierra Lamothe, který je považován za odborníka 
v této oblasti, mohou mít tyto ženy přání otěhotnět, být těhotné, ale nechtějí rodit. Že si nejbližší okolí 
nevšimne až několika proběhlých těhotenství (v jednom případě bylo v Německu nalezeno 9 mrtvých 
novorozeňat pocházejících od jedné matky!), je dalším zajímavým fenoménem.

3. Krádež dítěte (10 případů): Průměrný věk pachatelek byl 31 let. V polovině případů zavraždila 
pachatelka matku dítěte, ve dvou případech i dítě samotné. Zde je nejmarkantnější míra násilí, jakou 
si pachatelka „obstará“ dítě, tedy i zabitím biologické matky a to i amatérským císařským řezem!    

4. Moje babička je moje matka (11 případů): Průměrný věk matek-babiček byl 60 let. Ve všech 
11 případech šlo o asistovanou reprodukci, z toho 4krát za pomoci rodinného příslušníka, kdy mat-
ka nabídla vlastní dělohu k donošení plodu svým neplodným dcerám či homosexuálním synům. 

5. Krásní a bohatí (4 případy): Šlo o 4 celosvětově známé páry ve věkovém rozmezí 33 až 53 let, 
z nichž nejznámější asi byli Angelina Jolie a Brad Pitt, díky své rodinné konstelaci mediálně známí 
jako Brangelina. V těchto případech šlo o kombinace přirozených a umělých oplodnění a adopcí. 
Podobně „exotické adopce“ zpěvačky Madonny, dále případ Jessicy Parker, která si za pomoci 
spermatu Matthewa Brodericka a cizí dělohy „pořídila“ dvojčata. Podobně jako Denis Quaid 
a jeho žena Kimberly, která tehdy ve svých 35 letech mohla, biologicky vzato, odchovat a porodit 
dítě sama, ale proč riskovat „újmu na kráse“, když mi mé dítě může porodit jiná žena, pro niž není 
estetika jejího těla zase až tak důležitá?

6. Nic není nemožné (3 případy): Zde autoři uvádějí matku osmerčat, tehdy 33letou Nadyu Suleman 
z Kalifornie, která má nyní celkem 14 dětí, dále Thomase Beatieho z USA známého jako těhotný muž 
(dnes trojnásobný, další děti jsou údajně v plánu) a 2 případy ze Švédska, kdy lékaři transplantovali 
dělohy matek jejich dcerám, tedy ty dělohy, ve kterých se samy obdarované ženy kdysi nacházely.  

7. Matky rekordmanky (3 případy): Zde jde o 3 matky, jež porodily celkem 48 dětí. 
8. Jiné případy: A) 3 odložení novorozenci – v telefonní budce, na toaletě a v odpadkovém sáčku 

v letadle. B) 2 případy neplodných německých párů, které vycestovaly „za náhradní dělohou“ do 
ciziny. V těchto případech má dle německých zákonů takto porozené dítě národnost hostitelské 
matky a jeho otcem je muž této ženy! Onen německý pár tedy neobdržel pro „své dítě“, donošené 
a porozené cizí ženou v cizím státě, německý pas. C) 40letá žena v komatu porodila dítě.
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Návrh klasifi kace poruch pohlavního rozmnožování
Němečtí sexuologové Wessel a Ahlers navrhují rozšíření Mezinárodní klasifi kace nemocí MKN 10, 

konkrétně skupinu F 69/… (neurčená porucha osobnosti a chování u dospělých):
1. Prekoncepční poruchy 
 1.1 Neuroticko-kompenzační, desintegrovaný mateřský pud 
 Tzv. dítě za každou cenu. Tyto ženy vnímají své doposud neuskutečněné mateřství jako existenční 

problém a pro splnění této jejich tužby jsou ochotné udělat takřka cokoli, jako např. zabít ženu 
a dítě jí doslova vyříznout z těla.  

 1.2 Domnělé těhotenství
 Sugestivní přesvědčení „pseudotěhotné“ ženy může mít v těchto případech takový dopad, že zmate 

eventuelně i vyšetřujícího lékaře, což se ale týkalo zejm. dob minulých.  
2. Prenatální poruchy 
 2.1 Popřené těhotenství
 Autoři zde mluví záměrně o popřených těhotenstvích v obou níže uvedených skupinách, jelikož 

v případě prvním jde o popření, vytěsnění vnitřní, v případě druhém o popření vnější, tedy v okru-
hu rodiny a okolí. 

 2.1.1. Nepostřehnuté, na vědomě úrovni se nevyskytující těhotenství
 2.1.2. Utajené, ale vědomím a tělesně vnímané těhotenství
 2.2 Serielní potraty
 Zde nejde pravděpodobně o přání mít dítě, nýbrž o jakési permanentní ujišťování se, že je dotyčná 

stále schopná mít děti, že je tedy stale reprodukčně schopná.  
3. Postnatální poruchy
 3.1 Zavržení, zanedbání, zneužití dítěte
 Zde se jedná mimo jiné o případy, kdy dítě zemře na následky hladu či žízně.
 3.2 Zabití dítěte
 3.3 Zneužití dítěte jako vlastní sebeobraz, sebenáhrada 

Tuto podskupinu označuje berlínský sexuolog Breier jako aurorismus – matka zde v podstatě zneu-
žije dítě jako substitut, náhradu své identity, svých přáni a potřeb. Tento motiv je pak stěžejní ve vztahu 
matka – dítě, resp. jde o primární pohnutku k těhotenství, mateřství. Pojem „aurorismus“ je odvozen 
od Španělky Aurory Rodríguez (1890-1955) a její dcery Hildegart, kde šlo právě o výše popsaný druh 
mateřství. O aurorismu pak můžeme teoreticky hovořit i u matky osmerčat nebo u matek s rekordním 
počtem dětí. 
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Role porodních asistentek ve  výchově 
ke zdravému rodičovství

 Jana Šálková, Yvetta Vrublová

V minulých letech se porodní báby staly jedinými průvodkyněmi ženy v období těhotenství, porodu 
i šestinedělí. Byly nositelkami tradičních rituálů a používaly převážně přírodní léčitelství. Nutno při-
znat, že toto povolání zpočátku často vykonávaly ženy negramotné, bez jakýchkoli znalostí základů 
anatomie a fyziologie. Jejich znalosti a dovednosti se předávaly z generace na generaci.  V současné 
době  jsou porodní báby v České republice nazývány porodní asistentka  a její defi nice zní:

„Porodní asistentka má důležitou úlohu ve zdravotním poradenství a vzdělávání nejen žen, ale 
i v rámci jejich rodin a celých komunit. Tato práce by měla zahrnovat předporodní přípravu a přípravu 
k rodičovství a může být rozšířena i do oblasti zdraví žen, sexuálního nebo reproduktivního zdraví 
a péči o dítě.“( www   http://www.pdcap.cz )  

Z uvedené defi nice vyplývají kompetence porodní asistentky, které zasahují také do oblasti  zdraví 
žen a  do přípravy k rodičovství. V současné době se stále více setkáváme s nutností výchovy žen 
v oblasti zdravého životního stylu a v prevenci nadváhy a obezity. V souvislosti socioekonomických 
změn žije stále více žen ve fertilním věku konzumním způsobem života, který s sebou přináší i větší 
výskyt nadváhy a obezity.

Podle aktuálních údajů (Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR 2008) je 
v České republice ve věkové skupině žen do 34 let 23,7% a nad 34 let již 37 %  žen s nadváhou 
a obezitou. V souvislosti s vyšším věkem a vyšší tělesnou hmotností se mohou u těhotných žen 
vyskytovat zdravotní problémy. Jde např. o arteriální hypertenzi, která komplikuje přibližně 10 % 
těhotenství. 

Mezi zdravotní rizika vyplývající z obezity těhotných žen patří zejména riziko vzniku gestačního 
diabetu, těhotenské hypertenze a preeklampsie. Zvyšuje se také riziko infekcí močových cest, zánětů 
rodidel a tromboembolické nemoci gravidní ženy. Obezita u těhotné ženy je také spojována se zvýše-
ným zdravotním rizikem pro plod, a to ve formě makrosomie plodu s nutností vedení porodu císařským 
řezem, pro novorozence nižšího Apgar skóre při porodu, rizika hypoglykémie časně po porodu, zvý-
šené pravděpodobnosti vrozeného defektu neurální trubice či kryptorchismu u mužských potomků.(2) 
Z dlouhodobých komplikací jde pak o zhoršení obezity matky a rozvoj obezity u dítěte v dalším věku. 
Obézní matka obtížněji zahajuje laktaci a celkově kojí kratší dobu ve srovnání s matkami s normální 
hmotností. 

Stále častěji se setkáváme s doporučeními pro ženy, které plánují těhotenství a je u nich přítomna 
nadváha či obezita s doporučením snížit tělesnou hmotnost před otěhotněním. Jak uvádějí autoři Athu-
korala C, Rumbold A R, Willson K J. (1) obezita a nadváha je významný rizikový faktor hypertenze 
v těhotenství, perinatální morbidity a mortality.

Významnou roli v prevenci nadváhy a obezity mohou sehrát porodní asistentky a jejich edukace  
během preventivních prohlídek, která spočívá nejen v monitorování tělesné hmotnosti, krevního tlaku, 
ale také v doporučeních o vhodné stravě a tělesném pohybu. V současných podmínkách, kdy jak již 
bylo uvedeno, věk rodiček  se zvyšuje, ony samy mají méně tělesného pohybu, často vyšší tělesnou 
hmotnost by bylo nanejvýše žádoucí hovořit s ženami již před plánovaným těhotenstvím o vlastní pří-
pravě k těhotenství, podobně jako ony samy se připravují k porodu – vytvářejí si porodní plán, s kterým 
často přicházejí do porodnice. Stejným směrem by bylo vhodné vést edukaci nejen v období dospívání 
v rámci rodinné a sexuální výchovy, ale zejména v období mladé dospělosti, kdy se mladé ženy připra-
vují na těhotenství a aktivněji přemýšlejí o svém zdraví a mohou měnit své postoje samy k sobě a ke 
svému zdraví.  Nosná témata by mohla být rozdělena do těchto základních okruhů:
– Zdravá výživa – racionální složení, zákonitosti tělesného metabolismu, vlastní měření tělesné 

hmotnosti, obvodu pasu
– Tělesný pohyb – doporučené  tělesné aktivity, doporučené hodnoty fyziologických funkcí při 

pohybu, časové limity
– Preventivní péče – gynekologické prohlídky, prevence u praktického lékaře

Cílem uvedené  edukace - prenatální péče u mladých žen (nejen v těhotenství),  je plánované otě-
hotnění, fyziologické těhotenství, fyziologický vývoj plodu a fyziologické ukončení těhotenství. 
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V České republice  takto koncipovaná edukace u žen se zaměřením na zdravý životní styl a vytvoře-
ní  efektivního postupu prevence zvýšené tělesné hmotnosti, obezity a hypertenze v těhotenství není 
prováděna. Tuto edukaci by bylo vhodné začít u dívek už na středních školách a následně v primární 
péči v gynekologické ambulanci při preventivních prohlídkách a při dalším předepisování hormonální 
antikoncepce. Jde zejména o monitorování tělesné hmotnosti, obvodu pasu a boků, měření krevního 
tlaku. Kontrola krevního tlaku je doporučena po 3 měsících od počátku užívání a při následující péče 
kontrola TK.(4) Při ústní anketě u studentek zdravotnických oborů  v Ostravě  se z 160 oslovených 
s monitorováním krevního tlaku a tělesné hmotnosti setkalo pouze 15 mladých žen. U většiny oslo-
vených se monitoring krevního tlaku uskutečnil pouze kontrolním dotazem, zda se neléčí s vysokým 
krevním tlakem a tělesná hmotnost nebyla sledována vůbec. Tělesná hmotnost se může v průběhu 
užívání zejména kombinované antikoncepce stoupnout o 2 – 3 kg, což způsobuje gestagenní složka 
antikoncepční pilulky, která může mít vliv na zvýšenou chuť k jídlu a pokud je jí vyhověno,  dochá-
zí k navýšení tělesné hmotnosti. Kontracepčními preparáty je negativně ovlivněna sekrece a účinek 
inzulínu. Postreceptorovým defektem je zvýšena periferní insulinová rezistence. To vede ke snížení 
glukózové tolerance. Tyto informace často dívky nemají a přistupují k užívání hormonální antikoncep-
ce jako k přirozené součásti jejich života, což je vzhledem k plánovanému rodičovství zodpovědné, 
ale mnohdy si neuvědomují důležitost změny životního stylu a postoje k vlastnímu zdraví a ke zdraví 
budoucího dítěte.

Závěr
Vzhledem k již zmíněnému nárůstu nadváhy a obezity u mladých žen, která má řadu komplikací 

– problémy s otěhotněním, gestační diabetes, těhotenská hypertenze a preeklampsie by bylo žádoucí 
rozšířit kompetence porodní asistentky v terénu, a to zejména v gynekologické ambulanci.  Na tuto  po-
třebu upozorňují také Stupin a Arabin, kteří poukazují na nutnost primární prevence nadváhy a obezity 
v dětství, dospívání a těhotenství.(3)
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Bariéry sexuální výchovy a jak je překonávat.
 PhDr. Lenka Šilerová, Ph.D.

Rodiče, ale i učitelé, lékaři a další pracovníci se často dětským dotazům na téma sex, plození, při-
cházení na svět vyhnout či je co nejvíce „zazdít“.  Cítíme se velmi nepříjemně, když dítě položí pro 
něj zcela nevinnou otázku „Jak jsem se k vám dostal?“ nebo „Kde se berou děti“ „Jak se to miminko 
dostane do bříška?“ nebo „Mami, co je to sex?“ S dotazy „puberťáků“ na téma „Jak často to s tátou 
děláte?“ nebo „Bolí to“? to je snad ještě horší.  Zamyslíme se nad tím, proč tomu tak je a nad tím jak 
s dětmi co nejlépe a nejupřímněji mluvit o sexualitě a věcech s ní spojených. Záměrně zde vynecháme 
rovinu vztahovou, ta je pro rodiče snazší („Narodil ses, protože jsme se měli/máme  s tátou/mámou moc 
rádi.“) a soustředíme se na rovinu tělesnou, sexuální. 

Proč se vlastně cítíme tak nepříjemně, když máme s dětmi či dospívajícími mluvit o sexualitě, 
pohlavním dospívání a věcech s nimi spojenými? Důvodů je řada.
– Stud. Sexualita je intimní záležitost a stud je přirozeným pocitem. Vyplatí se stud překonat a s dět-

mi mluvit. Když to neuděláme, udělá to někdo jiný a my jako rodiče můžeme ztratit významnou 
část důvěry. Všichni nakonec víme, „jak se dělají děti“, ale jak jsme se to dozvěděli? A co jsme 
u toho cítili? A co jste cítili ve vztahu k rodičům?

– Obavy z vyvolání předčasného zájmu o sexualitu. Pro malé děti jsou otázky na tato témata zcela 
přirozené, zajímají se o to, jak funguje svět. Pocit tajemnosti a něčeho, o čem se nemluví, vytvářejí 
až rodiče, když říkají „na to jsi moc malý“, „to tě nemusí zajímat“ nebo se na dítě rovnou rozzlobí, 
na co se to ptá. Sexualita i sexuální identita se začínají rozvíjet bez ohledu na získané informace. 
Rodiče dospívajících mají obavy, že pokud budou se svými dětmi mluvit o sexualitě, dají jim tím 
najevo, že mohou začít sexuálně žít. Naopak, z výzkumů vyplývá, že dospívající, se kterými rodiče 
mluví, přistoupí k sexualitě zodpovědněji, budou schopni o sexualitě s parterem komunikovat, 
domluvit se na používání antikoncepce apod.

– Nedostatek informací. Pokud si nevíte v dané situaci rady, potřebujete čas na rozmyšlenou či 
neznáte odpověď, nesnažte se to zahrát „do ztracena“, odložte rozhovor na snesitelné později, 
nabídněte, že informace vyhledáte spolu s dítětem. Slib dodržte. 

– Nedostatek zkušeností a chybějící slovník. Jako rodiče si nemusíme být jistí, jak s dětmi o 
sexualitě mluvit, často chybí vzor z původní rodiny. Někdy se rodiče stydí používat „správná“ 
slova, jako je penis, pochva či menstruace a nahrazují je různými zdrobnělinami. Je to možné, ale 
dítě by mělo minimálně znát správné názvy pro různé části lidského těla. 

– Odhalení vlastní sexuality. Rodiče se mohou obávat, že by, zejména v rozhovorech se staršími 
dětmi, mohlo vyjít najevo něco z jejich (i třeba neuspokojivého) sexuálního života. I sexuální 
výchova má své hranice a rodiče mají vždy právo (a snad i povinnost) říci, že jejich sexuální život 
je jejich intimní věc, která patří pouze do partnerského života. Na druhou stranu, i dospívající mají 
právo na soukromí a nejsou povinni se rodičům svěřovat se svým sexuálním životem.

Proč je důležité s dětmi o sexualitě mluvit?
Většina rodičů tyto obavy zažívá. Není divu, ani generace dnešních rodičů sama příliš otevřenou 

komunikaci o sexualitě v dětství nezažila. Je dobré se nad svými obavami zamyslet, uvědomit si, které 
převládají a jak je překonat, a začít se svými dětmi otevřeně komunikovat.  Pokud se vyhýbáme odpo-
vědím nebo se dokonce na děti zlobíme, mohou snadno získat přesvědčení, že o „tom se nemluví“, že 
jde o něco tajemného, zakázaného. Toto přesvědčení může vyústit v problematický vztah k sexualitě a 
také zkomplikovat komunikaci s budoucími partnery. Umět říci NE, domluvit se bezpečném sexu nebo 
dokonce vyjádřit své pocity a přání může být problém. V extrémním případě dítě také mlčí, pokud se 
setká se sexuálním zneužíváním („o tom se přece nemluví“). 

Zároveň je oslabena důvěra dítěte v rodiče i ochota se ptát. Pokud dítěti lžeme, oslabíme jeho 
důvěru v nás, rodiče. Pokud se odpovědím vyhýbáme, tváříme se, že sexualita neexistuje, děti se 
s námi na toto téma bavit přestanou a nezačnou ani v době, kdy my sami o to možná budeme stát. 
Pokud s dětmi mluvíme my, máme jedinečnou šanci jim předat i hodnoty, které my sami máme se 
sexualitou spojené. 
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Jak tedy s dětmi o sexuálních otázkách mluvit? Čeho se držet, aby to bylo oboustranně respektující 
a přínosné? 
– Pravdivost a upřímnost. Nesmíme lhát. I na sebenáročnější otázku existuje pravdivá odpověď při-

měřená věku dítěte. Upřímné je i přiznat, že neznáme odpověď, nebo že se nám o něčem těžce mluví. 
Máme právo dát najevo své pocity, my i děti. Upřímnost je důležitá i v diskusích s dospívajícími, 
kteří potřebují a kupodivu často i chtějí, slyšet názor rodičů, aby si mohli vytvořit svůj vlastní. 

– Přiměřenost informací a odpovědí. Rodiče se někdy obávají, aby neřekli dětem něco, na co mají 
„ještě čas.“ Když se čtyřleté dítě zeptá, jak se k nám dostalo, obvykle ho nezajímají detaily porodu 
ani pohlavního styku. Informace o semínku s vajíčkem, které se spojí, a pak rostou u maminky 
v bříšku, je pro dítě obvykle postačující. Časem doplníme informaci o tom, jak tatínek zasune svůj 
penis mamince do pochvy, aby se spermie do bříška dostala, pokračujeme tím, že dospělým je to 
příjemné a že to mohou dělat, aniž by chtěli miminko a tak se musí chránit atd. Pokud dítěti řekne-
me něco, co přesahuje jeho stávající rozumovou úroveň, informací se prostě nezabývá, nevěnuje 
jí pozornost. Vhodnému obsahu a formě sexuální výchovy v různém věku je věnováno několik 
dostupných publikací. Jako rodiče navíc vycítíme, jak složité informaci dítě porozumí. 

– Spontánnost a aktivita. Toto je pro řadu rodičů doopravdy obtížné. Nějak zvládnou dětské otázky, 
ale rozhovor sami nezačnou. Sexuální výchova není „pevně daná součást programu“ ani pouhé 
odpovídání na dětské otázky. Je to dlouhodobý proces, v němž my rodiče máme být ti aktivní, využít 
k navázání rozhovoru přirozeně vzniklé příležitosti, třeba těhotenství v rodině či okolí nebo to, že dítě 
přijde ze školky/školy s nějakou „zajímavou“, avšak často pochybnou informací či vulgárním slo-
vem. Zjistěte, co dítě už ví, a doplňte informace, vaše postoje a hodnoty. Nedílnou součástí rodinné 
sexuální výchovy je vzor rodičů, jak se k sobě chovají, jaký mají vztah k sobě navzájem i k dětem. 

– Nevyhýbání se odpovědi či tématu. Děti nás někdy zaskočí otázkou na zdánlivě nevhodném 
místě (ve školce před ostatními dětmi, v obchodě ve dlouhé frontě) a my nevíme, jak zareagovat. 
Před tolika lidmi už svůj stud prostě nepřekonáme. Není to nutné. Můžeme říct dítěti, že to není 
jednoduchá otázka, ale že je moc důležitá a že se k ní vrátíme doma, kde budeme mít víc klidu 
a můžeme se třeba i společně podívat do knížky. Ale musíme to skutečně udělat.

– Přijetí, akceptování. Týká se zejména starších, dospívajících dětí, které mohou mít odlišné 
názory a postoje než rodiče. Můžeme s nimi nesouhlasit, vysvětlit jim proč nesouhlasíme, ptát se 
na důvody jejich názoru, prostě vést je k dialogu. Nebojme se diskutovat, z výzkumů vyplývá, že 
dospívající vidí sexuální výchovu více jako diskusi než jako pouhé předávání informací, které jsou 
dnes navíc snadno dosažitelné.

– Soulad. To, co říkáme a děláme, má být v souladu. Snažme se dávat dětem co nejlepší příklad 
v oblasti partnerských vztahů a chování k druhým. Je zbytečné moralizovat, pokud sami nedodržu-
jeme etické standardy. 

– Dodržování hranic. I otevřená sexuální výchova má své hranice, které chrání nejen rodiče, ale 
i děti. To, co vymezuje v této oblasti hranice, je zjednodušeně řečeno, rozdíl mezi „obecným“ 
a „soukromým“. Soukromé, intimní zážitky rodičů by měly zůstat dětem utajeny, máme právo, říci, že 
toto je naše intimní věc. Děti by se také neměly stávat svědky sexuálního rodičů, ani náhodnými. Po-
kud už se tak stane, mohou být zmatené, chápat sex jako akt násilí a ubližování, což je může zmást ve 
vztahu k rodičům, a je třeba jim situaci vysvětlit. Není snad ani nutné zmiňovat, že sexuální zneužívání 
v jakékoliv podobě, včetně vystavování dětí pornografi i, není sexuální výchova, ale trestný čin.
Pokud jako rodiče překonáme stud a budeme s dětmi o sexuálních otázkách mluvit, pomůžeme jim 

stát se zodpovědnými, sebevědomými a citlivými bytostmi, které budou lépe chráněné před nástrahami 
sexuality (včetně sexuálního zneužívání) a naopak si budou jednou lépe vychutnávat její radosti. 

Pokud jste učitelé, lékaři či jiní odborníci přicházející do styku s dětmi a jejich rodiči, vezměte pro-
sím text jako inspiraci pro diskusi s rodiči na téma Proč sexuální výchova ano.

PhDr. Lenka Šilerová, Ph.D.

Matějček, Z.: Co, kdy a jak ve výchově dětí. Praha, Portál 1996.
Matějček, Z.: Vztah, vzor, poučení. Učitelské noviny, 98, 1995, 22, 12.
Šilerová, L.: Sexuální výchova. Jak a proč mluvit s dětmi o sexualitě. Praha, Grada, 2003.
Šilerová, L.: Mladí lidé a informace o sexualitě. Informační potřeby a zdroje. 
Výsledky kvalitativního výzkumu. Praha, SPRSV, CAT Publishing, 2013. 
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Ochrana proti sexuálnímu zneužívání v organizacích 
pracujících s dětmi a mládeží (model IPPF )

 Dana Štěrbová

Všechny situace spjaté se zneužíváním a poškozováním dítěte, včetně sexuálního zneužívání jsou 
těžko představitelné až nepředstavitelné, ale je dobré vědět, jak se zachovat, nastala-li by situace, že 
se to stane. 

Mezinárodní organizace IPPF,  jejímž členem je i Společnost pro plánování rodiny a sexuální výcho-
vu v České republice (dále SPRSV) vydala v roce 2009 dokument, který je základem pro zabezpečení 
ochrany dětí a mladých lidí pracujících v organizacích IPPF.  Jde o dokument vyjadřující a popisující 
podmínky, při nichž se mladý člověk může a má cítit bezpečně, aniž by bylo narušeno jeho právo na 
bezpečí ,zejména v oblasti sexuálního zneužití. 

Za sexuální zneužívání považujeme jakékoliv  nepatřičné vystavení dítěte sexuálnímu kontaktu či 
chování, které sleduje za cíl  navození  vzrušení či  uspokojení sexuálních potřeb zneuživatele. Dítě 
je v České republice zákonem plně chráněno před sexuálními kontakty v jakékoliv formě až do svých 
15ti let. Věková hranice není stanovena tam, kde je navíc zneužíváno závislosti jedné osoby na druhé.
Sexuální zneužívání má na dítě závažný, traumatizující dopad! Sexuální zneužívání zahrnuje všechny 
formy chování se sexuálním podtextem, tedy i ty, kdy dítě na první pohled nestrádá – neboť ačkoliv 
dítě může některé formy sexuálního zneužívání prožívat jako relativně tělesně příjemné,  i tehdy má 
sexuální zneužívání závažný negativní dopad na další psychický vývoj dítěte! Zneuživatelem může 
být v podstatě kdokoliv, avšak mnohem častěji to bývá osoba, kterou dítě dobře zná – osoba příbuzná 
či rodině dobře známá, méně často pak osoba zcela neznámá, cizí. Zneuživatel může působit na okolí 
dobrým dojmem, může zastávat v zaměstnání prestižní místo, mít dobré vystupování na veřejnosti.  
(Anonymous, 2014) 
Čírtková (2008) zmiňuje, že malá ochota oznamovat znásilnění a další podoby sexuálních deliktů 

souvisí se:
– vztahem k pachateli – zvláštní vztah k pachateli je faktorem, který mnohé ženy odrazuje od 

oznámení. „U sexuálního násilí převažují případy, ve kterých se pachatel s obětí v různé míře zna-
jí… Případy deviantních a sériových pachatelů, kteří útočí na cizí, neznámé oběti, jsou statisticky 
vzato ve výrazné menšině“ .

– důkazními problémy – na malou ochotu oznamovat znásilnění mají vliv i problémy se získáváním 
důkazů zejména v případech, kdy nedošlo k vážnému ublížení na zdraví. Znásilnění i sexuální 
zneužívání jsou navíc typické delikty, které se odehrávají v ústraní. Oběť (poškozená osoba) bývá 
jediným svědkem. V situacích, kdy rozhodují „stopy ve vědomí“, pak stojí výpověď pachatele 
proti výpovědi poškozené osoby. Pro odsouzení pachatele tak hraje důležitou roli důvěryhodnost 
a věrohodnost oběti 

– subjektivní zátěží plynoucí z trestního řízení – překonávat stres spojený s výslechy, znaleckým 
vyšetřováním, ale i s hlavním líčením je pro traumatizovanou oběť vysilující.

– sekundární viktimizací a stigmatizací oběti v podobě mýtů. Autorka uvádí mýtus o „good and bad 
girls“, „o pravém znásilnění“, mýtus, kdy budoucí oběť provokuje pozdějšího pachatele zevnějš-
kem i chováním, lehkovážností či naivitou.


Proč a pro koho je dobré mít dokument s prevencí před sexuálním zneužitím
V SPRSV je spousta mladých  lidí (peer aktivistů)  kteří jsou prostředníky kontaktu  s vrstevníky 

a kteří  těmto vrstevníkům (peerům) poskytují mnoho informací z oblasti prevence sexuálního zdraví, 
k nimž se řadí i prevence sexuálního zneužívání. Oni sami by měli být chráněni a měli by mít jistotu 
a dostatečné srozumitelné informace, proč a jak se chovat a zachovat, budou-li vystaveni situacím, jež 
by znaky sexuálního násilí v sobě neslo. Takovou jistotu jim dávají pravidla, jež si SPRSV po vzoru 
IPPF může převzít. 

Našim doporučením je, že by podobná pravidla měla být ve všech organizacích, která pracují s dět-
mi a mládeží. Za významné považuji, aby se podobně laděný dokument dostal do oblasti sociálně práv-
ní ochrany. Zákon o sociálně-právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb. v aktuálně platném znění upravuje 
vztahy státních i neziskových (nestátních) organizací k osobám, jež nabízejí náhradní rodinné prostředí 
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dětem, jež byly odebrány z původního nefunkčního rodinného prostředí. Tyto organizace pracují s pěs-
tounskými rodinami s pověřením  k výkonu sociálně – právní ochrany dětí, uzavírají dohody o výkonu 
pěstounské péče podle § 47b Zák. č. 359/1999 Sb. a poskytují  výchovné a poradenské péče osobě 
pečující, s níž pověřená osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče /§47 b Zák. č. 359/1999 
Sb./. V rámci takovýchto organizací, jež jsou pověřenými osobami ve výše uvedeném pojetí, zatím 
neexistují dokumenty, jež by se zaměřovaly na prevenci rizika sexuálního zneužívání dětí a mládeže. 
S pěstounskými rodinami se pracovníci pravidelně setkávají a bývají s nimi  mnohdy v intenzivnějším 
kontaktu než sociální pracovnice oddělení sociálně právní ochrany dětí. 

Bereme zde samozřejmě v úvahu, že dokument (model IPPF) nelze mechanicky aplikovat do pro-
středí (činnosti) každé organizace, ale může být vzorem např. pro vedení pěstounských rodin k tomu, 
jak „řešit“ svůj postoj k otázce sexuální výchovy se zaměřením na prevenci sexuálního zneužití. Orga-
nizace zabezpečují mj. vzdělávání pěstounů různými formami (např. kurzy pro rodiny s dětmi, konfe-
rence, kluby pěstounů, vzdělávací pobyty rodin, zážitkové sebezkušenostní aktivity pro děti a dospělé), 
na nichž by bylo vhodné diskutovat,  zda a jaká pravidla a principy lze zavést do rodin, jež poskytují 
náhradní rodinné prostředí dětem, u nichž se předpokládá návrat do biologické rodiny. Domnívám 
se, že takový cíl by mohly tyto organizace mít  též v rámci vzdělávacích aktivit pro své zaměstnance, 
u nichž  rozvíjejí úroveň odborných znalostí a dovedností, aby uměli ve své sociální práci s klienty 
vhodně reagovat na aktuální potřeby rodin a navazující legislativu výkonu náhradní rodinné péče.

Jak jsou připraveni pracovníci v pomáhajících profesích a mladí lidé na práci, jež vyžaduje kontakty 
s lidmi tak, aby sebe (i klienty) ochránili před zneužitím? 

Harvanová (2014) s odkazem na Prokopa (2005) uvádí, že prostředí, v rámci kterého se realizuje 
práce s klientem, se stává místem, kde probíhají významné socializační momenty. Představuje prostor, 
kde se testuje koncept autority a autenticity, rivality a spolupráce, vytvářejí se vztahy, trénují se komu-
nikační (obecněji sociální) dovednosti a kde se modeluje chování v konfl iktních situacích. Toto pro-
středí a pracovník v něm ovšem nepřebírá na svá bedra tyto socializační momenty díky vlastní omnipo-
tenci. Společnost na něj deleguje řadu významných kompetencí, často bez většího ohledu na realizační 
kapacity či možnosti. Pracovníci v pomáhajících profesích se ocitají v rolích preventistů nejrůznějších 
rizikových sociálních i zdravotních jevů, působí jako facilitátoři či mediátoři problémových momentů.  
Řada z nich postrádá příklady, resp. chybí jim přímá zkušenost s problematikou bezpečí, vlastní sebeú-
cty a sebevědomí. Takovýto pracovník tak musí řešit některé zcela nové společenské jevy, s nimiž není 
příliš mnoho zkušeností (přímých i zprostředkovaných). Jsou na něj kladeny nároky rovněž v rovině 
vztahové, protože nedostatečně zmapované oblasti rizikových jevu ho často nutí ke konfrontaci s vlast-
ní autenticitou. Situaci pracovníka v pomáhajících profesích může také ovlivňovat a komplikovat jeho 
eticky specifi cký postoj k dané problematice. Pracovník se ocitá v poměrně komplikované situaci – na 
jedné straně se toho od něj moc očekává a na druhé straně se neustále připomíná, že k tomu má málo 
kompetencí, není k tomu řádně vzdělán a že ke změnám přistupuje s nechutí. Pracovníci v pomáhají-
cích profesích jsou hlavními účastníky změn, ale podmínky práce tomu ne vždy odpovídají. 

Pokud bychom si představili jakéhokoli mladého člověka, pracovníka v pomáhající profesi,  který 
je v roli kontaktního jedince a hovoří o problematice sexuální výchovy, plánování rodiny, měl by mít 
jasnou představu o problematice sexuálního zneužití.  Je či může být v situaci, kdy se sám ocitá v roli 
toho, od něhož se často očekává přesnost a detailnost, bezchybnost.  Nelze  předpokládat, že je vybaven 
všemi dovednostmi  tak, aby organizace, pro níž pracuje (i  roli dobrovolníka) , měla jistotu, že se sám 
dovede prosadit v ochraně před sexuálním zneužitím.  Na takové úrovni není u mladých lidí někdy 
jejich informovanost, zralost ani dovednost. Bohužel ji nenalézáme ani u mnoha  dospělých jedinců, ač 
jsou ve věku dospělosti, tedy plně odpovědní za sebe a všechny své činy.

Sexuální výchova v rodině a ve škole se zaměřením na prevenci sexuálního zneužití
Sexuální výchova v rodině i ve škole má a může  zabezpečit dítě či mladého člověka na takové 

úrovni, aby nedocházelo k jeho ohrožení.  Rašková (2014) uvádí, že v  mateřské i primární škole je 
sexuální výchova integrální součástí výchovy ke zdraví a má směřovat k tomu, aby děti a následně 
žáci chápali zdraví ve všech jeho aspektech, osvojili si nejzákladnější praktické dovednosti a způsoby 
chování související s péčí o zdraví, vzhled i kondici, učili se rozpoznávat nebezpečí ohrožující zdraví 
a osvojili si způsoby bezpečného chování v různých situacích a při komunikaci s neznámými lidmi. 

Fakt, že v některých rodinách probíhá cílená sexuální výchova se zaměřením na prevenci sexuálního 
zneužívání, je nepopiratelný. Z výzkumu v rodinách s dospívajícími dětmi  M. Štěrbové (2013) ale 

SBORNIK_02_2014.indd   74SBORNIK_02_2014.indd   74 15.9.2014   8:26:3115.9.2014   8:26:31



75

vyplývá, že sexuální výchova je na různé úrovni a různorodě zacílená. Rodiče své děti před rizikem 
sexuálního zneužití varovali již v jejich nízkém věku a to buď obecnou formou, že si mají dávat pozor 
na cizí lidi,  nebo někteří rodiče dávají i konkrétní rady, jak se v případě nebezpečí má dítě chránit 
nebo upozorňují na různé „fi nty“ cizích lidí, kteří mohou dětem potenciálně ublížit. Tyto rady jsou 
v rodinách obdobné. Z výpovědí matek: 

„…že bych jim vysvětlovala, co všechno se jim může stát, to si myslím, že by z toho mohly mít třeba 
nepříjemný sny. Ale určitě jim říkám, že by jim ten člověk mohl ublížit. No asi u toho možná zůstat, 
že by jim mohl ublížit. V podstatě jde o to, aby se nevybavovaly s někým cizím nebo tak že. Takže 
vědí třeba, co je to znásilnit někoho, to vědí, ale že bych jim to úplně detailně vysvětlovala, to asi ne.“

 „…Bylo to vlastně od malička, že dávat si pozor na divné chlapy teda jo a co všechno se může stát. 
A že ti lidi jsou nemocní a samozřejmě z toho vyplývající způsob chování. Nechodit nikam, doprovod 
jo a tady tyhlety věci. A dostali to i kluci jo, protože myslím, že když byli zrovna malí, tak zrovna byla 
nějaká aféra s nějakým pedofi lem. Takže toto, jako myslím si, že ty informace dostali.“ 

„…To jsem se jí už snažila vysvětlit, co to je a teda oboum jako kdyby něco, protože přece jenom cho-
dí do různých kroužků, že občas někam třeba jede na nějakej tábor nebo někde, takže to jsem jí říkala.“

 „…Probíráme to od malička, protože ta starší už v první třídě měla nepříjemný zážitek s takovou 
osobou. Stalo se to u obou děvčat, že narazily na voayera. Takže tohle všechno máme probraný.“  
Matka  po zážitku své dceři radila: „…Dělám, že nevidím a jdu dál. Voyaer se chce akorát ukázat, to je 
všecko, jdu dál. Pokud opravdu…té starší se stalo, že opravdu ten pán ji možná i chtěl ublížit a udělala 
tu strašnou chybu, že se snažila před ním utéct a utekla před ním do sklepa do paneláku. Což je ta 
největší chyba, protože si myslela, že tam najde útočiště. Měli jsme obrovský štěstí, že v tom sklepě se 
objevili sousedi. Takže to říkám, ať vždycky jdou a i chodí cestama, kde je nejvíc lidí.“

„…Upozorňovala jsem ji na to, že si musí dávat pozor, aby jí někdo neublížil, aby prostě si na ulici 
dávala pozor, aby ji někdo neobtěžoval a že prostě…jsou nějaké oblasti těla, na které jí nesmí nikdo 
sahat, když sama nebude chtít a takové věci. Tak zatím aspoň v tom, že jsme se bavily o tom, že to může 
taky nastat, že to existuje a že spíš zatím teda samozřejmě dávat pozor na cizí lidi.“

„…spíš jsme mluvily o tom, že když byla menší, takovým tím obecným způsobem, že by s nikým ne-
měla chodit a tak dále a že opravdu jsou intimní zóny na jejím těle, že není běžné, aby se člověk všude 
někde odhaloval. Tak jak přirozeně, jak stárla…ještě z toho malého mimina, u toho malého dítěte, když 
běhala někde nahá po pláži nebo u vody, tak postupně jsme vlastně docházeli k tomu, že teď už takhle 
běhat nemůže a tak dále.“ 

„…když jim někdo bude nabízet bonbón nebo říkat, že já tě dovedu za maminkou nebo ukážu 
ti pejska.“

Je zřejmé, že v rodinách se v rámci sexuální výchovy děti a mladí lidé (možní budoucí pracovníci 
v pomáhajících profesích)  nedovídají mnoho  informací o možných rizicích, jež by je mohly zasáhnout 
např. v prostředí organizací, v nichž působí či pro něž pracují.  Je proto povinností organizace, aby se 
o jejich bezpečí postarala, aby jim poskytla nástroje, jak s daným tématem  či problémem pracovat. 
Prvním krokem je, že se toto téma v organizaci otevře, druhým krokem pak postup, jenž ozřejmí po-
stoje,  jež sama organizace u sebe k prevenci sexuálního zneužití zaujímá. 

Vybrané prvky z kodexu IPPF pro ochranu dětí a mladých lidí nejen před sexuálním zneužitím ( dle 
WHO jde o osoby ve věku mezi 10. a 24. rokem:  dospívající (10 až 19 let) a mladí lidé (15-24 let).

Dokument je určen pro zaměstnance, dobrovolníky, mladé lidi, jež pracují na různých pozicích 
v IPPF. Může být užit jako transparentní politika pro prevenci sexuálního zneužívání v organizaci 
a současně jako návod, jak postupovat, dostane-li se člen organizace (členské asociace) do situace, 
v níž bude potřebovat znát a umět užít konkrétní postup, jak zabránit tomu, co se stalo, lépe aby se 
nestalo, nebo vědět přesně, jak reagovat, když se to stane.

Otázky, jež by si měl položit a zodpovědět jakýkoli člen organizace (zaměstnanec, projektový ko-
ordinátor, výkonný ředitel, dobrovolník  nebo člen správní rady (asociace) se vztahují k tomu, co by 
dělali, kdyby zjistili, že:
– Mladý člověk jeví symptomy zneužívání, je či byl  poškozen sexuálním zneužíváním v době jeho 

působení v asociaci (organizaci)? 
– Mladý člověk zneužívá další mladé lidi, jež jsou členy asociace (organizace)? 
– Zaměstnanec / dobrovolník/ zneužívá někoho z jeho / její  rodiny nebo někoho v komunitě? 
– Zaměstnanec / dobrovolník/ zneužívá mladého člověka  prostřednictvím své profesní role (profes-

ního zařazení)? 
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Obsah dokumentu (zestručněle)
1. Práva a ochrana mladých lidí před zneužíváním – co znamená, co obnáší a pro koho – v dané 

organizac,i včetně informací o základních právech jedince (dětí a mladých lidí) k ochraně před 
zneužitím (v souladu s platnou legislativou).

2. Kroky k realizaci pravidel a principů při tvorbě dokumentu (kodexu) k ochraně před sexuálním 
zneužitím v organizaci  - stanovení odpovědnosti,  principy organizace, strategie, zásady a kon-
krétní postupy, jejich zavedení, způsoby jejich vyhodnocení ( evaluace)

Přílohy: Tato sekce v dokumentu většinou obsahuje všechny potřebné materiály, včetně příkladů 
úvodního setkání (náboru)  a příkladů nástrojů pro hodnocení, zásady a kodex chování. V sekci příloh 
lze nalézt přehled užitečných webových stránek a potřebné výukové materiály (včetně přehledu orga-
nizací, jež poskytují tematicky zaměřená školení).

Prohlášení IPPF ohledně sexuálních práv se řídí přístupem, jímž je  potřeba chránit lidi v jejich se-
xuální identitě, v jejich rozmanitosti,  a který se snaží poskytnout  podmínky, jež umožňují individuální 
sexuální vyjádření a naplnění.  Je potřeba vnímat děti  a mládež  jako držitele těchto práv, ale současně 
si uvědomovat jejich zranitelnost, potřebu péče, poradenství za ochrany rodičů, společnosti a státu. Re-
spektování, ochrana  a naplňování práv mladých lidí na  sexuální a reprodukční zdraví v sobě zahrnuje 
právo  na ochranu před všemi formami zneužívání a obtěžování a právo podílet se na rozhodnutích, 
které ovlivňují jejich životy. Pozitivní přístup k naplnění těchto práv znamená nulovou toleranci 
k (sexuálnímu) obtěžování a zneužití a vytvoření bezpečného prostředí pro děti a mládež. IPPF je 
aktivní  při zajišťování práv všech mladých lidí. Při tvorbě dokumentu (v členské organizaci IPPF) se 
počítá s aktivní účastí samotných mladých lidí. 

Hodnoty asociace (organizace) s ohledem na práva mladých lidí a vědomí jejich zvláštní zrani-
telnosti by neměla být zohledňována pouze v programech organizace a v její externí činnosti, ale  
i v systému vnitřním - v organizačním prostředí. „Nejsme jen tím, co děláme,  ale jak to děláme.“ Tím 
je zajištěna důvěryhodnost a integrita organizace. 

IPPF širším použitím výrazů jako mladí lidé, mládež a dospívající zdůrazňuje potřebu zaměření 
prevence a programů prevence proti zneužití s respektováním  specifi ckých vývojových potřeb a práv 
osob, jež jsou v přechodu ze stadia dětství až do dospělosti s principy rovnosti a nediskriminace (spra-
vedlnosti) . Organizace musí  jednat se všemi lidmi s úctou. 

Politika ochrany dítěte je součástí přístupu založeného na rozvoji povědomí dětí a mládeže o svých 
právech k získání zodpovědnosti za své chování.  Poskytuje rámec zásad a pokynů, na kterých stojí in-
dividuální a organizační  praxe ve vztahu k  vytvoření bezpečného a  přátelského prostředí v organizaci 
( bezpečnost životního prostředí, ochrana proti fyzickému,  psychickému a sexuálnímu zneužívání).  
Obsahuje strategie prevence zneužívání, pokyny pro vhodné a nevhodné chování, postupy při přijímání 
nových pracovníků,  postupy zjištění sexuálního zneužívání, při obvinění ze zneužívání  apod. Postupy 
musí být vytvořeny  ve spolupráci s mladými lidmi. 

Mladí lidé (peer  aktivisté, poradci atd.) jsou pravidelně informováni o zásadách a postupech  ochra-
ny (jak by měli chovat a co dělat v případě podezření na nepřijatelné chování). Stejně tak dospělí, kteří 
pracují v oblasti  programů  pro děti a mládež (např. vzdělávací programy zaměřené na sexualitu, terén-
ní činnost), berou na vědomí politiku organizace, jsou pravidelně informováni o zásadách a postupech  
pro ochranu.dětí a mládeže (znají např. postupy, jak by měli  komunikovat s mladými lidmi a  co mají 
dělat, mají-li podezření na  zneužití).

Programy a strategie pro mládež zajišťují, aby se otázky zneužívání a jiné  otázky ochrany dětí řešily 
komplexně  (to, co je zneužití, jak se bránit, co se dá dělat  atd.). Mladí klienti – účastníci programů, 
které  jim organizace nabízí, jsou si vědomi  toho, co očekávat, pokud jde o  vhodné chování vůči 
nim (v programu a ve svém životě), a toho, co mají dělat v případě poškození. Organizace  pracuje 
s rodiči a ostatními členy komunity způsobem, který zvyšuje jejich povědomí o sexuálním a repro-
dukčním zdraví a o právu mladých lidí na rozvíjení schopnosti dětí činit informovaná rozhodnutí. 
Dokument obsahuje také systém náboru pracovních sil – standardizovaný postup pro všech-
ny, jež jsou zapojeni do chodu organizace ke zvýšení kvality zaměstnanců a k ochraně dětí. 
Postup může zahrnovat policejní kontroly učitelů a ostatních zaměstnanců, kteří jsou v pří-
mém kontaktu s dětmi a mladými lidmi. Dokument se věnuje vzdělávání a odborné přípravě 
zaměstnanců a peer aktivistů (již bylo výše zmiňováno – s cílem, aby bylo zajištěno pochope-
ní práv dítěte, jeho ochrana a posílení povědomí vlastní ochrany dítěte). Dokument je zamě-
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řen i na řídící strukturu – na zavedení bezpečných zásady a postupů k podpoře, provádění ochra-
ny dětí a na její monitorování ochrany, na  odpovědnost, podávání zpráv, příklady dobré praxe.
Dokument by měl obsahovat protokoly k chování – písemné pokyny popisující dobré chování a cho-
vání nevhodné (dospělí k dětem a mladým lidem a dětí a mladých lidí vůči sobě navzájem. Dokument 
má jasné písemné pokyny k zajištění  důvěrných   informací o dětech, aby se zabránilo prezentaci jejich 
škodlivých a ponižujících vyobrazení a  aby  byla dodržována práva dětí. Organizace musí mít zaveden 
systém hlášení a způsob evidence (protokoly) – postup  pro hlášení a jednání se svědky při podezření 
na zneužití  nebo při údajném zneužívání dětí  a / nebo při porušení  pravidel, jež stanoví dokument 
k ochraně proti sexuálnímu zneužívání. Tím je zřejmé, že pravidla musí být srozumitelná pro všechny 
zúčastněné strany v organizaci, včetně dětí a samotných mladých lidí. Je tak zajištěno, že jsou  okamži-
té přijata opatření vhodná opatření   v zájmu  dítěte a mladého člověka se zachováním jejich důstojnosti 
a s ochranou před poškozením. Organizace postupuje jasně při porušení povinností s tím, že využívá 
platné legislativy, postupy a předpisy.

Konkrétní postupy lze nalézt v dokumentu, jež SPRSV aktuálně vytváří. 
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Okolnosti a souvislosti spirituálního 
nazírání sexuality člověka

Václav Urbánek 

Budu zde promlouvat svobodomyslným, bezvěreckým jazykem, prostě nikým si nenechám vnutit 
slovník katolíků. A pokud bych se svými sentencemi snad nemile dotkl náboženského cítění někoho 
z přítomných, tak pro takový případ se dotyčnému předem upřímně omlouvám. Cirka tři roky jsem 
umírněným členem řádně registrovaného občanského sdružení s celostátní působností, s názvem „Hu-
manističtí ateisté o. s.“ Několik svých kratších článků toho druhu jsem zveřejnil na webové adrese 
www.humanistictiateiste.cz. A právě na téma „Ateizmus v České republice“ jsem letos v lednu poskytl 
rozhovor největšímu japonskému listu Yomiuri Shimbun.      

V únoru jsme pak v Praze mnozí absolvovali konferenci „XXVI. Bohnické sexuologické dny“. Ve 
formulaci jejího hlavního tématu, „Sexualita člověka z pohledu bio-psycho-socio-spirituálního“, jsem 
si nově povšiml právě té položky v pořadí čtvrté, tedy složky spirituální. Nicméně nespadlo to z nebe, 
vždyť v Diagnostickém a statistickém manuálu duševních poruch (DSM-IV) Americké psychiatrické 
asociace fi gurovala klasifi kační jednotka s názvem „Náboženská nebo duchovní problematika“ (v an-
gličtině „Religious or Spiritual Problem“) již od roku 1994.   

„Personální spiritualita“ je defi nována jako úroveň a styl duchovního života dané osobnosti. Pojmy 
spiritualita a religiozita samozřejmě nejsou synonymní, třebaže se jejich náplň překrývá z nemalé části. 
Rovněž tak chápu, že spiritualita je pojem širší než religiozita.  Přesto jsem přesvědčen, že v praktic-
kém dění, jaksi pod rouškou maskujícího konsenzuálního slůvka spiritualita, její nositelé či zastánci 
ve velké, ne-li drtivé většině případů, možná i  rádoby nenápadně, zanášejí do vědního oboru lékařská 
sexuologie takřka výhradně myšlenky religiózní neboli náboženské - a mají to v  plánu i do budoucna. 
Odpusťte, já musím bez odkladu otevřeně zvolat: To se mi vůbec nelíbí!     

Jistěže se rozhodně zasazuji o bezpodmínečné všeobecné respektování a dodržování svobody vy-
znání. Avšak nechť si prosím každý přitom uvědomí, že Ústava České republiky svobodu vyznání 
zaručuje nejen jedincům pobožným, nýbrž samozřejmě i nám ostatním.     Náboženství není ateizmu 
mravně nadřazené, třebaže se tak tvářilo tisíce let. 

Jsem jedním ze zakládajících členů Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu a z jejích 
platných stanov i pro mne vyplývá povinnost hájit zásady a pozice osvícenosti, podložené průkaznými 
poznatky věd seriózních, a tedy neustupovat před tendenčními či módními tlaky, v lecčems více či 
méně tmářskými. Podrobně zde rozebírat extrémní postoje katolického kléru zejména k antikoncepci, 
k (indikovanému) umělému ukončení těhotenství, jakož i k asistované reprodukci, to by nejspíš bylo 
nošením dříví do lesa.

V informační smršti současnosti je na internetu „spirituálně“ laděných článků o sexualitě nepřeberně. 
Některé z nich se mohou jevit jako zajímavé, ba přímo lákavé; ale brzy zjistíte, že když ne ve druhém, tak 
nejpozději v třetím čtvrtém odstavci začnete narážet na klíčová slova pánbíček, dušička a jim podobná. 
A než se nadějete, už se ocitáte v pohádkovém světě našich – obvykle usměvavých a vlídných – po-
božných spoluobčanů. Což dle mého skromného mínění určitě není nasměrování a napření, které by do 
budoucna mohlo zajistit grandiózní rozkvět nejen té naší, relativně úzce vymezené lékařské sexuologii, 
ale dokonce ani oné sexuologii povšechné, tedy sexuologii v širokánském slova smyslu.    

Doktorka medicíny Ilona Burdová proslovila v listopadu 2012 na pracovní schůzi Sexuologické 
společnosti ČLS JEP pečlivě připravenou přednášku s názvem „Sexualita a křesťanství“, přičemž nás 
posluchače opakovaně odkazovala na „Katechismus katolické církve“ coby pramen zaručené moud-
rosti. Jejím tezím jsem myslím nejen já naslouchal s pocity silně smíšenými. Tudíž je mé dnešní vy-
stoupení současně pokusem o jakousi protiváhu; ve smyslu buďtež slyšeny obě strany. Ve snaze po 
poznání jsem prolistoval katechismus i bibli a eufemisticky doznávám, že mě tyto texty nenadchly. 
Za účelem vyváženosti kolegiálně vyzývám všechny „spirituální“ badatele, včetně MUDr. Burdové 
a jejích ideových souputníků, aby se věnovali zanícenému studiu obsažného celosvětového bestselleru 
famózního britského evolučního biologa, profesora Richarda Dawkinse. Název knihy v anglickém 
originále z  roku 2006 zní „The God Delusion“; v českém překladu z roku 2009 pak „Boží blud“, 
s podtitulem „Přináší náboženství útěchu nebo bolest?“. Ostatně nemusíme ani nutně hledět do zahra-
ničí, vždyť nám tu zůstala hřejivá vzpomínka na českého klinického psychologa, publicistu a autora 
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hlavolamů PhDr. Eduarda Bakaláře, CSc. Nu a jeho druhorozený syn Mgr. Petr Bakalář vydal již 
v roce 2008 monografi i s obrovsky jasnozřivým názvem „Bůh jako psychický virus“; vřele doporučuji 
k četbě. Mladí lidé diskutují na internetu rovněž o tématu „bůh je past“; vysvětlují, že nadpřirozené 
bytosti jsou myšlenkovou léčkou, do které se někteří občané (dobrovolně?) chytili.

Sám vím o jedné zdravotnické pracovnici, která si poměrně rutinně přivydělává takzvanou „meto-
dou andělské terapie“. Její kvalifi kační vybavení zní po anglicku „certifi ed angel   practitioner“ čili 
certifi kovaný andělský praktik. Na svém webu pak uvádí výslovně, že je „schopna vykládat andělská 
znamení a léčit s pomocí andělů a pod jejich vedením“. Totiž, po získání – věřte nevěřte - živnosten-
ského listu(!) v tomto oboru ona je údajně vybavena jakýmisi specifi ckými receptory pro přímé komu-
nikování s anděly a takový zážitek je za pozoruhodný honorář ochotna zprostředkovávat i Vám. Tedy 
Vám, kteří potřebné receptory nepochybně postrádáte. I takovou, věru prozaickou podobu mívá v praxi 
takzvaný duchovní přístup, jemuž celkově je v pracovní náplni mnohých amerických i některých čes-
kých odborníků věnována nadměrná pozornost, a to výrazně nesebekriticky i dosti pošetile. Půjde-li to 
takhle dál, tak odhadem za tři až pět roků možná budou na odborných akcích českých a moravskoslez-
ských sexuologů s vážnou a poněkud ukolébávající tváří některých přednášejících zaznívat středověké 
vatikánské poučky, jako by se nechumelilo. A jen to bude frčet! - Inu, vážení přítomní, chci věřit, že 
česká akademická obec tak hluboko přece jen neklesne.    

Lékařská sexuologie si nikdy za celou dobu své existence nemohla stěžovat na nedostatek odpůrců; 
ti náš obor zlehčují jakožto „hanbatý“, popřípadě málo potřebný, a snaží se nalézat znaky jeho even-
tuální neserióznosti ve smyslu nenaplňování zásady „Evidence-Based Medicine (EBM)“ čili lékařství 
založené na důkazech. Velice se obávám, že individuální uhranutí neboli zahlcení jednotlivců takzva-
ným spirituálním rozměrem sexuality, jež v některých silně vyjádřených případech zřejmě naplňuje 
obsah pojmu religiózní psychopatie, řečeno obecněji, (selektivně, výhradně) religiózní psychická ano-
málie, že to logicky představuje jen a jen vodu na mlýn oněch kritiků sexuologie. Ostatně, extrémně 
vyhrocený případ křesťanského misionářského teroristy A. B. Breivika je dostatečně varovný!

Nikdy v dějinách si teologické nauky a lékařská sexuologie spolu nenotovaly. Být sexuologem 
a současně křesťanem, taková intrapersonální rozporuplnost by mne osobně v rekordním čase zdevas-
tovala; inu, je to holt individuální! Nemyslím to teď nikterak adresně, ale nechtěl bych být účastní-
kem toliko sexuality roztodivnými dogmaty okleštěné, s rigidním lpěním kupříkladu na zákazu párové 
předmanželské pohlavní aktivity, v intencích omračujícího kréda či požadavku „Do nerozborného ce-
loživotního manželství kupujte zajíce v pytli!“. Také jsem se z  důvěryhodných zdrojů dozvěděl, že 
někteří ortodoxní katoličtí páteři prý dodnes považují za hříšnou kteroukoli jinou koitální pozici nežli 
misionářskou neboli „tváří v tvář“ – což však navenek popírají; a že například faráři Církve českoslo-
venské husitské zaujímají v té záležitosti postoje přejícnější.   

V prodejně spirituální literatury na Praze 2, v ulici Ječné, vídám brožurku, na jejíž obálce je vytištěno: 
„Pán Bůh tě má rád. Pro děti od tří do pěti let.“ Vážení, já těch batolátek lituji. Neboť pakliže si jejich in-
doktrinující rodiče pro ně takovou příručku opatří, bude mozek bezbranného dítěte bez sebemenší možnosti 
svobodné subjektivní volby vymýván vnucovaným náboženstvím už od věku vskutku útlého! Táži se, jé-
mináčku, zdalipak to není v příkrém rozporu s lidskými právy a nebo  přinejmenším s obecnou morálkou?

Které dílčí závěry lze z mých dnešních jednoduchých úvah nejspíš učinit? Napadají mě pouze dva. 
Zaprvé se domnívám, že na půdě České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, a ovšemže 
i na půdě Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu, bychom snad dokonce i vystačili 
s  tradiční „trojrozměrnou“ charakteristikou sexuality člověka, tedy ve smyslu letitých přístupů bio-psy-
cho-sociálních. „Objevení“ a prosazování čtvrtého rozměru, onoho takzvaně spirituálního, ve skuteč-
nosti žel téměř pokaždé nábožensky „apoštolujícího“, považuji více méně za nadměrné zviditelňování 
a nejen za postupné uskutečňování, ale i tendenční forsírování záměrů teistické minority českého národa. 
A druhý můj závěr: Nikdo mi nevymluví, že právě v nynějších měsících jsme v naší vlasti svědky 
nebývalé katolické mocenské ofenzívy, a to na takřka veškerých frontách. 

Vše se děje za chodu. A tak vedle vyřčených dvou závěrů mám k dnešnímu datu pro občany České 
republiky - pro teisty pak obzvláště - zatím rovněž pouhá dvě prosebná doporučení: Zaprvé, alespoň 
jednou týdně si v mysli osvěžte nezpochybnitelný fakt, že sedmdesát, spíše však osmdesát procent 
obyvatelstva našeho státu představují ateisté. A zadruhé, nejlépe jednou měsíčně si postupně pouštějte 
videozáznamy vybraných pasáží z obdivuhodně výstižného neboli v  plné šíři trefného celovečerního 
fi lmu „Kladivo na čarodějnice“ (rok vzniku 1969, režie Otakar Vávra). To proto, aby se na hrůzné 
a odpudivé, byť nánosem času možná již zpola zaváté brutální zločiny katolíků nikdy nezapomínalo.  
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Tudíž co se týče náboženského pojmu „vzkříšení“, přeji si, nechť proběhne zmrtvýchvstání čili 
vzkříšení také právě oněch přibližně tří set tisíc Evropanů, v drtivé většině zcela nevinných, které 
Římskokatolická církev zmasakrovala způsobem nejkrutějším, tedy upálením zaživa. Tři sta tisíc je 
odhad střízlivý. Počet obětí teroru takzvaně „Svaté“ inkvizice v ostatních světadílech se mi nepodařilo 
dohledat. (Je prosím někomu z přítomných znám?) Na území našeho státu byla první „čarodějnice“ 
upálena až v roce 1622. Přičemž obžaloba zněla: Barbora Šmídová stlouká žluklé máslo a navozuje 
špatné počasí. Rozsudek byl ovšem pečlivě vykonán - jakožto prapodivný nehynoucí doklad dodnes 
proklamované „křesťanské vzdělanosti“.  

RNDr. Jiří Grygar, CSc., s ThLic. Jaroslavem Dominikem Dukou se na Nový rok 2014 v televiz-
ní rozpravě „Společný výslech“ takříkaje plácali po ramenou a svorně zdůrazňovali, že náboženství 
a věda si prý vzájemně neodporují. Poctivá odpověď na takovou otázku možná nemůže být úplně 
jednoznačná. Avšak navzdory slovutnosti těchto dvou pánů, médii poněkud zveličované, se přece 
jen přikláním k názoru, že náboženství vědě neprospívá, že jí přinejmenším částečně protiřečí. Nejen 
v oblasti plánovaného rodičovství „en block“ o tom není sebemenších pochyb. 

Hrdinou mého srdce je co do zásadovosti a ušlechtilosti nedostižný a současně nebohý pan Giordano 
Bruno. Pokud bych snad někdy přicestoval do Říma, nejdříve bych se vydal na tamější „Campo de´Fio-
ri“ čili Náměstí Květin, kde přesně od roku 1900 stojí jeho pomník. Přičemž na dekorativních reliéfech 
té sochy je vyobrazeno dalších osm takzvaných kacířů, včetně velikána českého národa Mistra Jana 
Husa! Osud mučedníků se smazat nedá, pane doktore teologie Duko. Přírodovědec a fi lozof, profesor 
RNDr. Stanislav Komárek, Dr., připomíná, že když pan Galileo Galilei objevil měsíčky planety Jupiter, 
svatouškovsky pokrytečtí preláti, vůči pokrokovým poznatkům dočista zabednění, odmítli do jeho 
dalekohledu na Jupiterovy satelity pohlédnout.  

Prostě ten punc zpátečnictví žádným způsobem nelze z náboženství přesvědčivě sejmout. Tak – 
a teď mě třeba můžete podle chuti a se souhlasem Bruselu kamenovat. Vždyť politicky jsem pramálo 
korektní! Á propos, pro zmíněný postoj Grygarův už jakés takés vysvětlení mám: Víte, on se narodil 
v Německu a to je jedna ze tvrzí křesťanství. (Přičemž baštou náboženství Německo plus anektované 
Rakousko bylo i v roce 1939, při rozpoutání druhé světové války.) 

Pro dokreslení poměrů, již z doby vcelku nedávné, vyslechněte prosím kratičkou epizodu vzpomín-
kovou, a to jmenovitou: V prvé polovině devadesátých let jsem se zúčastnil veliké psychoterapeutické 
konference v Luhačovicích, mimochodem, skvěle organizované profesorem PhDr. Stanislavem Kra-
tochvílem, CSc., tak jak jej známe „odedávna“. V programu posléze přišel na řadu jakýsi páter s ko-
lárkem u krku a přednášel tuším o pastoraci. Jeho první věta překvapivě zněla „Povstaňte, pomodlíme 
se!“. Když přednáška skončila, v rozpravě jsem autorovi jemnými slovy vytkl, že vzhledem k evident-
ně převažujícímu zastoupení ateistů v početném auditoriu akce vědecké a nikoli tedy kostelní, nebyl 
jeho povel k hromadné modlitbě oprávněný, tím méně vhodný. K mému názoru se zřetelně důrazněji 
tehdy připojil brněnský psychiatr, kolega Jan Šneler. Poté jsem však zažíval pocity křivdy, když docent 
MUDr. Václav Mikota, CSc., jenž onomu přednáškovému bloku předsedal, na náš protest vyřčený se 
srdcem na dlani reagoval neoblomnou odpovědí „Modlete se, kolegové, modlete se“. – Takovou jsem 
učinil osobní zkušenost s demokracií v katolickém hávu či provedení.  

Ovšemže je svoboda vyznání nedotknutelným atributem naší stávající (spíše jen pseudo-) demo-
kracie. Současně se však domnívám, že bezvěrecká většina české společnosti by neměla být tak často 
netečná či lhostejná a v polemikách s  teisty ustupující; místy ukolébaně mlčenlivá anebo dokonce 
poraženecká až bezbranná - vůči promyšleně cílevědomým aktivitám kruhů církevních, zejména pak 
katolických. Ačkoli nebývá mým zvykem přehnaně slyšet trávu růst, nabyl jsem osobního přesvědčení, 
že více či méně nenápadné církevní šrouby se v České republice těchto měsíců plíživě utahují. Případ-
ným pochybovačům předkládám namátkový výčet tří faktů. Zaprvé: V naší malé, ateistické zemičce 
celkem pět teologických fakult (tři pražské, jedna českobudějovická a jedna olomoucká) každoročně 
chrlí kvantum dalších absolventů. Jejich uplatnění bude otazníkové. A přitom kupříkladu obdělává-
ní českých a moravskoslezských polností se nerozumně minimalizuje. Zadruhé: Historické postupy 
španělské inkvizice vyhodnocuje v médiích kardinál Duka jako poměrně umírněné(!) a vcelku spra-
vedlivé(!). A za třetí: PhDr. Radomír Malý z Katolické teologické fakulty v Českých Budějovicích na-
léhavě doporučuje celou naši republiku postupně přeorganizovat na katolický stát; a to včetně nutnosti 
obnovit na území ČR působení Svaté inkvizice(!). Například v časopise „Duše a hvězdy“ uveřejnil 
v červenci 2013 článek s názvem „Na programu je katolická kontrarevoluce“. V něm uvádí mimo jiné: 
„… Katolík má tady morální povinnost dát přednost třeba i diktatuře, pokud tato ve jménu křesťanství 
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a přirozeného mravního zákona zakazuje potraty a eutanázii, pornografi i, pohlavní nevázanost a ho-
mosexuální perverzi, a všemožně podporuje tradiční rodinu a nerozlučitelnost manželství. …“ – Tak 
takový pedagog prosím zřejmě dodnes vychovává vysokoškolské studenty Jihočeské univerzity. ---     

Nu a teď obraťme list a zamysleme se, zda existuje také nějaká spiritualita ateistická neboli bezvě-
recká. Ano či ne?  Zdá se, že nepochybně ano. 

Je na místě uvědomit si, že teoreticky značně rozsáhlá říše veškeré nenáboženské duchovnosti sestá-
vá především z otázek či tematických okruhů našeho odvěkého člověčího hloubání: Kdo jsem, odkud 
přicházím, kam směřuji; jaký je smysl mé existence ve vesmíru; možnosti zmenšení stresu; touha po 
zapojení se do něčeho většího, smysluplnějšího; vize a vědomí takzvaných „globálních hodnot“; pří-
stup holistický čili celostní; schopnost ptát se „proč?“. A tak dále.

Myslitelé soudobí se kromě jiného obírají poměrně stěžejním a současně interesantním souslovím 
„spirituální inteligence“. Na občana povrchněji nazírajícího zavane z  toho termínu naznačená po-
hrůžka, že kdokoli se odváží neklanět se (s odpuštěním) blouznivě vyfantazírovaným nebeským pro-
tagonistům, ten bude neprodleně nazván hlupákem. Nemusí tomu zdaleka tak být - promiňte mi mou 
předchozí expresivní formulaci. V roce 2003 vyšel v nakladatelství Mladá fronta překlad průkopnické 
knihy americké fyzičky Danah  Zohar plus jejího manžela Iana Marshalla v roli spoluautora; a to právě 
pod titulem Spirituální inteligence. (Anglický originál monografi e spatřil světlo světa v roce 2000. 
V písemnictví obecně viz příslušnou zkratku SQ, jakožto nejmladšího pomyslného sourozence inteli-
genčního kvocientu - IQ a emočního kvocientu - EQ.) Zohar i autoři pozdější argumentačně objasňují, 
že tato duchovní inteligence není nutně spojena s religiozitou a naopak že nábožnost vůbec nezaručuje 
vysokou SQ. Čili excelentní spirituální inteligencí může být obdařen i některý absolutní bezvěrec. 
S takovouto duchovní osobností, která by byla nefalšovaným, plnokrevným, zapřísáhlým ateistou, 
bych si nesmírně rád porozprávěl! Nicméně sám sobě i Vám vespolek musím ještě položit nekonform-
ní otázku: Tací jedinci z masa a kostí doopravdy existují? ---         

Jelikož právě dlíme na kongresu k sexuální výchově, dovolím si na optimistický závěr svého vystou-
pení poněkud neústrojně vyjmenovat deset hlavních blahodárných benefi tů, které může našemu zdra-
votnímu stavu přinášet vcelku pravidelná párová sexuální aktivita neboli režim frekventního fortelného 
pomilování se. Nikoli na papíře, nýbrž na dvoulůžku a tak podobně. Počítejte se mnou: Zkvalitnění 
protilátkové imunity. Snížení pravděpodobnosti infarktu myokardu. Ejakulační prevence rakoviny pro-
staty. Spálení až celé stovky kilokalorií během půlhodinky sexu. Zkrásnění pleti. Nedocenitelný efekt 
protistresový. Zažehnání bolesti hlavy. Zaplašení či rozpuštění subdeprese. Vítězství nad nespavostí. 
A konečně za desáté snad dokonce i zlepšení tvůrčí produktivity lidského mozku; takže s nadsázkou by 
se možná dalo volat „Ctihodní spoluobčané, souložte často a stanete se inteligentnějšími!“. 

Kontakt na autora:   
MUDr. Václav Urbánek, CSc., 
Sexuologický ústav 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice, 
Apolinářská 4,  
128 08 Praha 2 
e-mail: vaclav-urbanek@seznam.cz
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Sexuální dysfunkce u žen
Radim Uzel

Pod pojmem sexuální dysfunkce rozumíme poruchy sexuální výkonnosti. Tyto poruchy bývají 
charakterizovány nedostatečností určitých složek sexuálního chování. Samotné slovo „výkonnost“ je 
ovšem v sexualitě poněkud zavádějící, jelikož budí dojem, že lidská sexuální aktivita je podobná jaké-
musi sportovnímu výkonu u něhož je radno usilovat o překonávání nějakých výkonnostních limitů či 
rekordů. Úsilí o normalitu sexuálních funkcí by mělo směřovat spíše k úsilí o tělesné a duševní blaho 
(angl. „wellbeing“), zaměřené na jedince a v párové sexuální aktivitě pak k dosažení vzájemného 
souznění sexuálních projevů.

Mezinárodní klasifi kace nemocí podle WHO rozlišuje tyto poruchy sexuální funkce:
– Poruchy sexuální apetence
– Poruchy sexuálního vzrušení
– Poruchy orgasmu
– Sexuální bolestivé poruchy
– Zvýšený sexuální pud

Z odborného sexuologického hlediska bychom pak měli rozlišovat zda se jedná o sexuální dysfunkci 
primární nebo sekundární podle toho, zda existuje již od počátku sexuálního života, nebo zda se obje-
vila teprve později v jeho průběhu.

Další rozdělení dysfunkcí je na úplné a částečné. Úplnou dysfunkcí je naprosté chybění určité sexu-
ální kvality, částečnou pak její narušení do určitého většího či menšího stupně a míry. 

Důležité je rovněž posouzení, zda se jedná o dysfunkci generalizovanou nebo selektivní. Toto posouze-
ní je důležité zejména vzhledem k určitému partnerskému vztahu ke konkrétnímu sexuálnímu protějšku.

Pokud pak rozdělujeme sexuální dysfunkce podle příčiny jejich vzniku můžeme rozlišovat dys-
funkce převážně funkční (psychogenní) a převážně organicky podmíněné (tělesné). Je logické, že tyto 
dvě příčiny vzniku sexuálních dysfunkcí se mohou často kombinovat, zaměňovat a v průběhu života 
i vzájemně potencovat. 

Všechny tyto vyjmenované dysfunkce postihují v přibližně stejné míře muže i ženy i když je zřej-
mé, že některé pak v průběhu života u určitého pohlaví převažují. Rovněž věkový faktor a přidružené 
nemoci mají na výskyt a průběh sexuálních dysfunkcí nezanedbatelný vliv. 

U žen se časněji než u mužů vyskytují poruchy sexuální apetence projevující se nízkým zájmem 
o sex. Porucha libida se tu projevuje jako nedostatek nebo naprostá ztráta sexuální touhy. 

Pokles zájmu o sex může být zdrojem partnerských problémů. Vzácně se jedná o poruchu primární, 
častěji se vyskytuje až v průběhu sexuálního života. V sexuologické praxi ji zaznamenáváme často 
v souvislosti s duševními a tělesnými potížemi a s partnerskými nebo i sociálními konfl ikty. Často 
se jedná o poruchu selektivní týkající se pouze sexuálního soužití se stabilním partnerem. Důležitý je 
vztah éto poruchy nejen k jiným nesexuálním sociálním faktorům (zaměstnání), ale i ve vztahu k men-
struačnímu cyklu, těhotenství, kojení apod. Příčinou může být i hyperprolaktinemie v šestinedělí, kde 
dysfunkce může přetrvávat i do další periody v souvislosti s péčí o malé dítě a péčí o domácnost. 

Na snížení libida má pochopitelně vliv také věk (hormonální insufi cience v klimakteriu), nebo pří-
datné endokrinní onemocnění (štítná žláza, diabetes). Také užívání hormonální antikoncepce může být 
v některých případech příčinou snížení sexuální apetence.

Vyšším stupněm sníženého libida (hypolibidimie) je sexuální averze, odpor k sexu (alibidimie). 
Intenzivní odpor k sexu může představovat i určitou formu sexuální fobie podobné panickému strachu 
ze sexuálního spojení a intimního kontaktu. Příčinou mohou být traumatické sexuální zážitky, ale také 
hyperprotektivní sexuální výchova považující sexualitu za hříšný nástroj ďábla. 

Poměrně častou stížností sexuologických pacientek je nízká sexuální vzrušivost, někdy nazývaná 
také pohlavní chladností – frigiditou. Podle klasifi kace WHO se vyznačuje „nedostatečným proží-
váním sexuální slasti“. Projevuje se hlavně nedostatečnou lubrikací, která je u ženy vlastně obdobou 
mužské erekce penisu. Často může vést k bolestivým projevům v průběhu pohlavního styku. Proti 
léčení mužských poruch erektilních dysfunkcí je snadnost terapie nabíledni a spočívá v jednoduché 
artefi ciální lubrikaci.

Závažným problémem ženské sexuologie a ženských sexuálních dysfunkcí jsou poruchy orgasmu 
u žen. Zejména se zde uplatňuje skutečnost ve srovnání s mužem menší samozřejmost orgasmu. Je 
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dána zejména jeho malým reprodukčním významem. Každá desátá žena zůstává bez prožitku orgasmu 
po celý život a třetina žen má orgasmus jen někdy, za určitých podmínek. Někteří sexuologové tuto 
poruchu vůbec mezi ženské sexuální dysfunkce nezařazují. Některým anorgastickým ženám ani neva-
dí. tyto ženy jsou pak často svou orgastickou dysfunkcí osvětově traumatizovány. Důležitým faktorem 
je i věk ženy. Orgastická funkce často podléhá vývojovým změnám a rovněž mladé ženy by neměly 
být konfrontovány s problematikou nepřítomností orgasmu. Ženský orgasmus je biologická kvalita 
s nesmírnou variací projevů a prožitků a jeho výbavnost pak podléhá často individuálním požadavkům 
sexuální dráždivosti a variabilitě citlivosti různých erotogenních zón. 

S touto problematikou tako souvisí diferenciace masturbačních aktivit a často až nesmyslně zdů-
razňovaná problematika rozličné nomenklatury erotogenních zón (G-bod, ženská ejakulace, mokrý 
orgasmus apod.). Často se jedná o žabomyší spory různých soutěživých sexuologických „škol“, „pra-
covnách skupin“ a „vědeckých autorit“.

Totéž se týká věčně trvajících diskusí týkajících se „klitoridálního“, „vaginálního“, „uterinního“ 
a „smíšeného“ orgasmu. Také rozlišení na „malý“ a „velký“ orgasmus se střízlivě uvažující sexuolo-
gické teorii jeví jako samoúčelné a nesmyslné. Také „koitální“, „nekoitální“ a „masturbační“ orgas-
mus se od sebe ve skutečnosti příliš neliší a diferenciace je dána často ekonomickou snahou léčitelů 
a vynálezců různých „orgastických škol“. Ženský orgasmus se nepochybně v mnoha zemích stává 
i předmětem ekonomických zájmů vedoucích až k jakémusi fetišistickému orgastickému zbožnění. 

Střízlivě uvažující sexuální terapie pak bude vycházet především z racionální léčby cílenou mastur-
bační technikou s použitím vibrátoru spojenou s rehabilitačními tzv. Kegelovými cviky. Ke slovu může 
přijít i balneoterapie (vaginální lázeňské procedury) a event. erotické masáže.

Sexuální bolestivé poruchy označované v gynekologické sexuologii za algopareunii a dyspareunii 
bývají často gynekologické etiologie (záněty vulvy, pochvy, dělohy, adnex, a parametrií), méně často 
pak původu psychogenního. Zatímco jako dyspareunii označujeme nepříjemné pocity při pohlavním 
styku, algopareunie označuje pocity bolestivé. Je zřejmé, že v klinickém hodnocení mohou být oba tyto 
dva projevy vzájemně zaměňovány. Elegantním označením je pak syndrom koitálního dyskomfortu. Je 
zřejmé, že diagnostika a léčba těchto stavů náleží gynekologické sexuologii s důrazem na sexuologic-
kou erudici každého gynekologa, který by tak měl zabezpečovat sexuologickou péči prvního kontaktu. 

Zvláštní poruchou související s algopareunií je vaginismus. Tato dysfunkce se vyznačuje silným 
mimovolním stažením svalstva poševního vchodu při jakékoliv snaze o proniknutí do pochvy. Působí 
dojmem jakési svalové křeče, která je někdy doprovázena přitažením stehen k sobě a obloukovitým 
prohnutím bederní páteře (stavění páteřního mostu). Toto křečovité stažení může vyvolat už jenom 
dotyk v oblasti zevního genitálu, ba dokonce někdy i dotyk na vnější straně stehen.

Příčinou bývá někdy sexuální zneužívání v dětství, hyperprotektivní sexuální výchova, často se 
však příčinu tohoto stavu nepodaří nalézt. Výsledkem je nekonzumované manželství, které kupodivu 
je někdy oběma partnery i řadu let akceptováno. Léčba spočívá v postupné dotykové a psychické 
desenzibilizaci. Nutná je současná psychická a dotyková terapie. Nedávno se snažilo i renomované se-
xuologické pracoviště léčit vaginismus pouze psychoterapií, pochopitelně bezúspěšně. Naopak by byla 
škodlivá jakákoliv chirurgická intervence, jejíž indikace by zaměnila psychogenní etiologii vaginismu 
s anatomickým defektem pevného hymenálního prstence. 

K nemožnosti zavedení jakéhokoliv předmětu nebo penisu do pochvy může totiž vést i vrozená 
organicky podmíněná obtížnost defl orace (hymen carnosus), což je ovšem oproti neorganickému vagi-
nismu stav neobyčejně vzácný.

V rámci pojednání o ženských sexuálních dysfunkcích je nutno zmínit se ještě o poruchách sexuální 
satisfakce. Jsou to různé vegetativní potíže spojené se sexuální aktivitou jako třeba škytavka, zvracení 
a průjem. Tyto stavy jsou sice neobyčejně vzácné, mívají však výrazný negativní vliv na kvalitu pá-
rového sexuálního prožitku. Výjimkou nebývají ani koitální migrény a koitální močová inkontinence, 
která bývá někdy neprávem zaměňována za tzv. „mokrý orgasmus“, který je v poslední době považo-
ván za jakousi sexuální normu. 

Poruchy sexuální satisfakce je třeba léčit symptomaticky a brát na vědomí často se vyskytující psy-
chosomatickou komponentu těchto potíží.
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Právní názory na euthanasii v některých státech.
Petr Wissiński

Na 21. Kongresu PARDUBICE 2013 jsem se ve svém sdělení zamýšlel nad otázkou zda tak, jak 
má člověk právo má život, má i právo na „neživot“, čili zda má právo zemřít, je-li smrt nezvratným 
projevem jeho vůle a jak by byla pomoc k usmrcení či realizace takového usmrcení jinou osobou 
posuzována podle platného českého trestního zákoníku. Letos na toto téma navazuji určitým pokusem 
o komparaci zahraniční právní úpravy.

Australský svaz umožňuje v Severním teritoriu  nevyléčitelně nemocným dospělým osobám, kterým 
zbývá již jen maximálně rok života, požádat lékaře o ukončení jejich života. Euthanasie je tak vlastně 
přípustná pouze u nemocných v posledním stádiu nemoci. V průzkumu tento krok schválilo 75% oby-
vatelstva. Odpůrci zákona začali Darwin, správní středisko Severního teritoria, označovat za „hlavní 
město smrti“. Žádost o euthanasii musí schválit tři lékaři včetně psychiatra a specialisty na nemoc, 
kterou pacient trpí. Avšak nedlouho po schválení zákona byl dne 28. 3. 1997 zrušen. Kromě australské-
ho Severního teritoria tak nebyla aktivní euthanasie a pomoc při sebevraždě lékařem nikde zákonem 
povolena. Aktivní euthanasie je kvalifi kována jako vražda či zabití a to bez ohledu na to, zda osoba 
byla zabita na vlastní žádost. Nepřímá euthanasie není trestně stíhána a pasivní euthanasie je přípustná 
v Jižní Austrálii, v Severním teritoriu, v hlavním městě a ve státech Viktorie.

„Stát Viktorie a Severní teritorium  přijaly zákony legalizující odmítnutí léčby předem. Hlavní 
město a Jižní Austrálie přijaly zákony, které rovněž upravují možnost ustanovení zástupce, který má 
pravomoc odmítnout léčbu v případě, že by zastoupený pacient nebyl schopný vyjádřit svoji vůli sám. 
Všechny tyto zákony  stanoví, že za určitých podmínek lékař, který zastavil léčbu, neučinil profesio-
nální chybu a nemůže být stíhán podle občanskoprávních nebo trestněprávních předpisů.“1) 

Dánské království sice trestně postihuje případy tzv. aktivní euthanasie, tedy vraždy na žádost (čl. 
239 trestního zákona), za které hrozí trest odnětí svobody v délce tří let, ale trestní sazba může být 
snížena nebo dokonce může být upuštěno od potrestání, pokud byl trestný čin spáchán za určitých 
okolností, jako např. „pod vlivem silné emoce nebo pokud jiná zvláštní vysvětlení ospravedlňují stav 
viníka“.”2) V Dánsku  je kromě toho legální pasivní euthanasie podle pravidel v zákoně o výkonu 
lékařské profese. Ten umožňuje, aby lékař upustil od léčby umírajícího pacienta buď na základě jeho 
poslední vůle, a nebo v případě umírajícího, jemuž léčba pouze oddaluje smrt.

Nepřímá euthanasie je upravena v zákoně o právním postavení plnoletého pacienta, který „stanoví, 
že umírající pacient, u něhož je smrt nevyhnutelná, může odmítnout léčbu, která nemá jiný účel než 
oddálení jeho smrti, může požádat o utišující prostředky pro ulevení od bolesti, i když jimi může být 
urychlena jeho smrt, jakož i může vyhotovit poslední vůli, ve které odmítá veškerou léčbu.“3) 

Kanada euthanasii a účast na sebevraždě kvalifi kuje jako trestný čin podle čl. 14 a čl. 241 trestního 
zákona. Nikdo není oprávněn souhlasit, aby mu byla způsobena smrt (čl. 14) a každý, kdo navádí jinou 
osobu ke spáchání sebevraždy nebo pomáhá nebo podněcuje jinou osobu spáchat sebevraždu, ať již je 
sebevražda uskutečněna či nikoliv, je vinný ze spáchání trestného činu a může být odsouzen k trestu 
odnětí svobody až na čtrnáct let (čl. 241). 

Podle průzkumů veřejného mínění  vzrůstá  počet lidí upřednostňujících euthanasii. Při jednom 
z těchto posledních průzkumů se pro možnost euthanasie vyslovilo 49 procent, proti bylo 37 procent. 
13 procent dotazovaných přitom zůstala nerozhodnutá.

“Co se týče pasivní euthanasie, podle čl. 215 trestního zákona má každý povinnost ze zákona zajiš-
ťovat životní potřeby osobě, která je v jeho péči, pokud je taková osoba neschopná, z důvodu nemoci, 
duševní choroby nebo jiné příčiny, sama o sebe pečovat a zajistit si sama životní potřeby. Soudy inter-
pretují toto ustanovení jako zákaz lékařům odepřít nebo upustit od léčby na podporu života pacienta. 
Na druhou stranu však mají občané základní právo, zakotvené v Listině práv a svobod, odmítnout 

1) Pejchalová-Grünwaldová V., Euthanasie a pomoc při sebevraždě, Parlamentní institut, Informační 
podklad č. 5.244, 2005
2) Pejchalová-Grünwaldová V., Euthanasie a pomoc při sebevraždě, Parlamentní institut, Informační 
podklad č. 5.244, 2005
3) Pejchalová-Grünwaldová V., Euthanasie a pomoc při sebevraždě, Parlamentní institut, Informační 
podklad č. 5.244, 2005
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lékařskou péči a léčbu. Mají tedy i právo odmítnout léčbu, i když její odmítnutí jim může způsobit 
smrt. V lékařské praxi v Kanadě je běžné, že lékaři provádějí pasivní euthanasii na žádost pacienta, 
jeho rodiny nebo s jeho souhlasem.”4) 

Německo   je dosud ovlivněno vývojem euthanasie, jenž se vymknul jakékoli kontrole a omezení bě-
hem druhé světové války a pravděpodobně zapříčinil minimální diskuze na téma euthanasie v Němec-
ku. Úvahy o euthanasii se objevují pod pojmem „Sterbenhilfe“ (pomoc při umírání) za účelem umožnit 
trpícím důstojnou smrt na jejich přání. Diskuse se koncentrují jen na německé odborné kruhy a církev. 

Speciální zákon k euthanasii v Německu tedy neexistuje. Případné přečiny spadají pod trestní právo 
jako trestný čin usmrcení. Německé trestní právo však rozlišuje aktivní a pasivní euthanasii. Pasivní 
euthanasie se v Německu nepovažuje za trestný čin, ovšem pouze za předpokladu, že pacient trpí 
vážnou, nevyléčitelnou nemocí, kdy již nemá nadějí na zlepšení a jeho úmrtí je nezvratitelné. „Podle 
judikatury Nejvyššího spolkového soudu lze realizovat pasivní euthanasii může u pacientů neschop-
ných úsudku nebo vyjádření vůle a lékař se musí opírat o předpokládanou vůli pacienta (např. na 
základě jeho názorů, žádostí učiněných v minulosti ústně nebo písemně, náboženského přesvědčení, 
fi lozofi ckých názorů).“5)

Aktivní euthanasie ačkoliv není výslovně v německém právní řádu upravena, může být zařazena 
pod různé skutkové podstaty trestního zákona. „Pokud nemocná osoba výslovně a vážně požádá, aby 
byla usmrcena, osoba, která ji usmrtí spáchá trestný čin zabití na žádost (čl . 216 trestního zákona). 
Pokud neexistovala výslovná a vážná žádost osoby, která byla usmrcena, pachatel může být potrestán 
na základě čl. 212 a 213 trestního zákona (zabití). Osoba, která je v postavení tzv. ochránce života (ať 
je to ošetřující lékař nebo blízký příbuzný nemocného), dopustí se trestného činu zabití z nedbalosti 
(čl. 212 a 213 trestního zákona). Každá jiná osoba, která není v takovém postavení, se dopustí trest-
ného činu neposkytnutí pomoci (čl. 323c trestního zákona).“6) Pomoc při sebevraždě není v Německu 
trestným činem. 

V roce 2007 Vrchní zemský soud v Hammu dovolil rodičům nechat zemřít čtyřletou dceru, která 
ležela po chybném lékařském zákroku více než deset měsíců v kómatu odkázaná na přístroje7). Dospěl 
k závěru, že rodiče mohou nechat dívku odpojit od umělé výživy a tím ji  zbavit  života, pokud další 
lékařská péče nepřinese trvalé zlepšení stavu dítěte. 

Toto rozhodnutí umožnit dítě nechat zemřít vychází z pečovatelského práva, chráněného ústavou, 
zdůvodnil soud svůj verdikt. Podle obhájce rodičů Wolfganga Putze soud umožnil nechat zemřít dět-
ského pacienta v kómatu s poukazem na „blaho dítěte“. Podle Putze měl život dívky postupně ukončit 
rodinný lékař tím, že dívku přestane vyživovat a bude jí dodávat stále menší množství tekutin. Ještě než 
se tak ale stalo, Saskia sama v červnu zemřela dva dny poté, co si ji rodiče přivezli z nemocnice domů. 

Nizozemské království upravilo v roce 2001 zákonem, výčet podmínek, za nichž není možné trestat 
lékaře za pomoc pacientovi při dobrovolném odchodu ze života a tak přestala být euthanasie trestným 
činem. Ukončení života je možné pouze v nemocnicích, v režii lékaře na základě dobrovolné, náležitě 
zvážené a platné žádosti učiněné předem osobami staršími šestnácti let (osoby mezi 12 a 16 lety věku 
mohou taktéž požadovat vykonání euthanasie nebo asistované sebevraždy, avšak rodič či zákonný zá-
stupce musí vyslovit souhlas). Uznává se jak písemná tak ústní forma žádosti. Zmíněný zákon zaručuje 
nizozemským lékařům beztrestnost za předpokladu, že pacient neúnosně trpěl, nebyla naděje na zlep-
šení jeho zdravotního stavu a současně neexistuje reálná možnost alternativního zásahu. Lékař před 
zákrokem musí pacienta dokonale informovat o jeho současném stavu a perspektivách dalšího vývoje.. 
Jeho stav rovněž konzultuje alespoň s jedním nezávislým lékařem. Samotný zákrok lékař musí vykonat 
s řádnou lékařskou péčí, vypracuje zprávu ve stanovené formě a oznámí jej místně příslušnému patolo-
govi. “Patolog také vypracovává zprávu, ve které uvádí, že pacientova smrt nastala z nepřirozené pří-
činy. Zprávu postupuje státnímu zastupitelství, které dává souhlas s pohřbem. Obě zprávy se doručují 
místně příslušné Regionální komisi pro kontrolu euthanasie spolu s vyjádřením nezávislého lékaře, 

4) Pejchalová-Grünwaldová V., Euthanasie a pomoc při sebevraždě, Parlamentní institut, Informační 
podklad č. 5.244, 2005
5) Pejchalová-Grünwaldová V., Euthanasie a pomoc při sebevraždě, Parlamentní institut, Informační 
podklad č. 5.244, 2005
6) Pejchalová-Grünwaldová V., Euthanasie a pomoc při sebevraždě, Parlamentní institut, Informační 
podklad č. 5.244, 2005
7) 17.10. 2007 - Právo, ČTK, DPA 
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který byl konzultován, a s písemným příkazem zemřelého. .“8) Poslední slovo při posuzování vhodnosti 
ukončení života si ve svých rukou ponechává mimo jiné také proto, aby bylo jasné, že euthanasie není 
normálním lékařským zákrokem. Přitom platí základní zásada zákona a to, že pacient nemá absolutní 
právo na euthanasii a lékař nemá absolutní povinnost ji vykonat. 

Co ale zákon nedokázal dostatečně vyřešit, jsou přesně defi nované lékařské a morální mantinely 
a kdo může rozhodnout v případě nevyléčitelně nemocných pacientů neschopných o svém osudu kva-
lifi kovaně rozhodnout, tzn. v případě mentálně nemocných pacientů, pacientů v kómatu, novorozenců 
a dětí do 12 let. A tak v minulém roce požádala Královská nizozemská lékařská asociace tamější  mi-
nisterstvo zdravotnictví o vypracování vzorových postupů  a stanovisek, kterými by byli nizozemští 
lékaři vedeni při provádění euthanasie právě u nevyléčitelně nemocných pacientů neschopných o svém 
osudu kvalifi kovaně rozhodnout. 

Oregon / USA umožňuje pomoc při sebevraždě možná jako v jediném americkém státě a to od 
poloviny devadesátých let minulého století. O jejím připuštění rozhodli nadvakrát občané v referendu. 
Tento postup upravuje zvláštní zákon. 

Pomoc při sebevraždě je  povolena pouze osobám starším 18 let, které se nacházejí v posledních 
šesti měsících smrtelné nemoci. Tuto skutečnost musí potvrdit dva lékaři. Takováto osoba musí nej-
prve dvakrát ústně a jednou písemně požádat o předmětný zákrok, když každá taková žádost musí 
následovat nejdříve po dvou týdnech od předcházející. Pacient přitom musí být v takovém psychickém 
stavu, aby si byl plně vědom důsledků své žádosti. To, že je tak činěno výlučně dobrovolně a bez 
vnějšího nátlaku jsou povinni potvrdit dva svědkové. Lékař musí pacienta informovat o všech dostup-
ných alternativách asistované sebevraždy, včetně možností úlevy, kontroly bolesti nebo péče v hospici. 
Smrtelnou dávku předepisuje pacientovi pouze lékař, aby si ji sám aplikoval. Každý vystavený předpis 
pak lékaři  povinně oznamují. Pokud lékař splní tyto všechny podmínky nejsou trestně odpovědní. 
Oregonští lékaři mohou  provést tento zákrok i u osob žijících mimo Oregon, avšak této možnosti není 
v USA masově využíváno.  V ostatních státech USA není euthanasie povolena. 

Přestože není ve státech USA euthanasie povolena vyvrcholil v roce 2005 spor ohledně fl oridské 
ženy Terri Schiavo. Žena trpěla vážný poškozením mozku a od roku 1990 byl její život uměle prodlu-
žován díky lékařským přístrojům9). Manžel Terri Schiavo se obrátil na soud s prosbou odpojit manžel-
ku od její život prodlužujících přístrojů a to na základě dříve vysloveného přání ženy, že nechce mýt 
uměle udržována při životě. Její případ byl v americké historii nejdelším soudním sporem o právo ze-
mřít, avšak manžel Michael Terri uspěl a žena byla skutečně od přístrojů odpojena. Floridský Nejvyšší 
soud zrušil zákon vyhlášený guvernérem J. Bushem, který měl držet při životě ženu s poškozeným 
mozkem. Soud rozhodl, že zákon, který se postavil proti rozhodnutí nižších soudů v případě Terri 
Schiavo, porušil základní princip dělení moci ve státě. 

Polsko sice euthanasii na jedné straně kriminalizuje a za euthanasii se považuje usmrcení na 
žádost a ze soucitu, ale na druhé straně uplatňuje vůči pachateli velice liberální postup. Art. 150 trest-
ního zákoníku  stanoví  pro toho, kdo zabije člověka na jeho žádost a pod vlivem  soucitu k němu,  
trest odnětí svobody od 3 měsíců do 5 let. Zároveň umožňuje ve výjimečných případech  použití 
mimořádného zmírnění trestu, ba i upuštění od jeho vyměření. Podobná právní úprava existovala 
v Uhrách za Rakousko-Uherské monarchie.

Švýcarská konfederace, kvalifi kuje přímou aktivní euthanasii jako trestný čin vraždy (Čl. 111), trest-
ný čin zabití (Čl. 113) a trestný čin zabití z milosti či na žádost (Čl. 114). Nepřímá aktivní euthanasie 
nenaplňuje skutkovou podstatu žádného trestného činu. U nevyléčitelně nemocných lidí za určitých 
podmínek připouští beztrestnou asistovanou sebevraždu. Podmínkou podle Čl. 115 její legálnosti je to, 
že nesmí být provedena ze zištných či sobeckých důvodů. („osoba, která pomůže jiné osobě spáchat 
sebevraždu a je při tom motivována vlastním zájmem, může být potrestána trestem odnětí svobody“). 
Podle švýcarského občanského práva se veškeré lékařské výkony považují za akty zásahu do osobnosti 
individua, z čehož plyne právo odmítnout jakoukoliv terapie, ke které nedal pacient souhlas. 

Švýcarská právní úprava vcelku snadno umožňuje asistovanou sebevraždu, čehož využívají nejen 
občané Švýcarska, ale i cizinci, kteří se rozhodli zemřít za důstojných podmínek. Po vyplnění potřeb-
ných formulářů klientem se jím začne zabývat lékař, následně vydá pacientovi recept na výdej prepa-
rátu na bázi vysoké dávky pentobarbitalu sodného – tedy jedu, který způsobí pacientovu smrt. Jed vydá 
8) Pejchalová-Grünwaldová V., Euthanasie a pomoc při sebevraždě, Parlamentní institut, Informační 
podklad č. 5.244, 2005
9) Britské listy ze dne 1. 4. 2005
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lékárna. Podmínkou asistované sebevraždy zůstává, že smrtící látku vypije pacient sám bez jakékoliv 
cizí pomoci. Jinak by totiž šlo o aktivní euthanasii a tedy trestný čin. Těmito službami proslula zejména 
fi rmy Dignitas, Exit, Humanitas a Ex International. 

Závěr
V přístupech k euthanasii lze vystopovat rozpačitý leč výrazný postup směrem od odmítavého sta-

noviska ke smířlivým až pozitivním postojům. Zdá se, že společnost začíná akceptovat právo lidského 
jedince nejen na důstojný průběh života, ale i na jeho důstojný závěr v situaci, kdy se sám sobě cítí na 
obtíž. Jistě je namístě ukončení života odborným postupem ať již formou euthanasie nebo asistované 
sebevraždy, než zbabraným pokusem o sebevraždu, která nevyšla.

Novinky.cz přinesly informaci o provedení euthanasie zdravé devětaosmdesátileté britské učitelce 
umění na penzi, která chtěla zemřít, protože v moderním světě nestíhala. Život jela ukončit na kliniku 
Dignitas do Švýcarska. Podle informace se ve Velké Británii chystá nová legislativa, která by to měla 
umožnit i na území Spojeného království.10)

JUDr. Ing. Petr Wissiński

10) http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/332646-zdrave-seniorce-provedli-eutanazii-ch...
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Sexuologická práce s tělem a její možnosti ve výchově
Markéta Zika Koppová

Sexological bodywork SB (sexuologická práce s tělem) je nová profese, která vznikla před dvaceti 
lety v Kalifornii a která má zásadní vliv na boření tabu v oblasti sexuality a přispívá k propagaci zdra-
vého a vědomého přístupu k sobě, k ostatním lidem a ke světu ve kterém žijeme. SB zahrnuje širokou 
škálu technik a metod, které pomáhají lidem navázat kontakt se svým tělem, prohloubit jejich tělesné 
prožívání a probudit intimní vztah nejen k partnerovi, ale i ke svému tělu. Vyškolený sexological body-
worker má nejen teoretické znalosti, ale i vlastní somatickou zkušenost skrze své tělo, a praxi se svými 
klienty.  Pracuje v oblasti partnerských vztahů, osobní transformace, léčení, prohlubování a zkoumání 
duchovního rozměru v rámci sexuality.

1. Pomáhá změnit návyky a stereotypy v sexuálním chování
Mnoho lidí má vypěstovaný návyk v sexuálním chování. Způsob, kterým se uspokojujeme, je stále 

stejný. Když cítíme vzrušení v těle, rychle ho vedeme do vrcholu se zadrženým dechem, v napětí 
a často s pomocí erotických představ, a to jak při masturbaci, tak při pohlavním styku. Při masturba-
ci tak dochází k rychlému způsobu uvolnění napětí a tento stereotyp se pak projektuje do milování 
s partnerem.  Při milování se muži, častěji než ženy, naučí jen určitý způsob, díky kterému dojdou 
k vyvrcholení a který pak stále opakují. Ženy bývají z tohoto způsobu sexuálního chování frustrované 
a raději se pohlavnímu styku s takovým partnerem vyhýbají. SB dává lidem návody k tomu, jak změnit 
tento naučený způsob chování pomocí technik, které pracují s dechem, hlasem, pohybem a vědomým 
dotykem. Pomáhá lidem zbavit se závislosti na sledování pornografi e.

2. Učí nás zvyšovat kapacitu potěšení a rozkoše v těle
Některé ženy nedosahují orgasmu vůbec a většina žen dosahuje orgasmu pouze přes stimulaci kli-

torisu, kdy stimulují svůj klitoris rychlým způsobem jako muži svůj penis. Dosahují tak vrcholového 
orgasmu, který vede pouze k uvolnění napětí, ale často i k frustraci z nenaplňujícího prožitku. SB 
nabízí možnosti, díky kterým sex může trvat hodiny. Muži se učí pracovat s dechem a pánevním dnem 
tak, aby měli kontrolu nad svou erekcí a ejakulací a ženy se učí dostat se při prožívání z mysli do těla 
a prožívat různé druhy orgasmu.

3. Pomáhá nám milovat své tělo bez posuzování a kritizování, takové jaké je
Často se ženy neumí při sexu uvolnit, protože stále kontrolují, jak vypadají, zda dělají to, co se od 

nich očekává, jestli zvuk, který vydávají, je ten správný, jestli se muži jejich pohlaví líbí, voní a chutná. 
Tyto pochybnosti často vycházejí z nedostatečného sebevědomí a z nelásky ke svému tělu. Své sebe-
vědomí ještě snižují porovnáváním svého vzhledu s modelkami na titulních stránkách bulváru. Muži 
v tomto ohledu problém nemívají. SB doporučuje techniku, která se nazývá Orgasmická jóga. Zna-
mená to, že při sebeuspokojování je nutné věnovat pozornost celému svému tělu. Dávat mu láskyplný 
vědomý dotyk nejen na pohlaví, ale na každém kousku těla. Pomocí dechu rozvádět příjemné pocity 
do celého těla. Dívat se při tom do zrcadla. Tančit. Natírat se vonným olejem. To vše vede ke zcitlivění, 
sebeuvědomění, sebepoznání a lásce ke svému tělu, k němuž bychom se měli chovat s péčí a úctou.

Zpětná vazba studentky SB
Dnem, kdy jsem začala studovat SB, se odstartovala velká změna ve vnímání mě samotné, mého 

erotického prožívání a pohledu na život. Dnes když se na sebe podívám do zrcadla, vidím velkou změnu:
– Mám se ráda, víc si sebe vážím
– Dokážu říct, co se mi líbí a co ne, nejen v sexu ,ale i v běžném životě
– Jsem víc aktivní, hlasitější, hravější, tvořivější, vyrovnanější a víc se směju
– Vrátila jsem se k pravidelné meditaci a ke cvičení
– Nepříjemnosti mě tak nevyvádí z míry
– Celá jsem se rozzářila
– Líbí se mi OJ, to, jak se dotýkám svého těla, jak se vnímám
– Lépe se mi komunikuje s muži
– Stud mě opouští
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Začala jsem více používat svůj dech. Využívám ho v každodenních činnostech, např. když děti zlobí 
a já si myslím, že se z nich zblázním. Začala jsem zhluboka dýchat a situaci jsem vyřešila v klidu. Čin-
nostem, které dělám, teď věnuji více vědomé pozornosti. Mám dost síly nedělat věci, které se ode mne 
očekávají, jen abych měla klid. Vím, že už se nenechám nikým vmanipulovat do stresových situací.

4. Uvolňuje energetické bloky, které si neseme v paměti těla 
Během našeho života se stane mnoho situací, ve kterých plně neprojevíme prožívanou emoci. Ně-

kdo nebo něco nás citově zraní, a protože jsme se naučili být hodné holky a hodní kluci, neřekneme, co 
si skutečně myslíme, protože se to nesluší. Nedovolíme si projevit potlačené pocity jako hněv, zlobu, 
strach, smutek, zklamání a další. Schováme je ve svém těle a to nám pak brání žít svůj život naplno 
s otevřeným srdcem ze strachu z dalšího zranění. SB má pro muže i ženy techniky, díky kterým se jim 
vybavuje obsah těchto traumatických vzpomínek, které jsou uloženy v buněčné paměti. Díky tomu 
může dojít k nalezení, projevení a uvolnění potlačených emocí i somatických projevů. Tímto způso-
bem může dojít k pochopení odhalených souvislostí a integrace celé situace. 

5. Učí nás prožívat rozšířené a extatické stavy vědomí
Pro většinu populace je přirozené nechávat své vzrušení v pohlaví a kumulovat ho až do vyvrcho-

lení. Nějak jsme zapomněli vyživovat i své srdce a svůj mozek. Sex je pak redukován na prožívání 
vzrušení v pohlavních orgánech. SB učí pomocí dechu a práce s pánevním dnem posouvat vzrušení do 
srdce a odtud i do hlavy. Když propojíme pohlaví a srdce, můžeme na úrovni srdce cítit, jak prožíváme 
více lásky ve svém těle. V běžném denním životě vidíme i ostatní z jiného úhlu pohledu a přijímáme 
je láskyplněji. Nejsme tak kritičtí a díváme se „pod povrch“věcí. Když se naučíme vynést sexuální 
energi, až na úroveň mozku, máme šanci zažívat spojení s univerzem. Můžeme prožívat rozšířené stavy 
vědomí, při kterých ztrácíme hranici fyzického těla, a naše vědomí nemá žádné omezení. Cítíme lásku, 
svobodu a pocit propojení nás samých se vším co nás obklopuje. Prožíváme pocit jednoty.

6. Rozšiřuje znalosti anatomie pohlavních orgánů
SB nás učí detailní pohled na anatomii pohlaví v klidu, ale i ve stavu vzrušení. Proto přináší do no-

vodobé nauky o těle  znalost o předstojné žláze u žen, která obepíná močovod a místo jejího uložení 
nazýváme bod-G. Tento bod je právě prokazatelný hlavně ve stavu vzrušení, kdy se plní tekutinou, 
kterou pak ženy mohou ejakulovat. Dalším diskutovaným místem je klitoris, který ve skutečnosti měří 
10-12 centimetrů a skládá se z těla a ramínek. 

Sexological bodywork využívá své techniky pro léčení a výuku

Léčení
V paměti našich buněk, která sahá hluboko do minulosti, jsou uloženy všechny naše neventilo-

vané emoce. Pocity jako strach, smutek, vztek, nenávist, zklamání apod., které mohly vzniknout při 
traumatických porodech, gynekologických zákrocích, násilném sexuálním chování, při trestání za 
masturbaci, bolestivém rozchodu s partnerem či jeho nevěra, a dokonce i zdánlivě malá citová zranění 
jako zesměšňování, ponižování, posmívání apod. Při vědomé sexuologické práci s tělem se mohou 
tyto uložené emoce projevit a uvolnit v bezpečném prostředí profesionálního bodyworkera. Tím dojde 
k odblokování zátěže, která byla spojená s těmito situacemi. Můžete pak znovu prožívat radostnější 
a spokojenější život plný lásky a svobody ve vztahu k sobě i ostatním.

SB řeší např:
– Problémy s přijetím vlastního těla – protože základem zdravého vztahu ke společnosti je zdravý 

vztah k sobě samému
– necitlivost nebo snížená citlivost vagíny, která vznikla následkem psychických a fyzických traumat
– bolestivost při intimním styku
– neschopnost dosažení orgasmu, ale zároveň rozvíjí schopnost dosahovat více druhů orgasmu
– následky pohlavního zneužití či znásilnění
– poškození v intimní oblasti důsledkem operace či jiného chirurgického zákroku (např. konizace 

děložního čípku, odstraňování cyst, jizvy po nástřihu…)
– řeší psychická a fyzická traumata uložená ve stěnách vaginy formou techniky vaginálního mapo-

vání (interrupce, porod, zesměšnění, nevěra, sexuální agresivita…)
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– odstranění pocitu hanby, studu, strachu, viny, apod.
– uvolnění bolesti v jizvách po porodu a po gynekologických operacích
– problémy s erekcí
– předčasná ejakulace
– problémy se sexualitou ve vztahu

Výuka
– SB využívá k výuce:
– osobní konzultace pro jednotlivce i páry
– různé techniky pro jednotlivce, páry či  skupiny
– práce s pohybem, různými typy dechu, s uvolněním hlasu, která vede pozornost z mysli do těla. 

Tím dochází k tomu, že lidé prožívají přítomný okamžik vědomě. Mohou se tak ponořit do proží-
vání svého těla, ve kterém je ukryta hluboká moudrost, v níž člověk nachází sám sebe. 

– vedení domácích cvičení pomocí skypu, emailu a sledováním výukových videí
– lidé tak mohou pod odborným vedením měnit své stereotypní návyky v sexualitě doma ve svém 

pohodlí
– přednášky, workshopy a semináře pro studenty, učitele sexuální výchovy, ženy, muže, smíšené 

skupiny atd.
– posláním SB je šířit osvětu vědomé sexuality v různých úrovních a oblastech života

Joseph Kramer, Ph.D.
Zakladatel profese Sexological Bodywork.
Joseph Kramer je největším průkopníkem somatického vzdělání v sexualitě na světě. Během po-

sledních pětadvaceti let vyškolil tisíce profesionálních bodyworkerů a somatických pedagogů. V roce 
1984 založil školu The Body Electric School v Oaklandu, v Kalifornii a v roce 1999 také Novou Školu 
Erotického Doteku (The New School of Erotic Touch. Je autorem více než 12  výukových  videí a DVD 
zabývajících se intimní prací s tělem. Je profesorem Somatické sexuologie na  IASHS – Institut pro 
pokročilá studia lidské sexuality v San Francisku a členem představenstva Mezinárodního Institutu pro 
Sexuologickou práci s tělem (International Institute of Sexological Bodywork).

Hlavním smyslem mého referátu je upozornění na možnou prevenci psychických a fyzických se-
xuálních traumat, která mohou vznikat už v raném dětství. Zadržované a neprojevené emoce vytváří 
v těle napětí, a dokud nejsou projeveny, zůstávají v těle a blokují energetické dráhy. Proto, že energie 
nemůže volně proudit, člověk ztrácí schopnost prožívat šťastný, spokojený a naplněný život.   

Po tisíciletí vyrůstáme ve společnosti, která ve své historii považovala masturbaci za smrtelný hřích 
a šířila myšlenku, že sebeukájení způsobuje závažná i smrtelná onemocnění. Dětem byly v tom lepším 
případě přivazovány ruce k postelím nebo nasazovány vestičky jako pásy cudnosti, v  tom horším 
případě docházelo k znecitlivování klitorisu pokapáním kyselinou nebo dokonce chirurgické odstra-
nění klitorisu.  Lékaři, duchovní i učitelé vedli děti k tomu, aby se nedotýkaly vlastního pohlaví. Ani 
v dnešní době není výjimkou, že nevědomí rodiče okřikují své děti, když si dotykem na pohlaví navo-
zují libé pocity. Děti pak získávají v obraze o svém těle informaci, že s místem, kde je jejich pohlaví, 
není něco v pořádku. Vzniká tak v jejich těle tzv. genitální díra. Odpojili jsme své vědomí i srdce od 
svého pohlaví, od místa, kde sídlí naše životní (sexuální) síla. Do běžného života se to pak promítá 
tak, že sebou necháváme manipulovat, protože neznáme svou vlastní hodnotu. Nerespektujeme signály 
našeho vlastního těla a sex používáme jako formu uvolnění.

Po osobním průzkumu na některých gymnáziích jsem zjistila, že v sexuální výchově se studenti učí 
anatomii pohlavních orgánů, která je však neúplná. Pro praktický život se děti dozví, pouze to, jak se 
mají chránit před pohlavními nemocemi a nechtěným těhotenstvím.

Kdy a kde se pak mají dozvědět: 
– o rozdílném sexuálním prožívání mužů a žen 
– o masturbaci, která nevede jen k uvolnění napětí, ale která slouží k otevření srdce a rozvádění 

sexuální energie do celého těla.
– o menstruaci jako o zdroji ženské výkonnosti, výjimečnosti, efektivity a kreativity, kdy se 

ženy učí využívat čtyři fáze svého měsíčního cyklu k tomu, aby byli v životě úspěšné, spoko-
jené a neplněné.

– o tom, jakým způsobem zahájit svůj sexuální život a jak ho tvořivě a láskyplně rozvíjet. 
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    Dobře rozumím tomu, že když sexuální výchovu učí někdo, koho svazují osnovy nebo osobní 
překážky, způsobuje tak trauma nejen sobě, ale i dětem. Učitelé se nechtějí před dětmi v této oblasti 
příliš odhalovat a tak vidím velký přínos SB v tom, že školí odborníky, kteří by mohli na školy dochá-
zet, a v rámci výuky provádět studenty tímto choulostivým tématem upřímně, beze studu a s radostí.

Měla jsem možnost mluvit o těchto tématech se studenty na semináři osobního rozvoje, který vedl 
můj manžel psychoterapeut Josef Zika na gymnáziu v Lounech.

Zpětné vazby ze semináře na gymnaziu v Lounech 2013
Děkuji, že jsem se dozvěděla věci, o kterých jsem netušila. Bylo to pro mě srozumitelný a myslím 

si, že by to takhle asi nikdo z učitelů neřekl a nevysvětlil tak dokonale jako vy. Velmi mě zaujalo, že 
jste se nestyděla říct to před tolika lidmi.

Veronika 15 let
Tento seminář se mi líbil i z toho důvodu, že jsem se dozvěděla, co mám dělat před prvním pohlav-

ním stykem. Zjistila jsem, že se vůbec nemusím stydět za svoje tělo, že to je zcela přirozená věc. Vše 
co jsme tu probírali, se mi hodí do života.

Monča 15 let
Myslím si, že tato přednáška by pro mě byla užitečnější před mým prvním sexem. S většinou těchto 

problémů jsem se již setkal. I přesto bylo toto povídání přínosné a zajímavé. Mám přítelkyni, která je 
ještě panna a já ji budu moci po této přednášce v mnoha věcech udělat hezký její první sex.

Jirka 16 let
Po semináři na gymnáziu jsme s manželem začali pracovat na projektu, který bychom chtěli akre-

ditovat MŠMT. Já bych pracovala se skupinou studentek a můj muž se skupinou studentů. Na určité 
techniky by se setkávali. Tento projekt by zahrnoval např. tyto oblasti:
– Rozdílnost sexuálního prožívání ženy a muže. Rozvoj mužské a ženské složky v každém z nás. Co 

dělá ženu ženou a muže mužem.
– Otevřená komunikace nad tématy týkajících se sexuality jako masturbace, menstruace, první po-

hlavní styk, apod.
– Jak přijmout své tělo takové jaké je.
– Jak kultivovat láskyplný vztah k sobě, partnerovi a svému okolí. 

Mým největším přáním je snížit riziko psychických a fyzických sexuálních traumat. Nejrizikovější 
skupinou jsou děti v době dospívání a v době prvních sexuálních zkušeností. Díky realizaci tohoto 
projektu bychom mohli těmto rizikům předejít a tak prospět jejich zdravému osobnostnímu zrání.

Kontakty:
Markéta Zika Koppová DiS.,CSB
Mgr. Josef Zika                       
www.inspirituala.cz
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Pedofi lní seznamka na pedofi lním webu, 
aneb Český rozhlas - seriózní médium?

Karel Žák

Vše začalo „nevinným“ emailem paní redaktorky Chaloupské: „Dobrý den, dostala jsem na vás 
kontakt od pána, který si říká Kasz (jeden z administrátorů webu www.pedofi lie-info.cz, pozn. autora). 
Chtěla jsem Vás poprosit: Zpracováváme téma o pedofi lii a jejím vnímání u veřejnosti. Měl byste pro-
sím čas na kratší rozhovor o tématu? Předem díky. S pozdravem Markéta Chaloupská. Předmět tohoto 
emailu zněl „prosba Radiožurnál“.

Nevěděl jsem přesně, v jakém duchu se mnou chce paní redaktorka Chaloupská vést rozhovor, 
nicméně téma „pedofi lie a její vnímání u veřejnosti“ se zdálo být poměrně neutrální, navíc skutečnost, 
že se jedná o nejposlouchanější veřejnoprávní rozhlasový kanál, dodávala celé prosbě jistý duch se-
rióznosti.

Bez nějakých větších pochybností jsem tedy souhlasil a 24. 7. 2014 jsme spolu s Janem TeenBL, 
zástupcem Československé pedofi lní komunity (ČEPEK), jehož účast v rozhovoru jsem paní redak-
torce Chaloupské také domluvil (neboť je vždy lepší, když na některé dotazy může odpovědět přímo 
pedofi lně zaměřený člověk, zatímco moje odpovědi by byly pouze zprostředkované), dorazili do ost-
ravského studia Českého rozhlasu, kde nás hned po vstupu čekalo první překvapení - kromě Markéty 
Chaloupské na nás čekal i reportér Radiožurnálu pan Janek Kroupa. Jeho účast sice nebyla předem 
avizovaná, ale budiž, s rozhovorem jsme i přesto souhlasili.

Nejdříve se ujala slova paní redaktorka Chaloupská, která měla úvodní dotazy, které se vzhledem 
k tématu dají očekávat. Například se TeenBL ptala, kdy zjistil, že je pedofi l, jaké děti se mu líbí, zda 
se svěřil někomu ze svého okolí, zda navštěvuje sexuologa nebo také, co je podle něj „nekriminální 
pedofi lie“, na což TeenBL odpověděl, že pedofi lii nelze rozlišovat na kriminální nebo nekriminální, že 
kriminální nebo nekriminální může být pouze člověk, nikoliv sama pedofi lie jakožto parafi lní erotická 
preference.

Ptala se jej také na to, zda sleduje nějaká „videa“... měla na mysli pornografi ckého charakteru. Když 
TeenBL zmínil, že u virtuální dětské pornografi e nevidí ten morální problém, který jednoznačně vnímá 
u dětské pornografi e s reálnými aktéry, poprvé se do diskuze vložil pan redaktor Janek Kroupa otáz-
kou: „Vy se vnitřně zabejváte morálními problémy?“ Tato otázka - s mírným podivem i mírnou ironií 
řečená - předestírá celou zbývající část rozhovoru, ve které se ujal hlavního slova pan redaktor Kroupa.

Tvrdil, že obecná morálka většinové společnosti říká, že náklonnost k dětem erotického charakteru 
je něco, co je nepatřičné, špatné a má se s tím bojovat. TeenBL oponoval slovy, že lidé mají především 
velmi zkreslenou představu o tom, co je obsahem této náklonnosti, a na základě toho pak většinová 
společnost automaticky odsoudí kohokoliv, koho děti eroticky přitahují.

Markéta Chaloupská se mě poté zeptala, jakou mám v „tom sdružení“ (až později jsem zjistil, že 
záměrně neuváděli název) funkci. Odpověděl jsem, že je na mě zaregistrovaná doména www.pedofi lie-
-info.cz a hosting. Na otázku, zda jsem tedy správce webu, jsem uvedl, že správce nejsem, že jen umož-
ňuji webu chod, že zřejmě není možné si představit situaci, že by si nějaký pedofi l na sebe zaregistroval 
pod svým vlastním jménem web a provozoval něco takového, jako jsou stránky ČEPEK.

Načež přišla první neseriózní otázka ze strany pana Kroupy, který se mě zeptal, zda (ne)jsem pedofi l. 
Byl jsem touto otázkou natolik zaskočen, že jsem se jen snažil panu Kroupovi velmi slušně „naznačit“, 
že tato otázka není zrovna v pořádku. Dnes již vím, že v momentě, kdy padne taková otázka, rozhovor 
končím.

Poté jsem vysvětloval, že s pedofi ly se nijak preventivně nepracuje, že se s nimi pracuje, až když 
spáchají delikt. Tomu p. Kroupa oponoval slovy „Co když se přijde sám léčit?“ Všichni víme, jak je to 
velmi málo časté. Aneb jak mi kdysi odpověděl MUDr. Vilč, primář sexuologického oddělení v opav-
ské PN, že takoví lidé jsou jako bílé vrány. Už jste někdy viděli bílou vránu?

Poté se pan redaktor Kroupa zeptal TeenBL, jak může společnosti garantovat, že svou náklonnost 
vždy zvládne bez lékařského zásahu. 

Tee BL odpověděl, že vzhledem k tomu, že 90% zneužití dětí mají na svědomí lidé, 
kteří nejsou pedofi lové (http://www.novinky.cz/zena/vztahy-a-sex/124292-az-90-procent-pripadu-
-zneuzivani-deti-nezpusobuji-pedofi love.html), by to musel garantovat každý, což není možné. Poté 
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p. Kroupa otázku upřesnil, jak to má v sobě zvládnuté, že to prostě neudělá. Když jsem viděl, jak Teen-
BL velmi těžko hledá slova, kterými by se vyjádřil, prohlásil jsem, že to je podobné, jako kdybychom 
se tady pana Kroupy zeptali, jak může – pokud je sexuálně zaměřen na ženy - ostatním garantovat, že 
nikoho neznásilní.

Již od začátku bylo cítit, jakým směrem se bude nejspíš rozhovor ubírat - otázky pana redaktorky 
Kroupy totiž byly čím dál ostřejší. Začal se nyní ptát na webové stránky www.pedofi lie-info.cz, proč 
má ta komunita potřebu říkat, že je to normální, proč má touhu společenského uznání. Vysvětloval 
jsem, že jedním z cílů webu je naučit veřejnost rozlišovat mezi pedofi lem a tím, kdo zneužívá děti. 
Bohužel v současnosti, kdy veřejnost háže ty pedofi ly, kteří nic nespáchali, do jednoho pytle s lidmi, 
kteří zneužívají děti, v podstatě znevažuje snahu nekriminálních pedofi lů, kteří se snaží žít bezúhonně, 
a křivdí jim. Jejich „touhu po společenském uznání“ tedy chápu především v tom smyslu, že si dělají 
(dle mého názoru oprávněný) nárok na to, aby se k nim ostatní lidé chovali jako ke všem jiným lidem, 
kteří nic nespáchali.

Dále se p. Kroupa zeptal, jak se vyrovnávám s argumentem paní MUDr. Hajnové, že každý pedofi l 
je potenciální riziko pro děti. Pana Kroupu jsem však doplnil, že každý člověk je potenciální riziko 
pro děti. Načež se pan Kroupa ohradil, že heterosexuálové mohou narozdíl od pedofi lů žít ve vztazích, 
které jsou plně realizovatelné včetně sexuálního kontaktu, a že pedofi l tuto možnost mít nikdy nebude 
a ani ji nemá mít, a proto je u něj riziko větší. Tato argumentace mi přišla trochu zvláštní - kromě 
toho, že pedofi l samozřejmě může zcela legálně masturbovat, znám také několik pedofi lů, kteří žijí 
plnohodnotný partnerský život vč. sexuálního kontaktu a měl jsem vždy pocit, že sexuologové takovou 
adaptaci na partnerský život s dospělou osobou považují u pedofi lů za optimální, nikoliv snad že by 
tuto možnost nikdy mít neměli.

Dalším dotazem se pan redaktor Kroupa snažil zjistit, proč si myslím, že pedofi lie nemá zůstat tabu. 
Začal jsem vysvětlovat, že pokud si člověk, který cítí erotickou náklonnost k dětem, nepřizná, že je 
pedofi l, tak nemůže s touto svou vlastností na sobě začít pracovat. Pan Kroupa mě ale přerušil, že na to 
se neptal, a otázku upřesnil: Proč pedofi lové chtějí, aby jim společnost říkala, že je to v pořádku? Na 
to jsem reagoval, že lhát nebo krást také není v pořádku a není to tabu, lze o tom mluvit, nejsou kolem 
toho mýty a podobně.

Otázky pana Kroupy byly čím dál víc emotivnější, s útočným a nadřazeným tónem. Další z těch již 
více útočných byla, jak zabraňujeme tomu, aby na web www.pedofi lie-info.cz chodily děti. Odpověděl 
jsem, že na ty stránky mohou chodit děti, a ani nevidím důvod, proč by nemohly, že naopak v Poradně 
na tomto webu je i dotaz 14tiletého hocha, který tápe ve své sexualitě. A položil jsem spíše řečnickou 
otázku - když ti lidé začínají odlišné sexuální preference cítit, kam se mají přijít svěřit, poradit? Načež 
pan redaktor Kroupa odpověděl, že k doktorovi. No už vidím, jak se 13tiletý kluk, který chodí do 
7. třídy ZŠ, sám dobrovolně půjde svěřit doktorovi, že se mu líbí holčičky nebo kluci z prvního stupně, 
když i dospělí lidé se bojí s něčím takovým svěřit, a on samozřejmě to celospolečenské odsouzení 
a riziko, že by byl ostatními označen za pedofi la a tím „odsouzen“, vnímá také. Panu Kroupovi jsem 
odpověděl, že k doktorovi nepřijdou, protože se bojí, protože je tady to tabu vytvořené společností. 
Načež pan Kroupa prohlásil, že ano, že to má být tabu, protože děti mají být za každých okolností chrá-
něny. S tímto názorem nesouhlasím, protože se domnívám, a to jsem také panu redaktoru Kroupovi 
odpověděl, že to tabu děti nechrání, ale naopak že je ochrany zbavuje, protože si myslím, že jedině ten 
pedofi l, který si přizná, že je pedofi l, se může naučit se svou sexualitou zodpovědně zacházet.

Dalším tématem rozhovoru byla sekce Seznamka na diskuzním fóru webu www.pedofi lie-info.cz 
(diskuzní fórum lze nalézt přímo na adrese www.pedofi lie-info.cz/forum, sekci Seznamka pak nelze na 
hlavní straně fóra přehlédnout). Pan redaktor Kroupa se TeenBL nyní již pouze útočně dotázal, s kým 
se tam chtějí ti lidé seznamovat. TeenBL odpověděl, že s kýmkoliv, kdo tam přijde a napíše si inzerát. 
Posléze pan redaktor Kroupa započal s velmi emotivním vysvětlováním své konstrukce seznamky ČE-
PEK, ve které se pedofi lové chtějí seznamovat s dětmi. Důkazem mu byl následující inzerát uživatele 
Angelo: „Ahoj, jsem člověk s romantickou duší a mám rád procházky přírodou. Hledám holku, která 
by chtěla se mnou sdílet tyto neobyčejné okamžiky, a která miluje krásu přírody a chtěla by ji se mnou 
objevovat a prožívat. :) Napiš, budu se těšit.“, viz http://www.pedofi lie-info.cz/forum/viewtopic.ph-
p?f=56&t=1401). Jak nelze přehlédnout, inzerát ve svém textu nemá specifi kovaný věk dívky, kterou 
dotyčný hledá. Při rozhovoru nám však pan redaktor Kroupa tvrdil, že v seznamce je inzerát, ve kterém 
dotyčný hledá dívku ve věku 0-12 nebo 2-12 let. Nerefl ektoval, když jsme se mu s TeenBL snažili 
vysvětlit, že preference je součástí uživatelského profi lu, nikoliv seznamky jako takové. V rozhovoru 
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jsem také panu Kroupovi zmiňoval, že pokud vím, seznamka má svá pravidla, ve kterých je zakázáno 
seznamovat se s dětmi (tedy přesněji osobami pod 15 let).

Další část rozhovoru se točila kolem fotografi í dětí. Pan redaktor Kroupa uváděl, že jsou na webu 
www.pedofi lie-info.cz fotografi e chlapečků, holčiček, nahatých chlapečků, polonahých holčiček… Na 
to jsem reagoval, že pokud se jedná o nepornografi ckou fotografi i, pak je to v pořádku. Následně po 
mně chtěl pan redaktor Kroupa defi nici pornografi e, a že mi pak řekne tu ofi ciální. Říkal jsem, že to 
není tak jednoduché, že nelze jednou větou říct, zda je nějaká fotografi e pornografi cká nebo ne, že to 
bychom se museli podívat na kontext, v jakém je ta fotografi e pořízena nebo použita. Načež reagoval, 
že soudní znalkyně MUDr. Růžena Hajnová některé z fotografi í, které se nacházejí na webu www.pe-
dofi lie-info.cz, považuje „za hranou zákona“. Nicméně ale žádnou konkrétní fotografi i nám neukázal 
a těžko také říct, jakou konkrétní fotografi i paní sexuoložce ukázal, neboť mnoho fotografi í je z webu 
www.pedofi lie-info.cz pouze odkazovaných na jiné servery.

Dále panu redaktoru Kroupovi vadilo, že na „pedofi lním“ webu jsou fotky dětí, i fotky dětí z běž-
ných situací, ale jenom proto, že jsou na „pedofi lním“ webu, tak jsou dle něj zobrazené v nevhodném 
sexuálním kontextu, že u fotografi í jsou nevhodné sexuální komentáře, protože celý web je „pedofi lní“ 
a je jasné, v jakém kontextu se tam ti lidé baví a v jakém kontextu vkládají do sekce fotografi í foto-
grafi e dětí. Když jsem si později letmo prošel sekci fotografi í, nenašel jsem ani nevhodné „sexuální“ 
komentáře ani fotografi i, která by byla dětskou pornografi í. Přesvědčil jsem se tak, že administrátoři 
webu toto skutečně poctivě hlídají.

Dále se pan redaktor Kroupa ptal na to, zda máme souhlasy rodičů dětí, které jsou na webu zve-
řejněné. Argumentoval jsem tím, že fotografi e jsou volně dostupné na internetu, k mnoha z nich vede 
pouze hypertextový odkaz, mnoho se jich přímo z jiných serverů načítá a jen pár je vložených přímo 
na server www.pedofi lie-info.cz. Je tedy otázkou autorských či osobnostních práv, zda uživatelé dis-
kuzního fóra něco porušují nebo ne, autorský zákon též umožňuje výjimky, a bylo by to na právním 
posouzení, zda uvedení některých fotografi í porušuje autorský zákon či nikoliv. Pan redaktor Kroupa 
právo rozhodovat o právní situaci kolem sekce fotografi í v rozhovoru však připisoval slovy „O tom 
nepochybujte, že je nutný souhlas“ zřejmě pouze své osobě, právní posudek od odborníka, věnující se 
otázce autorských či osobnostních práv, nám neukázal. Po zevrubném studiu dané problematiky se mi 
situace kolem autorských či osobnostních práv při použití fotografi í zdá být o něco složitější, než jak 
přímočaře se ji snažil pan redaktor Kroupa v rozhovoru s námi prezentovat. Chtěl bych se proto také 
zde přítomných právníků, jsou-li zde přítomní, optat na jejich názor:

Administrátoři se odvolávají na autorský zákon a další právní předpisy, konkrétně: „Domníváme 
se, že uváděním odkazů, načítáním fotografi í z jiných webů i vložením fotografi e přímo na náš web 
užíváme tato cizí autorská díla v souladu s autorským zákonem, a to s ohledem na kontext užití buď 
podle § 31 odst. 1 a) (odůvodněná citace), nebo podle § 31 odst. 1 b) (recenze), nebo podle § 34 b) 
(zpravodajství), nebo podle § 34 c) (přebírání cizího zpravodajství), uvažovat by šlo i o § 38 (licence 
pro zdravotně postižené). Dále se při užívání fotografi í řídíme těmito právními normami:

- § 85 odst. 2 Občanského zákoníku: Svolí-li někdo k zobrazení své podoby za okolností, z nichž je 
zřejmé, že bude šířeno, platí, že svoluje i k jeho rozmnožování a rozšiřování obvyklým způsobem, jak je 
mohl vzhledem k okolnostem rozumně předpokládat.

- § 89 Občanského zákoníku: Podobizna nebo zvukový či obrazový záznam se mohou bez svolení 
člověka také pořídit nebo použít přiměřeným způsobem též k vědeckému nebo uměleckému účelu a pro 
tiskové, rozhlasové, televizní nebo obdobné zpravodajství.

- čl. 17 odst. 2 Listiny základních práv a svobod: Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, 
písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat 
ideje a informace bez ohledu na hranice státu.“ (Zdroj:  http://www.pedofi lie-info.cz/reakce-na-repor-
taz-ceskeho-rozhlasu-radiozurnalu-ze-dne-3 0-7-2014/)

Po zevrubném studiu problematiky jsem ale zjistil, že situace zdaleka není jednoznačná ani jedním 
ani druhým směrem. Judikát k této problematice neexistuje. Snad jediné, co je zcela v souladu se 
zákonem, je uvedení pouhého hypertextového odkazu, otázkou je však vkládání fotografi í tzv. inline 
linkem, kdy se fotografi e přímo načítají z původního serveru, kde jsou uložené, či vložení fotografi e 
přímo na vlastní server webu ČEPEK. Zřejmě také jiná situace bude platit pro fotografi e z dětství ce-
losvětově známé herečky Angeliny Jolie, nebo pro soukromá alba fotografi cké banky typu Rajče.net.

Konec rozhovoru se pak několikrát znovu dotkl témat uvedených výše. Pan redaktor Kroupa evi-
dentně měl nějakou svou vizi reportáže, po které šel, aniž jakkoliv refl ektoval na argumenty druhé stra-
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ny. Když jsme mu se zástupcem komunity ČEPEK Janem TeenBL snažili vysvětlit, jak je to s profi ly, 
že seznamka má pravidla, že nakonec i pedofi lové mají svoje práva, pan redaktor Kroupa na tyto ar-
gumenty vůbec nereagoval, jako kdyby pedofi lové snad ani nebyli lidé, jako kdyby snad neměli žádná 
práva, ani právo na svůj web a svobodu vyjadřovat své názory a myšlenky. Neustále se oháněl „právy 
dětí“, ale zřejmě si neuvědomil (nebo možná spíš si nechtěl uvědomit), že i všichni pedofi lové, kteří na 
ten web chodí, kdysi byli a mnozí z nich stále ještě jsou dětmi (tedy osobami mladšími 18ti let) i podle 
jeho vlastní osobní defi nice, kterou v průběhu rozhovoru zmínil. Vzhledem k tomu, jak nadřazeně 
a s jakým útočným tónem pan redaktor Kroupa rozhovor vedl, cítil jsem se nikoliv jako rovnocenný 
respondent v rozhovoru pro Český rozhlas, ale jako při policejním výslechu, jako kdybych byl nějaký 
zločinec, který provozuje nelegální web, jež naprosto nehorázným způsobem pošlapává práva dětí.

Bylo mi jasné, že se nejednalo o seriózní rozhovor na téma „pedofi lie a její vnímání u veřejnosti“, 
jak jej původně paní redaktorka Chaloupská avizovala, a proto jsem se o den později rozhodl, že ne-
budu souhlasit s použitím záznamu svého hlasu v jakýchkoliv reportážích. Ať si případně interpretují 
sdělené informace sami, ale odmítal jsem propůjčit neseriózní reportáži svůj vlastní hlas.

Zavolal jsem tedy paní redaktorce Chaloupské a do telefonu jsem jí sdělil, že nesouhlasím s pou-
žitím záznamu mého hlasu jakožto projevu osobní povahy v jakékoliv reportáži. Paní redaktorka ale 
po chvíli (zřejmě po poradě s někým) volala zpět, že už jsem jim souhlas dal, když jsem souhlasil 
s nahráváním. Říkal jsem jí znovu, že ano, se záznamem svého hlasu jsem souhlasil, ale teď vyjadřuji 
nesouhlas s použitím (šířením) záznamu. Do telefonu mi říkala, že můj souhlas už nepotřebují, proto-
že jej už mají, protože jsem souhlasil s rozhovorem a jeho záznamem. 

Načež tedy jsem si vynašel § 87 Občanského zákoníku:
„(1) Kdo svolil k použití písemnosti osobní povahy, podobizny nebo zvukového či obrazového zázna-

mu týkajícího se člověka nebo jeho projevů osobní povahy, může svolení odvolat, třebaže je udělil 
na určitou dobu.

(2) Bylo-li svolení udělené na určitou dobu odvoláno, aniž to odůvodňuje podstatná změna okolností 
nebo jiný rozumný důvod, nahradí odvolávající škodu z toho vzniklou osobě, které svolení udělil.“
Když jsem tedy chtěl paní redaktorce Chaloupské znovu zatelefonovat a sdělit jí, že pokud moje 

předchozí jednání považovali za souhlas s použitím záznamu mého hlasu, tak že tento souhlas podle 
§ 87 Občanského zákoníku odvolávám s okamžitou platností. Paní redaktorka Chaloupská mi však 
přestala zvedat telefon, a poslední dva moje pokusy o hovor aktivně odmítla. Vše jsem se tedy pokusil 
vyřešit korespondenčně - ihned jsem na adresu Českého rozhlasu zaslal jak emailem tak doporučenou 
poštou písemné vyjádření nesouhlasu, resp. odvolání souhlasu s použitím záznamu mého hlasu v jaké-
koliv reportáži podle § 87 Občanského zákoníku, neb jsem věděl, že záznam mého hlasu by mohl být 
zneužit ve vysílání neseriózní reportáže a byla velká pravděpodobnost, že jej redaktoři sestříhají podle 
své potřeby, což může mou osobu postavit před posluchači do negativního světla.

Odpověď na můj páteční email z 25. 7. 2014 přišla až ve středu 30. 7. 2014, až po odvysílání repor-
táží, ve kterých byl záznam mého hlasu bez skrupulí použit:

Dobrý den pane Žáku, díky za Váš email. Váš souhlas ke zveřejnění audiozáznamu není třeba. Při-
pomínám, že s rozhovorem i natáčením jste souhlasil. Pokud jste získal dojem, že je vedený jednostran-
ně, mohl jste ho kdykoliv ukončit. Vzhledem k tomu, že jste už bez problémů vystupoval v rozhlasovém 
rozhovoru (ČRo Plus), vzhledem k tomu, že vedení stanice považuje za nutné dát přiměřený prostor 
všem relevantním účastníkům námi zpracovávaného tématu, nemohli jsme Vaší žádosti vyhovět. Pak 
by totiž došlo k situaci, že bychom naše setkání a poznatky z rozhovoru interpretovali sami – a tím se i 
vystavili podezření z možné manipulace s fakty.

S pozdravem Mgr. Markéta Chaloupská
Rovněž i zde by mě zajímal názor nějakého právníka, neboť Český rozhlas se pravděpodobně řídil 

ustanovením § 89 Občanského zákoníku (což ale p. redaktorka Chaloupská nezmiňuje, jen říká, že 
jsem již souhlasil):

§ 89 OZ: „Podobizna nebo zvukový či obrazový záznam se mohou bez svolení člověka také pořídit 
nebo použít přiměřeným způsobem též k vědeckému nebo uměleckému účelu a pro tiskové, rozhlasové, 
televizní nebo obdobné zpravodajství.“

Je ale otázkou, co v tomto případě znamená „přiměřeným“ způsobem, neboť z hodinového rozho-
voru byly do reportáže nakonec zařazeno několik krátkých úryvků mého hlasu v řádu desítek sekund, 
a to samozřejmě pouze ty pasáže, které redaktorům nejlépe zapadly do pojetí jejich reportáže, nikoliv 
mé celistvé výroky.
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Nyní k samotné reportáži, respektive k celé sérii reportáží, kterou měli posluchači Českého rozhlasu 
1 Radiožurnálu možnost vyslechnout v průběhu celého dne ve středu 30. 7. 2014. Co mohli posluchači 
ten den na Radiožurnálu vlastně vyslechnout?

V Ranním interview v 8:50 hod. (http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3175500) a v Dopoledním Ra-
diožurnálu v 9:00 hod. (http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3175781) redaktor Kroupa posluchače infor-
muje o případu muže obviněného z přechovávání dětské pornografi e, kterému však soud vinu 
neprokázal. Podle redaktora Kroupy „zdravej rozum“ naznačuje, že dotyčný obviněný je skutečně 
pachatelem, protože „není ženatý, nemá stálou partnerku, pořádá dětské tábory, v počítači měl zahes-
lovaný datový kontejner, od kterého policistům nechtěl dobrovolně sdělit heslo, a odmítl se dobrovolně 
podrobit falografi ckému vyšetření.“ Mimochodem, tyto argumenty zazněly i z úst samotného soudce(!) 
jako „indicie“, které naznačují, že se skutečně jednalo o pachatele.

Pan redaktor Kroupa se táže, zda v takových případech má přednost presumpce neviny nebo ochrana 
dětí. Kdyby se pouze tázal, možná by bylo vše v pořádku, jenže pan redaktor bere spravedlnost do 
vlastních rukou - díky mediálnímu zájmu o osobu obviněného muže u šéfa organizace, která pořádá 
tábory, v podstatě donutí tohoto muže, který však byl soudem osvobozen(!), „dobrovolně“ ze spolupo-
řádání tohoto tábora odstoupit.

V Dopoledním Radiožurnálu v 11:00 hod. reportáž pokračuje (http://prehravac.rozhlas.cz/au-
dio/3175782). Redaktor Kroupa posluchače informuje o tom, že kolem webových stránek, jejichž 
adresu nebude zbytečně popularizovat, se sdružuje komunita pedofi lů. (Jedná se o stránky www.pedo-
fi lie-info.cz, které pravidelní účastníci pardubického kongresu jistě dobře znají.) Nabízí se otázka, proč 
v jiných pořadech Českého rozhlasu webová adresa již zazněla, zatímco nyní ne - posluchačům se tak 
záměrně stížilo objektivně si situaci ověřit.

Co se následně o komunitě pedofi lů dozvídáme? Podle p. Kroupy jim jde o to, aby pedofi lie byla 
společensky uznaná jako sexuální orientace, což dává do kontrastu s tvrzením sexuologů, dle kterých 
nelze pedofi lii klást na úroveň ostatních státem a zákonem uznaných sexuálních orientací (co je to 
„státem nebo zákonem uznaná sexuální orientace“?). Také uvádí, že tito pedofi lové razí fakt, že může 
být cosi jako nekriminální pedofi lie. Jestliže se pan redaktor Kroupa tímto výrokem snaží zpochybnit 
existenci nekriminální pedofi lie, to ani dělat nemusí - nekriminální pedofi lie neexistuje stejně jako 
neexistuje nekriminální chřipka nebo nekriminální heterosexulita nebo homosexualita.

Dále se dozvídáme, že ačkoliv autoři stránky prohlašují, že jsou proti zneužívání dětí, ve skutečnosti 
mají na stránkách sekci fotografi í. Pan redaktor Kroupa dává do kontrastu tvrzení autorů stránky 
o tom, že jsou proti zneužívání dětí, a fakt, že na stránkách mají sekci fotografi í, jako kdyby sekce foto-
grafi í snad měla dokazovat, že ačkoliv autoři tvrdí, že jsou proti zneužívání dětí, děti přesto zneužívají.

Pan Kroupa také (záměrně?) opomíná informovat posluchače, že většina fotografi í je ze serveru 
www.pedofi lie-info.cz pouze odkazovaných, další jsou pomocí tzv. IMG tagu načtené přímo z původ-
ního zdroje na internetu, jen menšina fotografi í je přímo vložených na server www.pedofi lie-info.cz, 
ale i tyto fotografi e jsou běžně veřejnosti na internetu dostupné. Přesto následně zazní, že o některých 
fotografi ích si přední česká sexuoložka a soudní znalkyně myslí, že jsou za hranou zákona - zda se tyto 
fotografi e na serveru www.pedofi lie-info.cz přímo nacházejí, a nebo se nacházejí na jiných serverech, 
na které server www.pedofi lie-info.cz jen odkazuje, to již v reportáži nezazní. Vyjádření paní sexuolož-
ky Hajnové o umístění fotografi í, které posuzovala, se mi bohužel nepodařilo získat.

Následně v reportáži zazní pokračování vyjádření sexuoložky MUDr. Růženy Hajnové: „Riziko pa-
rafi lie typu pedofi lie je v tom, že z té tak zvané ideatorní formy, kdy je to jenom v mým myšlení, v mých 
představách, to jednoho dne přeskočí do živé touhy - já to chci žít, já to chci prožít.“ Toto tvrzení paní 
doktorky je v příkrém rozporu s tvrzením mnoha jiných sexuologů, kteří uvádějí, že pravděpodobně 
většina pedofi lně zaměřených osob se pohlavního zneužití dětí nikdy nedopustí.

Jenom připomenu, že web www.pedofi lie-info.cz založil Jiří Fx100d (www.fx100d.cz), který na 
těchto konferencích již několikrát osobně vystoupil. Na webu funguje mimojiné anonymní sexuo-
logická poradna, ve které odpovídají někteří čeští a slovenští sexuologové, se kterými Jiří domluvil 
spolupráci. Na webu se dočteme mnoho různých informací, na diskuzním fóru lze narazit na příspěvky 
samotných pedofi lů - uživatelů webu, ve kterých vysvětlují nově příchozím (kteří v některých pří-
padech zpochybňují trestnost sexuálních kontaktů s dětmi), proč je důležité se sexuálních kontaktů 
s dětmi bez výjimek vyvarovat. Mnoho mladých tápajících pedofi lně zaměřených mužů i žen zde může 
nalézt podporu, ale také pozitivní příklad pedofi lů, kteří žijí relativně spokojený život bez toho, aby 
toužili po sexu s dětmi či děti zneužívali.
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Pan redaktor se dále zabývá mou osobou - uvádí, že stojím v pozadí webu. Popisuje, že jsem „štíhlý, 
s pečlivě učesanou pěšinkou a takovým tím všerozumějícím úsměvem na tváři“. Uvádí, že se k pedofi lii 
nehlásím, a na tomto místě je do reportáže ihned vložen poměrně dlouhý záznam mého hlasu, ve kte-
rém reaguji právě na dle mého názoru zcela neseriózní otázku pana redaktora Kroupy, zda jsem nebo 
nejsem pedofi l. Zaskočen touto otázkou reaguji tak, že posluchač může nabýt dojmu, jako kdybych 
měl „něco“ skrývat, přitom z kontextu je samozřejmě jasné, co. Jiné, dle mého názoru důležitější 
výroky, které v rozhovoru v ostravském studiu zazněly, si pan redaktor Kroupa ponechává pro sebe 
- neinformuje ani o mých závěrečných vysokoškolských pracích na téma pedofi lie (http://is.muni.cz/
osoba/174448), nezajímá se ani o ocenění univerzity (za diplomovou práci jsem získal Cenu děkana), 
ani o mou další odbornou činnost a reakce odborné veřejnosti, kdy upozorňuji, že se s pedofi ly nijak 
preventivně nepracuje - že se čeká, až spáchají sexuální delikt (příspěvky na toto téma byly publiková-
ny na předchozích pardubických kongresech).

V reportáži dále pan redaktor Kroupa uvádí případ matky, která požádala administrátory webu www.
pedofi lie-info.cz o odstranění fotografi í z jejich serveru. Zde dochází k dalšímu matení posluchačů, 
protože ve skutečnosti se jednalo nikoliv o fotografi e dcery této paní, ale o hypertextový odkaz na 
server iDnes.cz, na kterém byla o této paní i její dceři reportáž vč. fotografi í. Pan redaktor Kroupa se 
tedy snaží z něčeho, na co existuje obecné právo (tedy právo šířit informace, viz čl. 17 odst. 2 Listiny 
základních práv a svobod) vyvolat v posluchačích dojem, že se v případě pedofi lů jedná o něco, co je 
v rozporu s právním řádem.

Po písničce reportáž pokračuje upoutávkou Patricie Strouhalové, že web nabízí též i službu „pe-
dofi lní“ seznamky. Pan redaktor Kroupa pak svou část reportáže uvádí slovy, že „na webu existuje 
dokonce i pedofi lní seznamka, která je určena pro všechny, kterým nevadí větší věkový rozdíl, jak mají 
pedofi lové v záhlaví seznamky uvedeno“. Pan redaktor Kroupa se opět zřejmě zcela záměrně snaží po-
sluchače uvést v omyl už jenom tím, když k názvu seznamky neustále přidává přívlastek „pedofi lní“. 
Cituje pak inzerát uživatele Angelo, o kterém již byla výše řeč, a posluchačům nezapomene vysvětlit, 
že v profi lu má autor inzerátu uvedenu věkovou preferenci dívek 5-15 let, což z pohledu posluchače 
může vypadat, že  “pedofi lní“ seznamka slouží pedofi lům k seznamování se s dětmi. O pravidlech 
seznamky (http://www.pedofi lie-info.cz/forum/viewtopic.php?f=56&t=1411), jež zakazují podávat 
inzeráty explicitně vyhledávající vztahy s osobami pod 15 let, však opět zřejmě záměrně posluchače 
neinformuje. Po tomto podání pana redaktora Kroupy běžného poslcuhače zřejmě jen stěží napadne, 
že by pedofi lové mohli mít na svých stránkách skutečně vážně míněnou seznamku pro seznamování se 
s osobami nad zákonnou věkovou hranicí 15 let.

Dále v této části reportáže pan redaktor Kroupa uvádí, že je pozoruhodné, že práva dětí mne a mého 
kolegu netrápila. Poté ještě následuje opět záznam mého hlasu, kde vysvětluji, že preference je součástí 
profi lu, nikoliv seznamky. Což všechno zakončí věta pana Kroupy: „Aha, ale jmenuje se to seznamka.“ 
Vize seznamky podle pana redaktora Kroupy tak byla tímto výrokem defi nitivně potvrzena. Příležitost 
ověřit si, že seznamka je se svými 13 příspěvky (= inzeráty) pouze malou částí celého diskuzního 
fóra, v němž je u každého z téměř 20 tisíc příspěvků uveden krátký uživatelský profi l, který obsahuje 
věkovou preferenci daného uživatele, vzhledem k neuvedení adresy webu posluchači reportáže neměli.

Dále zazní slova pana redaktora Kroupy, že „snahu organizátorů pedofi lních stránek označují se-
xuologové za velmi problematickou“. Poté je do éteru puštěn stvrzující výrok paní MUDr. Růženy 
Hajnové: „Toto je skutečně z velké části za hranou. A je vidět, že ztrácejí soudnost. Tak jako s jídlem 
roste chuť.“ Pozoruhodné je, že pan redaktor Kroupa výrok jedné české sexuoložky vkládá do úst všem 
sexuologům z ČR.

Jistě čtenářům tohoto textu skutečně může vyvstávat otázka, proč pedofi lové mají na svém webu 
seznamku? Odpověď je nasnadě (dotázal jsem se na toto přímo administrátorů): Protože je pro ně 
složitější navazovat partnerské vztahy. A i když už se jim už nějaký partnerský vztah s dospělou oso-
bou podaří navázat, většina z nich si přeje, aby o jejich sexuální preferenci jejich partner(ka) předem 
věděl(a), protože nechtějí žít v přetvářce. Proto si založili seznamku, kde je  již předem dána erotická 
preference těch, kteří se chtějí s někým seznámit. Pan redaktor Kroupa při rozhovoru říkal, že těžko 
přece na takové inzeráty na „pedofi lním“ webu odpoví „normální“ žena. Jenže pan redaktor Kroupa 
neví, že tato seznamka za 2 roky provozu už dala vznik minimálně dvěma párům, a že jeho slova jsou 
urážkou minimálně čtyř žen, které na inzeráty pedofi lně zaměřených mužů v minulosti zareagovaly.

V poledních hlavních zprávách pak zazní informace (http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3175804), že 
„kriminalisté zkoumají stránky Československé pedofi lní komunity, neobsahují totiž jen rady a osvě-
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tu, ale také obrázky dětí nebo seznamku. Policie tak po upozornění Radiožurnálu zjišťuje, zda web 
neporušuje české zákony. Na webových stránkách pedofi lové vystavují a komentují fotky malých dětí, 
kromě toho tam také funguje seznamka. Policisté teď zkoumají, jestli některé fotografi e nemají sexuální 
podtext. Majitel webu Karel Žák odmítá, že by sdružení porušovalo zákon.“ A je puštěn záznam mého 
hlasu „Ne všechno, co pedofi lové o dětech řeknou, je v sexuálním kontextu,“ který s informováním o 
skutečnosti, že Radiožurnál upozornil Policii ČR, nijak nesouvisí. Moje slova jsou záznamem jedné 
věty z rozhovoru ze dne 24. 7. 2014, nikoliv reakcí na skutečnost, že je web vyšetřován policií. Dále již 
jen zazní, že „podle soudní znalkyně Růženy Hajnové jsou ale některé fotky problematické.“

Pan redaktor Kroupa zřejmě žije v představě, že pedofi l myslí jen na sex. Možná, že kdyby se 
s pedofi ly (tedy s těmi skutečnými, nikoliv s pachateli pohlavního zneužívání dětí, které za „pedofi ly“ 
zcela automaticky nesprávně označí neinformovaní novináři) vídal častěji, než jen prostřednictvím 
informací o kriminálních případech, které zazní v médiích, možná by zjistil, že pedofi lové jsou docela 
normální slušní lidé, se kterými se dá bavit o úplně běžných věcech, a dokonce i o dětech zcela bez 
jakýchkoliv nevhodných sexuálních konotací.

Další část reportáže z dílny týmu reportéra Kroupy zazněla v Odpoledním Radiožurnálu ve 13:00 
hod. (http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3175935). Paní redaktorka Chaloupská v ní mimo jiné uvádí, 
že TeenBL „věří tomu, že čím víc bude před svým okolím mluvit o své deviaci, tím víc se sníží riziko, že 
v budoucnu zneužije dítě. To ale sexuologové odmítají.“ Následně jsou puštěna slova paní sexuoložky 
MUDr. Růženy Hajnové, která říká, že „ti lidé mu poklepou na rameno a řeknou, jak jsi báječný, že 
to zvládáš… Toto od společnosti nikdo nemůže chtít.“ Dále zazní slova MUDr. Zvěřiny, který říká, že 
pedofi lie je nemoc, patologický stav, soukromá věc a že to pedofi lové nemůžou nikde inzerovat. Paní 
redaktorka Chaloupská slovy „to ale sexuologové odmítají“ opět vkládá názor jedné české sexuoložky 
do úst všem sexuologům v ČR. 

Když se pedofi l se svou preferencí někomu svěří, tím okamžikem to přestává být pouze jeho sou-
kromá věc. Nelze po pedofi lech chtít, aby se s tím, co je trápí, na rozdíl od jiných lidí nikomu záměrně 
nesvěřovali. Pokud už se pedofi l se svou odlišnou sexuální preferencí někomu svěří, většinou tak činí 
po důkladném promyšlení a zvážení všech pro a proti. Většinou to nedělá pro lítost, ale protože má 
potřebu upřímnosti – může se například svěřit, protože se již nechce před svým nejlepším přítelem 
neustále přetvařovat. Svěření mu také může přinést psychickou úlevu a obvykle pedofi lně zaměřeného 
člověka vůči osobě, které se svěří a která jej následně neodsoudí a projeví mu důvěru, zavazuje – sni-
žuje pravděpodobnost toho, že zneužije dítě, protože dotyčný nechce projevenou důvěru zklamat. 
Svěření je přirozeným následkem uvědomění si své sexuality a je to jev naopak žádoucí, jelikož může 
pomoci k větší vyrovnanosti a sebejistotě a tím také ke zmenšení rizika selhání.

Když pak TeenBL popisuje, že věří, že si najde na regulérní vztah někoho nad 15 let, paní redak-
torka Chaloupská toto vyvrací slovy sexuoložky Hajnové, že tím riskuje. Pedofi lové by podle ní měli 
pravidelně docházet k psychiatrovi, který by jejich pudy dokázal držet na uzdě. Třeba i pomocí léků. 
A zazní (v reportážích ten den již podruhé) výrok paní sexuoložky MUDr. Růženy Hajnové, že „jedno-
ho dne to přejde z ideatorní formy do živé touhy“. Následuje záznam odpovědi TeenBL na těžkou otáz-
ku, jakou může dát záruku, že svou deviaci zvládne. Ihned po jeho upřímných vysvětlujících slovech 
však následuje výrok paní sexuoložky Hajnové: „To je život na sudu s prachem a já nevím, kdy to pode 
mnou vybouchne.“ Nevíme sice přesnou otázku, na kterou paní sexuoložka MUDr. Růžena Hajnová 
reagovala, nicméně právě adaptaci na partnerský vztah s dospělou osobou si myslím, že sexuologové 
vždy považovali pro pedofi ly za optimální a žádoucí z hlediska možnosti realizace jejich sexuality 
v mezích zákona.

Reportáž pokračuje svou poslední částí v Odpoledním Radiožurnálu s Vojtěchem Bidrmanem 
(http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3176185), kde nejprve moderátor Vojtěch Bidrman připomíná, že 
v průběhu dne posluchači možná zachytili příspěvky reportáže Janka Kroupy, kterých tématem je 
nebezpečí spojené s pedofi ly, přitom případy, které Radiožurnál vysílá, označuje za znepokojující. 
Odborníci proto prý volají po zavedení registru pedofi lů kvůli ochraně dětí před zneužitím.

Reportáž pokračuje po písničce, pan moderátor Bidrman připomíná, že na táboře dělal vedoucího 
člověk obviněný z šíření dětské pornografi e (ale již zapomene posluchačům, kteří třeba neposlouchali 
předchozí reportáže, zmínit, že tento člověk byl obvinění zproštěn). Podle odborníků je nebezpečné, 
aby lidé, kteří měli podobný delikt, pracovali s dětmi (zajímavé je, že v předchozí větě se mluvilo 
o obvinění, v této jde již o delikt). Podle sexuologů i některých právníků může větší ochranu dětí 
přinést databáze pedofi lů.
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Dále v reportáži pokračuje paní redaktorka Chaloupská, která cituje pana sexuologa MUDr. Zvě-
řinu, jenž zastává názor, že člověk, který jednou zneužije dítě, by neměl s dětmi již nikdy pracovat 
a považuje za chybu, že se zrušily rejstříky mravnostní kriminality. 

Paní redaktorka Chaloupská pak uvádí, že ještě dále jde právnička Dagmar Raupachová, podle které 
by měl vzniknout celoevropský registr lidí, kteří mohou být dětem nebezpeční. Do éteru pak zazní 
slova této právničky: „Já osobně bych byla pro vznik celoevropské databáze pedofi lů, a to právě proto, 
abychom s větším efektem minimalizovali riziko, že se takto orientovaní lidé dostávají do školství, 
ale také do různých volnočasových dětských oddílů, na dětské tábory.“ Posléze Markéta Chaloupská 
uvádí, že „nejdál“ jsou v Británii, kde mohou policisté působit jako agenti provokatéři. Zazní hlas 
Karla Kuchaříka z policejního prezidia, který vysvětluje postoj britských policistů: „Oni nečekají, až 
někdo osloví dítě a zneužije ho, ale vystupují jako děti a tyto osoby identifi kují. Jdou tou cestou, ne aby 
postihovali ty lidi, ale aby předcházely tomu, že ti lidé potom ublíží dětem.“ Také pak uvádí, že v ČR 
toto možné není.

Je zajímavé, nakolik redaktoři Českého rozhlasu rozhodně prohlašují, že odborníci volají po zave-
dení registru pedofi lů, přitom za „odborníky“ považují především jedinou osobu, právničku Dagmar 
Raupachovou, která však sama použije ve svém prohlášení zcela nesprávně pojem „pedofi l“, takže lze 
pochybovat, zda tato právnička vůbec ví, o čem mluví. Sexuolog MUDr. Zvěřina evidentně nemluví 
o registru pedofi lů, ale o registru osob, které zneužijí dítě, což je kvalitativně něco zcela odlišného.

Zajímavý je výrok pana Karla Kuchaříka z policejního prezidia, kterým hájí situaci britských kole-
gů, kteří se podle jeho slov prý nesnaží postihovat lidi, ale snaží se předcházet ubližování dětem. Jak 
píši ve svém vyjádření pro web www.pedofi lie-info.cz, kterým reaguji na reportáže Radiožurnálu ze 
dne 30 7. 2014 (http://www.pedofi lie-info.cz/cesky-rozhlas-seriozni-medium/), společnost by si měla 
položit otázku, za jakou cenu chce bojovat proti pohlavnímu zneužívání dětí. Zda například i za cenu 
zavírání osob, které reálnému dítěti nikdy neublížily, avšak se chytli do provokační pasti policisty, 
jenž se za dítě pouze vydával a aktivně navrhoval snadnou možnost spáchání trestného činu. Stejně 
problematické je zdůvodnění nebezpečnosti osob, které se dají do konverzace s virtuálně vytvořeným 
modelem dítěte. Je totiž otázkou, zda by se stejně, jako se chová policista či virtuální počítačový mo-
del, chovalo i reálné dítě.

Zajímavé také je, že v listopadu roku 2010, kdy se v médiích řešil případ zavražděné Aničky Janat-
kové, se v odborné debatě v rámci pořadu České televize s názvem Kontexty sešlo několik odborníků, 
konkrétně advokát Tomáš Sokol, sexuolog MUDr. Slavoj Brichcín (primář sexuologického oddělení 
bohnické PN), předsedkyně Fondu ohrožených dětí Marie Vodičková a kněz Radomír Kuchař, dále 
též byla ve studiu přítomna Ivana Nejedlá, matka zmizelého chlapce. Všech těchto 5 lidí se shodlo na 
tom, že registr „pedofi lů“ tak, jak jej chtěl podnikatel Jiří Jehlička založit, je jednak zavádějící svým 
názvem, a potom také že ani veřejný registr delikventů není řešením, a naopak, že jsou v zahrani-
čí s těmito registry negativní zkušenosti (http://www.ceskatelevize.cz/porady/10267384380-kontex-
ty/210572230810025-registr-deviantu-aneb-kdo-opravdu-ublizuje-detem). Netuším, co se od té doby 
(tedy za pouhé 4 roky) tak zásadního změnilo, že najednou v Českém rozhlase zazní z úst Markéty 
Chaloupské zpráva, že „odborníci volají po zavedení registru pedofi lů“. Pokud by paní redaktorka 
Chaloupská řekla, že „někteří odborníci volají po zavedení registru pedofi lů“, pak by tato zpráva byla 
v pořádku, avšak svou větou, která slovo „někteří“ neobsahovala, mate posluchače, který se po vy-
slechnutí takové reportáže bude nejspíš domnívat, že existuje nějaký konsenzus všech odborníků – 
sexuologů, psychiatrů, policistů a právníků.

Posledním pořadem toho dne, který se věnoval tématu pedofi lie, byl pořad Dvacet minut Radio-
žurnálu (http://www.rozhlas.cz/radiozurnal/dvacetminut/_zprava/1379700), ve kterém pan sexuolog 
MUDr. Ondřej Trojan hned ze začátku pořadu odpovídá Martinu Veselovskému na otázku, zda by 
ti, kdo jsou obviněni a obžalováni měli pracovat s dětmi, slovy, že je třeba ctít presumpci neviny. Na 
otázku, zda by byl rád, kdyby jeho dítě učil veřejně přiznaný nekriminální pedofi l, MUDr. Trojan od-
povídá, že neví, jestli by byl rád, ale pokud by si k jeho dítěti nic nedovolil, tak by s tím neměl problém 
zrovna tak, jako kdyby byl onen dotyčný homosexuál nebo třeba fetišista. Pak vysvětluje, že většina 
pedofi lů sexuální delikty nepáchá. Na otázku existence webu www.pedofi lie-info.cz MUDr. Trojan 
odpovídá, že na stránkách po letmém projití nenašel nic nezákonného a že vítá, pokud takové stránky 
dokážou někomu pomoci nejít do ulice a nezneužít dítě. I moderátor Veselovský nakonec přitaká 
MUDr. Trojanovi, že sekce Seznamka nevypadá, že by sloužila k seznamování se s dětmi (zřejmě 
si ji sám procházel). Rozhovor MUDr. Trojan zakončí konstatováním, že pokud budou podobné webo-
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vé stránky, jako je www.pedofi lie-info.cz, „naplňovat ty cíle, které by měly být ochrana společnosti, 
ochrana těch samotných jedinců, jaksi život v mezích zákona, tak bychom to jako odborníci, aspoň 
většina z nás určitě uvítali.“

Podobně se k webovým stránkám www.pedofi lie-info.cz vyjádřila i slovenská sexuoložka MUDr. 
Danica Caisová v reportáži slovenského deníku SME (http://www.sme.sk/c/7313781/pedofi li-su-na-
-webe-zatial-chraneni-policia-ich-roky-nezastavila.html), který v podstatě převzal reportáž Českého 
rozhlasu. Deník SME uvádí, že sexuoložka Danica Caisová „považuje existenciu pedofi lného portálu 
za chvályhodnú. Web podľa nej slúži na osvetu a je prevenciou proti nezákonnému konaniu.“

Aby to nebylo vše, v pátek dne 1. 8. 2014 ve zprávách v 16:00 hod. moderátorka Jana Petrová 
(http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3178056) uvedla hned jako první informaci, že „Dívat se na inter-
netové stránky s pedofi lním podtextem je ode dneška trestné.“. V podrobnějších informacích však na-
konec zazní, že je trestné navazovat kontakty s dětmi pod 15 let za účelem spáchání trestného činu 
a že je trestné získat přístup k dětské pornografi i. Podobně ve stejný den v pořadu Stalo se dnes ve 
21:05 (http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3178189) zazní úvodní otázka: „Pomůže dětem zákaz sledo-
vání internetových stránek s pedofi lními materiály?“, která je v podrobnější části rozvedena: „Ode dne-
ška je v Česku trestné sledovat internetové stránky s pedofi lním zaměřením.“ a stejně zavádějící dotaz 
položila paní moderátorka následně i sexuologovi prof. Petru Weissovi. V kontextu celého příspěvku 
snad již ani nemusím více rozebírat nesmyslnost těchto výroků – novela Trestního zákoníku se zákazu 
dívání (na cokoliv) netýkala a zajímalo by mě, co měly na mysli moderátorky zpráv a pořadu Stalo se 
dnes, když použily pojmy  “pedofi lní podtext“ či „stránky s pedofi lním zaměřením“.

Napsal jsem Českému rozhlasu stížnost, jejíž celý text by měl být po odpovědi Českého rozhla-
su zveřejněn na stránkách Rady Českého rozhlasu (www.rozhlas.cz/rada). Kromě vyjádření Českého 
rozhlasu k pojetí reportáže požaduji také odstranění záznamu mého hlasu z audioarchívu Českého 
rozhlasu, jelikož jsem s použitím záznamu svého hlasu nikdy nesouhlasil. Jsem přesvědčený, že cílem 
přímého použití vybraných pasáží záznamu mého hlasu nebylo „pravdivě a objektivně informovat 
veřejnost“, jak ve svém emailu ze dne 30. 7. 2014 hájila své počínání Markéta Chaloupská a jak je 
uvedeno i v Kodexu Českého rozhlasu, ale cílem použití těchto nahrávek bylo v očích posluchačů 
dehonestovat a skandalizovat mou osobu jako někoho, kdo se „zastává pedofi lů“.

Na závěr mi ještě dovolte uvést k zamyšlení text, který byl publikován ve Zdravotnických novinách v 
reakci na mou účast na konferenci Bohnické sexuologické dny v roce 2012 (http://zdravi.e15.cz/clanek/
priloha-lekarske-listy/xxiv-bohnicke-sexuologicke-dny-464047): „Příspěvek na téma pedofi lie v médiích 
prezentoval Bc. Karel Žák, posluchač Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Pojem pedofi -
lie je v médiích často užíván nesprávně jako synonymum pro pohlavní zneužívání dětí. Nesprávné použí-
vání pojmu pedofi lie v médiích často způsobuje, že člověk, který cítí erotickou přitažlivost k dětem, může 
mít problém ztotožnit se s pojmem pedofi lie. Většinou pak neuvažuje o rizicích svého sexuálního zaměření 
a nevyhledá odbornou pomoc. Problematická však může být i situace, kdy se s pojmem pedofi lie ztotožní, 
působením médií si totiž i on sám může myslet, že je „zrůda“, která jednoho dne nějaké to dítě zákonitě 
musí zneužít. Takto působením médií uvažuje i většinová společnost. Je tak pouze dílem náhody narazit na 
objektivní informace o pedofi lii, které sdělí, že je-li někdo pedofi l, neznamená to, že musí zneužívat děti.“

Je tedy i na Českém rozhlasu, aby se zamyslel nad tím, zda chce svým přístupem a mediálním 
působením na veřejnost nekriminální pedofi lně zaměřené spoluobčany stavět na okraj společnosti a os-
trakizovat je už jen na základě toho, co cítí, a nebo zda se pokusí těmto lidem i široké veřejnosti poskyt-
nout objektivní informace o pedofi lii a sdělením, že je-li někdo pedofi l, ještě to neznamená, že musí 
zneužívat děti, se pokusí těmto lidem nabídnout jinou alternativu, než jaká se od nich obecně očekává. 
Nedá-li společnost nekriminálním pedofi lům najevo, že si jich umí vážit za to, když se se svou deviací 
celý život úspěšně „perou“, nemůže pak očekávat, že tito lidé budou mít kdoví jak velkou motivaci 
snažit se žádný delikt nespáchat. To ale platí i naopak: Bude-li si společnost vážit lidí, jež se snaží žít 
se svou parafi lií bezúhonně, a budou-li tito lidé za svou snahu cítit v tomto smyslu uznání i satisfakci, 
budou mít mnohem větší motivaci snažit se svůj morální kredit vůči společnosti neztratit.
Český rozhlas má jako veřejnoprávní médium v rukou velkou moc na utváření názorů lidí. Bylo by 

vhodné, kdyby jeho reportéři tuto moc nezneužívali ke svým cílům. Uchopit tak závažné téma, jakým je 
pedofi lie, takovým neodborným, neseriozním a laciným stylem, jakým jej uchopili redaktoři Markéta Cha-
loupská a Janek Kroupa, by Český rozhlas, chce-li být i nadále seriózním médiem, nikdy neměl dovolit.

Autor: Mgr. Karel Žák, email: karelzak@kazaweb.cz
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Jak bývá na pardubických konferencích zvykem, v rámci svého referátu nyní přikládám osobní pří-
běh zástupce komunity ČEPEK s přezdívkou Jan TeenBL, tedy mladíka, který je spolu se mnou také 
aktérem výše zmíněných reportáží Českého rozhlasu:

Příběh kluka, který měl za to, že by mohl být pedofi l
autor: Jan TeenBL, email: teenbl@seznam.cz

V době, kdy začíná tento příběh, mi bylo zhruba třináct let, brouzdal jsem internetem a čirou náho-
dou jsem narazil na stránky jednoho pedofi la, kterému se líbí malé holčičky, Petra Kasze (http://kasz.
sweb.cz). Jeho web mě již tenkrát zaujal, protože jsem měl hodně rád věci, které jdou proti proudu 
a všeobecně uznávaným názorům společnosti. Ne, že bych neuznával společenské hodnoty a normy, to 
na mysli nemám, ale kontroverznost mi vždy přišla zajímavá. 

Krátce poté jsem si začínal uvědomovat, že mě absolutně nezajímají holky, tedy rozhodně nijak po 
sexuální stránce. Líbili se mi kluci, v dané době jimi byli především vrstevníci. Neviděl jsem v tom 
žádné problém, gayové jsou společností naprosto tolerovaní. Ovšem, jak to tak v životě bývá, nic není 
tak jednoduché, jak se nám na první pohled může zdát. 

Když jsem měl přibližně čtrnáct let, poprvé jsem zamiloval - do kluka, který byl o necelé dva roky 
mladší než já. Nic z toho nebylo, a mě nezbylo logicky nic jiného, než na něj zapomenout. Nicméně 
již tenkrát mě zaujalo, že se mi líbí o tolik mladší kluk, který navíc vypadal na ještě trochu méně, než 
mu tehdy bylo.

Po výše zmíněné zkušenosti jsem již nechtěl hledat jen tak „naslepo“ a ve čtrnácti letech jsem se 
rozhodl vyzkoušet gay seznamku. Ukázalo se, že to nebyl zrovna nejlepší nápad. Psali mi především 
lidé vyžadující erotické fotky, videa, sex za peníze a lidé, kterým bylo nějaké zákonné či morální po-
vědomí úplně cizí. Jistě, našli se výjimky, ale kolik jich bylo? Tu míru znechucení to stejně nemohlo 
přebít. Nebál bych se tyto seznamky označit za rajon nevyrovnaných a neuvědomělých homosexuálně 
orientovaných pedofi lů či efebofi lů, kteří zde hledají své oběti a bohužel myslím, že se jim to poměrně 
daří. O čemž kupříkladu svědčí enormně vysoká návštěvnost profi lů kluků ve věku 14-16 let, oproti 
17-20, která už je pro efebofi ly či pedofi ly podstatně méně zajímavá. 

Na nějaký čas jsem na seznamky zanevřel, neviděl jsem v tom nějaký větší smysl. Stejně jsem si 
nebyl jistý, zda jsem gay, pořád mi vrtala v hlavě možnost, že můžu být homosexuální pedofi l či efebo-
fi l. Snažil jsem se o této problematice najít něco na internetu a narazil jsem na jedno československé, 
nyní již neexistující forum homosexuálních pedofi lů – boyloverů. Celkem mě dané forum zaujalo, ale 
moc jsem tam tehdy nepřispíval, nejspíš díky strachu a ostychu.  I přesto jsem se tam dozvěděl mnoho 
zajímavých informací, které mi později byly k užitku. Zhruba půl roku na to (tedy něco okolo patnácti-
-šestnácti let) jsem narazil na web www.pedofi lie-info.cz, kde jsem na chatu potkal homosexuálního 
pedofi la Dana, který mi velice pomohl,  ať už po stránce ujasnění orientace nebo i jako normální 
kamarád.

Postupem času jsem začal poznávat další lidi z komunity a začal být aktivní i v rámci osvětových 
projektů komunity. Za téměř pět let v komunitě jsem poznal osobně opravdu velké množství pedofi -
lů. Z mnohých se stali již dlouholetí přátelé, na které se vždy mohu spolehnout. Ovšem je hloupé si 
myslet, že svět je černobílý, poznal jsem také dost pedofi lů, které rozhodně nemůžu označit za slušné 
a rozumné lidi. Někteří z nich by podle mého názoru neměli pracovat s dětmi, ale těžko je mohu soudit, 
nebo chtít po nich, aby s tím přestali, je to jejich zodpovědnost a riziko.

Osvěta okolo pedofi lie mě časem začala velice bavit, byla a je to možnost, jak dělat něco, co má 
smysl a co jen tak někdo dělat nebude, protože s tím jsou spojená jistá rizika. Kupříkladu už jenom to, 
že se můžete setkat s člověkem, který problematiku okolo pedofi lie nepochopí, nebo nechce pochopit, 
je dosti problematické. Mně se něco podobného nedávno stalo a je to o to horší, že to proběhlo pod 
záštitou Českého rozhlasu. 

Někdy v půlce července, přišla do redakce Československé pedofi lní komunity žádost o rozhovor 
pro stanici Českého Rozhlasu Radiožurnál. Byla to žádost o účast na rozhovoru o životě pedofi lů, psala 
ji paní redaktorka Markéta Chalupská. Vzhledem k pozitivním ohlasům k dříve provedených rozho-
vorům s pedofi ly v Českém Rozhlasu, jsem se rozhodl do toho společně s Karlem Žákem jít. Ovšem 
to se ukázalo být chybou.

Již po příchodu do studia rozhlasu, tam na nás kromě paní redaktorky čekal Janek Kroupa. Přesto 
jsme se rozhodli na rozhovor přistoupit. Podotýkám, že jsem již před začátkem rozhovoru upozornil, 
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že nemám orientaci ujasněnou a že jsem jeden z moderátorů webu Československé pedofi lní komunity 
teprve půl roku a že jim tedy nemohu zodpovědět vše. Ovšem to dle toho, co zaznělo v reportáži, 
naprosto ignorovali.

Celá reportáž měla dle mého názoru za cíl jedinou věc, a to zkompromitovat web Československé 
pedofi lní komunity. V reportáži zaznělo i několik přímých lží o mé osobě, např. že již 4 roky spravuji 
web. To bych se tedy rád Českého rozhlasu zeptal, zda myslí vážně, že kluk v patnácti letech začne 
spravovat pedofi lní web, protože to i naprostému laikovi, který o pedofi lii neví nic, připadá nesmyslné. 
Problém celé reportáže spatřuji nejvíc v tom, že tvůrci neměli zájem o argumenty, měli již dopředu 
rozhodnuto, jak celá reportáž má vyznít, nezávisle na tom co řekneme. 

Pan Kroupa kupříkladu tvrdil, že jakákoliv detabuizace pedofi lie je špatná a že každý pedofi l musí 
k doktorovi, což považuji za nesmyslné. Tabu pedofi lii škodí, protože zabraňuje lidem si zavčasu uvě-
domit a vyrovnat se s parafi lní orientací. Dále se nám pan Kroupa a paní Chalupská snažili dokázat, 
že lidé z komunity na webu ČEPEKu v sekci seznamce hledají dětí, argumentovali, že u profi lu na 
seznamce je napsaný preferenční věk inzerenta. Jenže ten je součástí profi lu, nikoliv součástí inzerátu. 
Seznamka slouží a má sloužit k seznamování osob starších patnácti let. 

Při nahrávání reportáže Českého rozhlasu mi nejvíce vadil ten hrozný pocit, když člověk bojuje za 
dobrou věc a někdo se to takto snaží hatit, i když si třeba myslí, že dělá dobře.

O tomto problému mě přesvědčila i další letošní osvětová akce. V rámci snahy o detabuizaci pedo-
fi lie jsme se letos podruhé otevřeně zúčastnili průvodu Prague Pride, během kterého naši zástupci roz-
dávali letáčky informující o problematice pedofi lie. Vše probíhalo klidně, ale nakonec nastal problém 
- jeden z rozdávajících byl zadržen Policií ČR, kromě toho policie zadržela i dva naše podporovatele. 
Důvod? Pedofi lie je trestná a letáčky obsahující názory mnohých sexuologů prý navádějí k pohlavnímu 
zneužívání dětí.

Nyní bych se zase vrátil ke své osobě. Možná si říkáte, jak to tedy mám s tou orientací? Nevím. Vím, 
že se mi líbí mladí kluci, ale rozhodně se mi nelíbí děti. Nejvíce se mi líbí kluci ve věkovém rozmezí 
15-20 let (tedy vrstevníci), kluci pod touto hranicí už mě tolik sexuálně nepřitahují. Ovšem zase to není 
tak jednoduché, vím, že dotyky mě dokáže vzrušit i dívka.  Jedno vím jistě, chci a vždy jsem chtěl pl-
nohodnotný vztah, ne kvůli potřebě sexu, ale spíš potřebě mít někoho u sebe, někoho milovat, o někoho 
se moc opřít, což by pro dítě nikdy neplatilo.

Aktuálně jsem již více než rok zamilovaný do heterosexuálního kluka, který je pouze o dva roky 
mladší než já. Tuším, že opět z toho nic nebude, ale i tak je to krásný pocit. Díky tomu vím, že si chci 
najít dospělého partnera a vést běžný partnerský život. Přesto nechci přestat být aktivní v Českoslo-
venské pedofi lní komunitě - copak člověk musí být pedofi l pro to, aby pomáhal pedofi lům a dělal tedy 
správnou věc?

Autor: Jan Teenbl – Československá pedofi lní komunita (www.pedofi lie-info.cz), 
Kontakt: teenbl@seznam.cz
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