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Resumé: 

Bakalářská práce se zabývala problematikou potratu. Jejím cílem bylo popsat potrat 

jako společenský, sociální a zdravotní problém a analyzovat jeho etickou stránku. 

V teoretické části byly popsány všechny souvislosti a okolnosti, které utvářejí svět 

partnerských vztahů, rodiny, mateřství a života dětí před narozením a po něm. Práce v 

logickém sledu zachytila etapy lidského života, kdy se utvářejí partnerské vztahy, kdy partneři 

dítě plánují, na příchod dítěte se připravují a kdy pak nový jedinec vzniká a posléze přichází 

či nepřichází na svět. 

Etické stránce života před narozením i po něm a etické stránce potratu byla věnována 

velká pozornost, protože vysoká úroveň etiky musí stát v základech společnosti, má-li tato 

společnost být kvalitní a dlouhodobě životaschopná. 

V praktické části jsou zpracovány výsledky odpovědí na dotazy v dotazníku, týkající 

se klíčových otázek, s potratem souvisejících. Respondenti byli studenti střední školy, 25 

dívek a 25 chlapců. Cílem práce bylo popsat potrat jako společenský, sociální a zdravotní 

problém a analyzovat jeho etickou stránku. Na základě předpokladů byly zjišťovány zejména 

názory na legalizaci potratů a povědomí o rizicích a následcích potratů. 

Závěrem jsou navržena opatření směrem k posílení zodpovědného plánování 

partnerských vztahů a rodičovství. 
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Úvod 

V současném tzv. moderním světě se stalo až příliš běžným umělé přerušení 

těhotenství - interrupce, umělý potrat. Slovem potrat se pak většinou označuje toto umělé 

přerušení těhotenství. Interrupce představují velký etický problém, na který se ve společnosti 

vyskytují přinejmenším dva vyhraněné názory. Problém je hluboce lidský, do rozporu se 

dostává právo nenarozeného dítěte na život a právo matky, resp. rodičů, rozhodovat o svém 

životě.  

Práce se zabývá potratem jako společenským, sociálním a zdravotním problémem. 

Rovněž analyzuje jeho etickou stránku, jež je ve společnosti vnímána velmi rozdílně. 

V práci je zmíněn spontánní neboli samovolný potrat, který je problémem snadněji 

uchopitelným, protože nevyvolává palčivé otázky morální a etické. Samovolný potrat není 

vyvolán ani těhotnou ženou, ani druhou osobou.  

Druhá kapitola shrnuje teoretická východiska, která jsou pak v následujících 

kapitolách blíže rozpracována. Záměrem je dát těhotenství do širších souvislostí života ženy, 

matky, rodiny. Postoj k potratům je dán komplexem znalostí, citové výbavy a žebříčku 

hodnot, získaného především výchovou. Příběh umělého přerušení těhotenství nezačíná 

okamžikem rozhodnutí jít zažádat o potrat a nekončí propuštěním ženy z nemocnice. Začátek 

je vždy v minulosti, jak jsme k nechtěnému těhotenství došli a co nás vede k rozhodnutí jej 

ukončit. Slovo „došli“ je uvedeno záměrně s měkkým „i“, protože otěhotnění je vždy 

záležitostí dvou, tedy nejen ženy, ale i muže. Odchod z nemocnice po zákroku je pak 

začátkem dalšího příběhu, kdy si v sobě neseme vracející se otázky o správnosti rozhodnutí a 

vyrovnáváme se s případnými zdravotními a dalšími následky, jak je v této práci popsáno. 

Praktická část práce zkoumá formou dotazníku postoj respondentů k legálnosti 

potratů, tj. zkoumá otázku, jak respondenti vnímají fakt, že provádění potratů je zákonné, tedy 

ve shodě s právním řádem. Průzkum vychází z předpokladů, že většina respondentů bude 

souhlasit s legalizací potratů, tj. s tím, aby potraty byly zákonem povoleny, a má velmi nízké 

povědomí o rizicích a následcích potratů. 

Práce si klade za cíl nejen faktograficky popsat problematiku z hlediska teoretického a 

předložit výsledná data z dotazníkové akce, ale také vysvětlit hodnotový systém, o nějž by se 

měl opírat náš život, aby naše rozhodnutí ve složitých morálních a etických otázkách byla 
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správná. V závěru navržená opatření směřují k posílení informovanosti v problematice a ke 

zkvalitnění výchovy a vzdělávání, vycházejíce z následujícího hodnotového žebříčku: 

 Zodpovědné partnerské vztahy jsou předpokladem zodpovědného početí nového života a 

k vytvoření harmonického prostředí pro výchovu dítěte. 

 Ideálním prostředím pro výchovu dítěte je rodina. 

 Jednotlivec i společnost mají za povinnost chránit lidský život v každé etapě jeho vývoje. 

TEORETICKÁ ČÁST 

1. Teoretická východiska 

Téma interrupcí je jedním z nejrychleji rostoucích problémů minulých let. Podnítilo 

bouřlivé diskuse v politických, sociologických, lékařských i psychologických kruzích. Potrat 

je téma, které znepokojuje i rozděluje. Zastánci zachování života obhajují práva nenarozených 

dětí. Zastánci volby argumentují svobodou a právem žen rozhodnout se a poukazují na 

utrápené ženy podstupující zdraví nebezpečný nelegální potrat. Na jedné straně stojí skutečná 

lidská podstata plodu a na straně druhé svobodné rozhodnutí ženy v tíživé životní situaci. 

Svoboda však není libovůle a individuální rozhodování je vždy omezeno vnějšími 

podmínkami a také ohledem na svobodu druhých. 

Svoboda je možnost a také schopnost volit, rozhodovat a jednat „podle své vůle“ a 

nést za to přiměřenou odpovědnost. Druhá část definice, týkající se odpovědnosti, bývá často 

opomíjena. Svoboda jedince totiž končí tam, kde začíná právo ostatních. 

Nejde tedy vlastně o spor o potraty, nýbrž o základní morální normu společnosti. 

Otázkou je, zda máme nebo nemáme úctu k základnímu lidskému právu – právu na 

nedotknutelnost života. Jestliže nejsme schopni bránit život našich dětí v samém počátku a v 

dětech samotných bránit naši další budoucnost, pak jsme tuto budoucnost zcela dobrovolně 

vyměnili za vlastní sobecké požitky přítomnosti. Komplikovanost celé polemiky o 

interrupcích je ztížena ryze etickými otázkami, které hledají počátek lidského života. Vzniká 

zde dilema koho, či co, považovat za člověka a koho ne. Odpověď na tuto otázku s sebou 

přináší i další otázky, související s rozhodováním o životě a smrti dosud nenarozeného dítěte. 

Klíčovým bodem celé diskuse o interrupci je otázka, zda malé embryo je uznáno za 

lidskou bytost nebo je bráno za pouhý kus hmoty bez bytí, života a práv. Odpověď není 
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jednoduchá. V kapitole Vznik nového života je komplikovanost otázky vzniku nového života 

ilustrována ukázkou filozofické debaty podle Tomáše Akvinského o těle a duši při vzniku 

lidského života. Tím jsou úvahy o životě posunuty z roviny čistě materiální dál, do roviny 

světa nehmotného, duchovního. 

Ženy, které z různých důvodů podstoupily interrupci, trpí za své závažné rozhodnutí 

měsíce a roky a jejich duševní i tělesná zranění mohou být velmi hluboká. Proto je téma 

interrupce zasazeno do širokého kontextu zdravotního, etického a sociálního. 

Denně stovky žen a dívek stojí před těžkým rozhodnutím, které může výrazným 

způsobem ovlivnit jejich dosavadní život a přinést změnu do jejich vztahů, rodiny, manželství 

i psychického prožívání. Žádná žena nepotrácí proto, že by jí to působilo potěšení, ale snaží se 

potratem vyhnout něčemu těžkému, nepříjemnému, z čeho má strach. Interrupce pak nemusí 

být skutečně svobodným rozhodnutím ženy, ale jen projevem tísně a bezmoci, jednáním pod 

vlivem zdánlivé bezvýchodnosti situace, či lhostejnosti a sobectví okolí. 

Institucí, ovlivňující příběh potratu v každé jeho fázi, je rodina. Rodina předává 

dětem - budoucím dospělým, morální zásady, rozhled a citovou výbavu, což je ideální 

prevence špatných rozhodnutí. Rodina se citově i materiálně angažuje, když problém nastane. 

Rodina je anebo není k dispozici radou a pomocí při řešení následků. 

Rodina je základní a přirozenou buňkou společnosti, je jednou ze základních 

sociálních skupin v životě člověka, která mu poskytuje zajištění základních lidských potřeb, 

tvoří zázemí pro další vývoj, zprostředkovává první sociální zkušenosti. Rodina jako 

mikrosystém je přitom zapojena do širšího společenského systému (mezosystému), k němuž 

patří příbuzenstvo, sousedé, přátelé a další (Matějček 1992, s. 35). 

Rodina musí být chráněna společností i státem. Rozpadající se a špatně fungující 

rodiny ohrožují celou společnost v jejích základech, protože dobrá rodina je přirozeným 

zdrojem pokoje, stability a zdravého pohledu na svět. Přirovnáme-li 18 let života dítěte 

k devítiměsíčnímu těhotenství ženy, pak můžeme mluvit o životě dítěte, mladého člověka, 

v tzv. sociální děloze rodiny od narození do doby formální dospělosti. Tak jako v těhotenství 

je důležitá každá fáze devět měsíců se utvářejícího nového života, tak i v pomyslné děloze 

rodiny se dospívající jedinec po dobu osmnácti let utváří dobře nebo špatně, je spokojený 

nebo trpí. A tím jsou pak podmíněny jeho postoje v dospělém životě (Trapková, Chvála 2004, 

s. 85). 
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2. Mateřství a rodičovství 

Mateřství je velká odpovědnost a současně úctyhodné povolání. Stát se matkou by 

měla být především radost. Ano, mateřství má i své krize a těžkosti, ale ideálem matky určitě 

není vysílená žena, která za cenu nesmírného vypětí „perfektně“ zvládne péči o rodinu. 

Následující kapitoly chtějí připomenout velkou hodnotu těchto dvou poslání, mateřství 

a rodičovství, hodnotu nevyčíslitelnou ekonomicky a zřejmě proto tolik nedoceněnou dnešní 

společností. 

2.1 Partnerský vztah 

K řízení auta potřebujeme řidičský průkaz, k výkonu povolání odborné vzdělání, ale 

do partnerských vztahů lidé často vstoupí jen s romantickými představami. Přitom partnerský 

vztah stojí na počátku cesty k mateřství a rodičovství a je tedy zřejmé, že na kvalitě 

partnerského vztahu přímo závisí úspěch či neúspěch mateřství a rodičovství. 

Americká psycholožka Chérie Carter-Scottová, odbornice na partnerské vztahy, 

vydala knížku s názvem Pokud je láska hrou, pak musí mít pravidla (Carter-Scottová 2000). 

Kdybychom shrnuli obsah této knihy, můžeme z něho vydedukovat následující zásady nebo 

normy, které jsou podle autorky nezbytné či pomohou k tomu, aby i po řadě let partnerské 

vztahy neochably nebo dokonce nezanikly.  

 Především musíme milovat sami sebe. Jen ten člověk, který akceptuje své tělo a svou duši 

tak, jaké ve skutečnosti jsou, je schopen akceptovat i druhého člověka.  

 Musíme partnerský vztah skutečně chtít. Láska má naději jen tehdy, když jsme schopni 

přijmout partnera takového, jaký je a nesnažit se ho převychovávat, vnucovat mu své 

návyky a názory.  

 Láska „nepadá z nebe“, a tak i dva jedinci nemusí vytvořit harmonickou dvojici ze dne na 

den. Partneři se musejí nějakou dobu poznávat, dívat se na život jinak, než když žili sami.  

 Během společného života se dozvídáme nejen mnoho věcí o partnerovi, ale také o sobě. 

Nesmíme takové poznatky podceňovat, ale naopak se musíme snažit je co nejvíce 

využívat pro další společný život.  

 Naprosto nenahraditelná je vzájemná komunikace. Otevřená a čestná výměna názorů, a 

tím i citů, je životním elixírem vzájemných vztahů.  
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 Musíme být ochotní k jednání, přistupovat na kompromisy, které uspokojí nejen jednoho, 

ale i druhého partnera. Pokud jeden z nich na ně není ochoten přistoupit, nemusí to 

skončit dobře.  

 Musíme vzájemné vztahy pěstovat a nebrat jednání s partnerem jako samozřejmost. 

Věnovat vzájemným vztahům stále pozornost a nelitovat čas ani vynaložené úsilí.  

 Z mnoha partnerských vztahů pomalu ale jistě mizí dřívější zidealizované představy, ale i 

spontánnost a tím bohužel i zamilovanost. Pokud chceme být s partnerem dlouho šťastni, 

snažíme se, aby se něco takového nestalo.  

 Když se člověk zamiluje, v euforii většinou ztrácí soudnost a často se chová nelogicky. 

Zkušenost ukazuje, že výše uvedené zásady dávají velkou naději na šťastný život s 

partnerem. 

Z autorčiných úvah o pravidlech dobrého partnerského vztahu také vysvítá, co je to 

vlastně láska. Toto slovo se dnes skloňuje ve všech pádech a většině lidí se již vytratil obsah, 

hluboký význam tohoto slova. Pleteme si jej s pouhou zamilovaností či dokonce za lásku 

považujeme tělesný styk. 

Opravdová láska tedy přirozeně začíná zamilovaností a pak pokračuje a vyvíjí se díky 

neustálé péči o rozvoj partnera, díky pevné vůli, moudrosti, odhodlání, vytrvalosti a cti – cti 

dodržet slib a závazek sdílet s partnerem dobré i zlé. Láska je tedy vytrvalá práce, vyžadující 

námahu a odříkání na jedné straně a na straně druhé přinášející radost a uspokojení ze 

vzájemně obohacujícího vztahu, založeného na nadčasových hodnotách. 

Tradiční křesťanský názor na manželství už v Evropě nepřevládá. S rodinami s mnoha 

dětmi se setkáte zřídka, přibývá rodin s jedním dítětem, je stále více manželství bezdětných a 

případů, kdy dítě/děti vychovává pouze jeden rodič. Přitom manželství bylo v jeho 

prvopočátku definováno jako celoživotní vztah, závazek, spojení muže a ženy v lásce s cílem 

zplodit a vychovat děti (Katechismus 1995). 

2.2 Vznik nového života – filosofická východiska 

Komplikovanost otázky vzniku nového života můžeme ilustrovat ukázkou filozofické 

debaty podle Tomáše Akvinského o těle a duši při vzniku lidského života (Akvinský 2010). 

Tím posouváme úvahy o životě z roviny čistě materiální i do roviny světa nehmotného, 

duchovního. 
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Na otázku, jak se liší duše a tělo, by asi většina dnešních lidí odpověděla poukazem na 

nehmotný charakter duše v kontrastu k hmotnému charakteru těla. Antičtí filosofové však 

vnímali pojem duše poněkud jinak. Duše pro ně byla především principem života, což 

znamená, že mohla být i hmotná, jak si to někteří filosofové představovali. V pojmu duše, jak 

ji dnes průměrný člověk chápe, je především netělesnost, nehmotnost. Kromě toho se s tímto 

pojmem obvykle spojují náboženské konotace. Bereme-li však duši jako antičtí filosofové 

nebo Tomáš Akvinský, tedy jako princip života, je sepětí s náboženskými otázkami možné, 

ale nikoli nutné. Je to dobře vidět na dvou nejvýznamnějších představitelích antické filosofie, 

kteří představovali pro křesťanské filosofy velkou inspiraci. Platónovy úvahy o duši byly z 

velké části zaměřeny na náboženské problémy (nesmrtelnost, život po smrti apod.), kdežto u 

Aristotela se setkáváme s řešením zcela jiných otázek (různé úrovně dokonalosti života, 

smyslové a rozumové poznání apod.). (Akvinský 2010)  

Tomášova nauka je zcela protichůdná Platónovi. V platonismu není pro duši 

problémem odloučit se od těla. Platonici proto mohli hlásat reinkarnaci nebo preexistenci 

duše. U Tomáše jakožto aristotelika je tělo esenciální, integrální částí člověka a k duši má 

vztah jako látka k formě. Souvisí to i s teorií poznání: u člověka růst v poznání vyžaduje tělo, 

protože získávání vědomostí je závislé na smyslové zkušenosti (agere sequitur esse). Naproti 

tomu, Platón hlásal nezávislost na látce i u smyslového poznání (sentire convenit animae 

secundum seipsam).  

Vzájemný vztah duše a těla je nejproblematičtější a nejzajímavější v kritických bodech 

pozemského života člověka, tedy v okamžicích jeho narození a smrti. Vzhledem k 

teologickým potřebám bývá nejčastěji pozornost upřena na konec lidského života. Neméně 

zajímavé a aktuální je však i téma vzniku lidské bytosti. Tomáš Akvinský se problematikou 

vzniku lidského života zabývá na řadě míst svého rozsáhlého díla. 

Vznik lidského života je v aristotelsko-tomistické filosofii jednoznačně dán aktualizací 

esence člověka, tedy principiálního určení, co dělá člověka člověkem. Základním bodem 

esenciálního určení je pro Tomáše jednota rozumové duše a těla. To nás přivádí k 

následujícím otázkám: Kdy přesně vzniká tato jednota? Vzniká rozumová duše (forma 

člověka) zároveň s tělem, před vznikem těla nebo po vzniku těla? Vzniká samým plodivým 

úkonem nebo je vlita “zvenčí” – stvořena Bohem? A je-li stvořená Bohem, proč Bůh takto 

“spolupracuje” s mužem a ženou při pohlavním styku i v příležitostech značně 

problematických, jako je znásilnění nebo krvesmilstvo?  
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S těmito starými otázkami, které si v řadě případů kladl i Aristoteles, souvisí i řada 

problémů velmi moderních. V prvé řadě je to pochopitelně problematika interrupcí a ve druhé 

možnost klonování člověka. 

Při svých úvahách nad naším tématem vycházel Tomáš Akvinský především z 

Aristotelových spisů. Tento základ pak sám originálně rozvíjel tak, aby byly jeho závěry 

racionálně konzistentní a v souladu s křesťanskou vírou.  

Aristoteles rozděluje životní dokonalost do třech stupňů, kterým přísluší různý typ 

duše: vyživovací (vegetativní), smyslový (senzitivní) a rozumový, což odpovídá rozdělení 

živých organismů na rostliny, zvířata a člověka. Každá vyšší složka přitom vždy obsahuje i 

dokonalosti složky nižší, tedy duše rozumová zajišťuje kromě rozumové činnosti i výživu a 

smyslové vnímání. Duše k tělu se má pak jako látka k formě, což jasně ukazuje, že podle 

Aristotela je člověk konstituován jako jednotný tělesně-duševní celek (Aristoteles 2000). 

Další otázkou je, jak dochází k předávání lidského života, tedy ke konstituci nového 

tělesně-duševního celku. Aristoteles vychází z faktu, že lidský život se předává pohlavním 

stykem. Jak ale vznik nového života přesně postupuje, bylo pro něj samozřejmě do značné 

míry skryto. Je zřejmé, že k němu dochází určitou součinností muže a ženy. Zformované 

embryo, které je potenciálně živočichem, se pak chová jako semeno rostliny. Dělohu matky 

používá podobným způsobem, jako semeno rostliny půdu - Aristoteles tedy počítá při vzniku 

lidského života nejprve s životem vegetativním, který je k senzitivnímu v možnosti a přechází 

do něj až následně. Rozumový stupeň života je však ještě komplikovanější, protože na rozdíl 

od senzitivního není rozumová činnost nijak spojena s činností tělesnou. Rozum je tudíž cosi 

božského, co musí přistupovat k embryu zvenčí. 

Tomáš Akvinský přejímá Aristotelovu koncepci duše, nicméně ji rozvíjí a prohlubuje. 

Je známo, že Tomáš Akvinský v návaznosti na Aristotela rozlišoval tři typy duše: vegetativní, 

která zajišťuje růst, výživu a rozmnožování organismu, smyslovou (senzitivní), která je 

principem smyslového poznání, a rozumovou (intelektivní), která je principem rozumové 

činnosti. Dokonalost duše samozřejmě stoupá v řadě vegetativní – smyslová – rozumová. 

Dokonalejší duše má pak v sobě vždy i dokonalost duše nižší: smyslová duše zajišťuje i 

vegetování a rozumová duše zajišťuje vedle činnosti rozumové i vegetování a smyslovou 

činnost. Lidská duše je samozřejmě duše jedna, a to rozumová.  

Kdy přesně k tomuto vzniku tělesně-duševního celku dochází? Člověk vzniká na 

základě pohlavního styku, při němž dochází k předání spermatu od muže k ženě. Samotné 
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sperma člověkem samozřejmě není. Bytí člověka začíná až poté, v lůně ženy. Rozhodnout 

kdy a jak k tomuto vzniku dochází, bylo z hlediska pozorování v Tomášově době nemožné. 

Tomáš Akvinský odmítá představu, že by rozumovou lidskou duši obsahovalo již 

sperma. Kdyby byla duše předávána spermatem, pak by již jeho oddělením vznikal nový 

člověk. Po stránce empirické by to znamenalo asi tolik, že každá noční poluce by 

představovala vznik a hned nato smrt nové bytosti. 

Podíváme-li se na celý problém očima současných přírodovědných poznatků, pak 

víme, že ke vzniku životaschopného jedince dochází až splynutím spermie s vajíčkem. Bez 

tohoto spojení pohlavních buněk nevzniká nový jedinec, který je sám schopen dalšího 

rozvoje. Až při oplodnění vajíčka má jedinec úplnou genetickou výbavu, která vnitřně řídí 

jeho další růst a vývoj. Tuto skutečnost, vzhledem k tehdejšímu stavu přírodovědného 

poznání, Tomáš Akvinský samozřejmě vědět nemohl. Předpokládal tedy, že to podstatné a 

aktivní pro vznik nové lidské bytosti je pouze mužské sperma, a že žena hraje pouze pasivní 

roli vytvářejíc prostředí, které umožňuje vývoj embrya. Proto musel samozřejmě řešit otázku, 

je-li vůbec mužské sperma živé, a zdali náhodou není lidská duše už v něm. Na druhou ze 

zmíněných otázek odpověděl, jak už bylo řečeno, záporně. První otázka je však složitější. 

Tomáš Akvinský na ni odpovídá také záporně. Na jiném místě si klade námitky svědčící ve 

prospěch opačného tvrzení:  

Semeno je živé, což plyne ze třech důvodů: Za prvé proto, že z živého se odděluje 

živé, za druhé proto, že v semeni je životní teplo a životní činnosti, které ukazuj í na živou 

věc, a za třetí proto, že semena pozemských rostlin by se z neživé země nemohly probrat k 

životu, kdyby nebyl život v nich samých. A proto je duše v semeni. 

Tomáš Akvinský na námitky odpovídá poukazem na již zmíněný potenciální život ve 

spermatu. Kdyby prý bylo sperma živé, bylo by rozmnožování lidí podobné některým 

primitivním živočichům, kteří se množí dělením. Uznává však, že ze síly spermatu pochází 

vegetativní a smyslové duše, které však po příchodu duše rozumové nepřetrvávají, ale mizí. A 

v tomto bodě se sluší Tomáše Akvinského mírně doplnit. Jak víme, pohlavní buňky živé jsou. 

Jsou však zvláštním případem života. Jedná se o samostatně existující individua, která ovšem 

nejsou úplná, nejsou schopna rozmnožování, myšleno samozřejmě tak, že samy sebou 

(samotné spermie nebo samotná vajíčka) nejsou schopna rozmnožování. 

Mužské i ženské pohlavní buňky dávají při vzniku nového jedince stejný podíl 

genetické výbavy, která je základní informací formující novou bytost. Po spojení dvou 
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pohlavních buněk dochází oboustranným a rovnocenným podílem k substanciální změně. 

Zaniká individualita dvou buněk a vzniká individuum nové. Jaký má charakter toto nové 

individuum a jak se vyvíjí? 

Tady se opět můžeme vrátit k Aristotelovi a Tomášovi Akvinskému. Jsme v situaci, 

kdy se v děloze ženy začíná velmi primitivní jedinec (zygota) mohutně rozvíjet v embryo, 

které postupně získává podobu člověka. Otázka zní: Ve kterém okamžiku se jedná o člověka? 

Jak bylo řečeno, Tomáš Akvinský odmítá tezi o původu rozumové duše ve spermatu s 

poukazem na to, že rozumová duše nemůže být závislá na látce, a že tudíž nemůže pocházet z 

potenciality látky. V návaznosti na Aristotela byl Tomáš Akvinský přesvědčen o sukcesi 

jednotlivých typů duše. Nejprve je to duše vegetativní, pak duše smyslová a nakonec duše 

rozumová. Tomáš Akvinský tedy počítá s diskontinuitou v individualitě jedince od zygoty po 

novorozence. Není to jeden jedinec, který pouze rozvíjí své potence, ale sled několika 

odlišných jedinců. Určitost individua (jeho esence) je totiž dána především jeho formou, která 

se podle Tomáše Akvinského v průběhu vývoje plodu několikrát změní. Kdy přesně k tomu 

dochází, je čistě rozumově nezjistitelné. Tomáš Akvinský, který neměl k dispozici ultrazvuk a 

podobné vymoženosti moderní lékařské techniky, toho pozorováním mnoho zjistit nemohl. 

My na tom ovšem nejsme o nic lépe. Sledováním vývoje plodu sice zjišťujeme jeho růst a 

chování, ale nemůžeme na základě takového pozorování rozhodnout metafyzickou otázku 

týkající se substanciální formy embrya. Esence totiž náš rozum postihuje nedokonale, pouze 

na základě projevů jsoucna. A v kritických okamžicích jako je vznik a zánik jsoucna lze na 

základě takového vnějšího pozorování rozhodovat jen stěží. Příkladem může být i smrt 

člověka – víme, že lékařství stanovovalo a dodnes stanovuje okamžik smrti různě, na základě 

různých kritérií.  

Vraťme se ale k počátkům lidského života. Je zřejmé, že ihned po početí vzniklé 

individuum žije a roste. Musí mít tedy přinejmenším vegetativní duši, jinými slovy formu, 

která zajišťuje vyživování. Kdy přesně začne embryo smyslově vnímat je těžké rozhodnout. 

Je samozřejmě možné určit přibližně týden těhotenství, kdy žena obvykle zpozoruje, že 

embryo začíná reagovat na vnější podněty, ale jde samozřejmě jen o velmi nedokonalé 

pozorování. Zde se nám objevuje otázka: Je okamžik objevení se smyslové duše nutně 

totožný s počátkem pozorovatelných smyslových projevů? Zdá se, že texty Tomáše 

Akvinského ukazují na kladnou odpověď. Proč jinak by Tomáš Akvinský uvažoval o 

několikastupňové animaci embrya? Tomáš Akvinský v této věci vychází z Aristotela a obě 



- 18 - 

první duše (vegetativní a smyslovou) považuje za formy vzniklé ex virtute seminis, jinými 

slovy jde o normální substanciální formy, které mohou být potenciálně obsažené ve hmotě.  

Aristoteles učí, že živočišný plod je časově dříve než člověk. Když je však živočich, a 

ne člověk, má smyslovou duši a nikoli rozumovou. Tato smyslová duše je ovšem bezpochyby 

uváděna do existence činnou silou semene, jako se stává také u jiných živočichů. 

Tomáš Akvinský bohužel nebere v úvahu tu možnost, že smyslová duše je v embryu 

od početí, ale své schopnosti smyslového vnímání může rozvinout teprve později. Forma, 

která postupně řídí vývoj těla tak, aby dokázala co nejlépe využít své potence, přece není nic 

nelogického. V souladu s poznatky biologie lze navíc konstatovat, že při početí vzniklé 

individuum má v sobě již “naprogramovaný” scénář svého budoucího vývoje. Genetická 

výbava obsahuje úplnou informaci o všech lidských schopnostech. Již zygota má v sobě jasné 

určení své senzitivity a na tomto základě se sama vnitřní silou vyvíjí do složitějšího 

organického útvaru schopného smyslového poznání. Veškerá informace o tom “co” dané 

individuum je, a čeho je schopno, nacházíme již v okamžiku splynutí pohlavních buněk. 

Současný stav našeho poznání, včetně přírodovědného, tedy mluví spíše ve prospěch varianty 

animace jednorázové. Je třeba rozlišit vnější vzhled jsoucna a jeho esenci. Obojí spolu 

samozřejmě do jisté míry souvisí, ale při rozhodování o tom, co je člověk a co ne, není možné 

povýšit vzhled lidských jedinců, s nimiž se každodenně setkáváme, na normu určující kdy se 

o člověka jedná a kdy ne. Kromě toho je nutné rozlišit samotné lidství (esenci) a schopnosti 

člověka. To, že se člověk neustále zdokonaluje, naplňuje a jak se říká “k plnému lidství teprve 

spěje”, se netýká esence, ale pouze schopností, možností, vlastností atd. Jedná se o esenciálně 

danou bytost (člověka), který postupně aktualizuje své potence. Proto i embryo, které má řadu 

vlastností nerozvinutých, může být plnohodnotným člověkem.  

Zcela vědomě jsme se zatím pohybovali především v oblasti vegetativní a smyslové. S 

duší rozumovou je totiž spjat jeden zcela specifický problém. Není totiž možné jen tak bez 

dalšího rozšířit argumentaci vztahující se na postupný přechod vegetativní a smyslové duše na 

zcela zvláštní případ formy, kterou je duše rozumová. Důvodem je to, co bylo zmíněno již 

dříve u otázky, zda může být rozumová duše předávána spermatem: rozumová duše nemůže 

povstat z potenciality hmoty, protože materii převyšuje. Tomáš Akvinský proto uvádí 

následující výrok: To, co je uváděno do bytí je  

 zrozeno per se (samo od sebe), 

 zrozeno per accidens (nahodile),  
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 stvořeno. 

První možnost Tomáš Akvinský odmítá, protože duše není složena z látky a formy. 

Druhou odmítá s poukazem na to, že rozumová duše není předávána aktivní silou spermatu, 

což vyvracel v předchozích textech. Zbývá možnost třetí. Problém, který se před nás staví, je 

jiného druhu než předchozí. Zatímco smyslová duše je něco, co vzniká v rámci přirozeného 

plození, duše rozumová je vlita zvenčí, přímým Božím tvůrčím zásahem. Poslední 

substanciální změnu, ke které u plodu dochází, má tedy v kompetenci sám Bůh. Zde je 

veškeré uvažování a hledání okamžiku definitivní animace („oživení“ člověka) ještě složitější.  

Vrátíme-li se ale k úvahám o animaci vegetativní a smyslové, můžeme i zde říci, že 

není vážnějšího důvodu předpokládat, že je lidská duše vlita až v období dlouho po početí. 

Vývoj od zygoty k novorozenci je totiž natolik plynulý a vnitřně soudržný, že se hypotéza 

pozdní animace zdá zbytečná. Jeden problém tu ovšem je, a tím je známý fakt, že ke vzniku 

jednovaječných dvojčat dochází teprve jistý čas (v řádu hodin) po oplodnění. Je možné, že 

informace o dvojčatech (tedy o následujícím rozdělení) je obsažena již v genetické informaci 

zygoty, a že tudíž žádný problém nepředstavuje. Možný je ale také opak. Pak by to ovšem 

znamenalo, že k substanciální změně v průběhu vývoje embrya dochází, a že tudíž vlití 

rozumové duše může být pozdější vzhledem k okamžiku oplodnění vajíčka. 

Řešení Tomáše Akvinského, jak se zdá, příliš závisí na Aristotelově pojetí, které váže 

přítomnost jednotlivých stupňů duše na tělesné projevy embrya. Za dobového stavu poznání 

byl děj mezi vstupem spermatu do těla ženy a zrozením velkou neznámou. Přesněji řečeno, 

pitvou v určitých stádiích těhotenství nebo studiem potracených plodů bylo možné zjistit 

vzezření embrya, ale to se netýká prvních týdnů těhotenství, kdy jsou rozměry embrya 

nepatrné. Aristotelovo a Tomáše Akvinského pojetí vzniku lidského života je tedy vcelku 

pochopitelné, avšak v současnosti je již neudržitelné. Pomineme-li ono nijak nutné spojování 

stupně dokonalosti duše (vegetativní – smyslová – rozumová) s pozorovatelnými projevy 

smyslovosti, resp. rozumovosti, lze konstatovat, že pro zastávání koncepce sukcesivní 

animace neexistuje žádný přesvědčivý důvod. Koneckonců, novorozenec je považován za 

člověka, jinými slovy se u něj předpokládá rozumová duše, přestože neprojevuje žádné 

známky rozumového poznání.  

Jinou otázkou ale je, můžeme-li koncepci sukcesivní animace s jistotou vyvrátit. S 

definitivní jistotou vylučující jakoukoli možnost dané koncepce ji vyvrátit nemůžeme. Je tedy 

představitelné, že vnější vzhled a vlastnosti jsoucna se rozvíjejí z pohledu vnějšího 
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pozorovatele naprosto kontinuálně, ale dochází přitom ke změně substanciální formy. Pro 

zavedení takové teorie jako je koncepce sukcesivní animace by však měl být nějaký vážný 

důvod, který si tuto komplikaci naléhavě vyžaduje. Pokud takový vážný důvod neexistuje, je 

na místě aplikovat zásadu Occamovy břitvy entia non sunt multiplicanda praeter 

necessitatem (entity se nemají zmnožovat více, než je nutné). Occamova (Ockhamova) břitva 

je princip logické úspornosti, od 19. století nazývaný podle anglického logika, františkána 

Williama z Ockhamu (1287–1347) (Wikipedie 2010). 

Jaké důvody vedou k potřebě zavedení sukcese substanciálních forem při výkladu 

vzniku lidského jedince? Kromě výše zmíněného spojení pozorovatelných projevů 

smyslovosti s přítomností smyslové duše (což je, jak bylo řečeno, neoprávněné) takový důvod 

neexistuje. Z hlediska filozofické debaty lze tedy konstatovat, že koncepce sukcesivní 

animace vnáší do vysvětlení komplikace. 

Soustředíme-li se pouze na hledání pravdy, pak je třeba říci, že veškerá “pro” jsou na 

straně rozumové duše vznikající v okamžiku početí. Pro držení koncepce sukcesivní animace 

nejsou žádné přesvědčivé důvody. 

Aplikace na problém potratů nyní již není příliš obtížná. Pokud by měl Tomáš 

Akvinský pravdu a embryo by začínalo být člověkem až určitý čas po početí, padla by 

nejdůležitější námitka odpůrců umělých potratů, podle níž jde o zabití člověka. Teorie 

Tomáše Akvinského, postavená na Aristotelových myšlenkách, se však ukazuje v tomto bodě 

jako nepřijatelná. Naše poznatky ukazují jednoznačně na ztotožnění okamžiku početí se 

vznikem nové lidské bytosti. Tomášovo pojetí je sice možné, protože neobsahuje spor, ale 

přináší mnohem více nejasností a nepravděpodobností. Zde je namístě poznamenat, že tento 

bod není jediným v celém sporu okolo umělých potratů, a že vedle důvodů a argumentů 

filosofických jsou ve hře i koncepty přírodovědné a teologické. 

2.3 Plánované rodičovství 

Plánované rodičovství je snaha partnerského páru, aby otěhotnění a porod nastaly v 

nejvhodnější době. Plánované rodičovství může mít pozitivní nebo negativní charakter. 

Termíny „pozitivní“ a „negativní“ nejsou zde myšleny jako hodnoticí ve smyslu „dobré“ a 

„špatné“. Jedná se o technické termíny, charakterizující směr úsilí (k otěhotnění nebo od něho 

pryč, tj. k zabránění početí) podobně, jako v matematice se z bodu 0 na ose můžeme vydat 

směrem ke kladným číslům nebo na druhou stranu směrem k číslům záporným a neznamená 

to, že čísla kladná jsou dobrá a čísla záporná jsou špatná. 
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Pozitivní plánované rodičovství – cílená snaha o otěhotnění.  

Negativní plánované rodičovství – snaha a opatření vedoucí k zabránění 

nežádoucímu otěhotnění (antikoncepce).  

Populační exploze v nejlidnatějších rozvojových oblastech světa, tedy v Asii, Africe a 

Latinské Americe, je v současnosti jedním z největších problémů lidstva. Naše planeta má 

zásoby vody a potravin pouze pro omezený počet obyvatelstva.  

Plánované rodičovství je ve všech civilizovaných zemích světa považováno za 

základní lidské právo.  

Jediným řešením, jak regulovat obrovský nárůst populace v posledních desetiletích, je 

postupné zavádění metod plánovaného rodičovství do zemí s největším přirozeným 

přírůstkem obyvatelstva.  

V rozvinutých zemích významně stoupla informovanost žen o metodách antikoncepce, 

o její dostupnosti, účinnosti a neškodnosti. A plánované rodičovství se zde již stalo součástí 

životního stylu. Deklaruje se, že v těchto zemích se již naplňuje hlavní zásada – žena sama 

plánuje počet svých dětí a dobu jejich narození. V tomto prohlášení však chybí přirozená 

rovnováha - oba partneři, tj. muž a žena, by měli společně plánovat. 

Bylo by zodpovědnější, kdyby se na celém světě rodily děti pouze rodičům, kteří si 

jejich narození skutečně přejí. 

2.3.1. Antikoncepční přípravky 

Antikoncepce je souhrnný název pro metody, které způsobují dočasnou a vratnou 

ztrátu schopnosti oplodnění, a tak brání vzniku neplánovaného těhotenství. Regulace počtu 

porodů provází lidský druh od jeho vzniku. Od starověku, kdy člověk poznal souvislost mezi 

pohlavním stykem a těhotenstvím, se objevily snahy o zabránění početí. Až do konce 50. let 

20. století byly k dispozici jen bariérové metody. V 50. letech s poválečnou populační explozí 

stoupla společenská poptávka po spolehlivějším a jednodušším způsobu. Moderní 

antikoncepce zahájila cestu světem a pokračuje v ní navzdory určité krizi, která ji postihla v 

70. letech. Zveličení některých zdravotních problémů (mnohé se nakonec nepotvrdily) 

souvisejících s hormonální a nitroděložní antikoncepcí v hromadných sdělovacích 

prostředcích tehdy způsobilo, že mnoho žen se dočasně vrátilo k bariérovým metodám. To na 

druhé straně stimulovalo výzkum, který zjistil, že příznivé vedlejší účinky moderních metod 

(včetně ochrany před některými nádory) daleko převyšují případná rizika. Současně 
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pokračovala snaha o vývoj nových preparátů, které maximalizují zisky a minimalizují 

nevýhody.  

V současnosti jsou na trhu moderní antikoncepční přípravky tří základních skupin: 

Kombinovaná hormonální perorální antikoncepce, která používá kombinaci 

ženského pohlavního hormonu (estrogenu) a hormonu žlutého tělíska (progestinu) k jemnému 

zásahu do mechanismu zpětných vazeb mezi vaječníkem a mezimozkovými centry řídícími 

ovulaci a tak uvolnění vajíčka blokuje. Sem patří běžné pilulky (s výjimkou tzv.“minipilulek“ 

– viz gestagenní antikoncepce), antikoncepční náplasti, antikoncepční vaginální kroužek. 

Nejnověji přišla na trh pilulka, která jako první obsahuje přirozený ženský pohlavní hormon.  

Gestagenní antikoncepce, která používá pouze hormon žlutého tělíska a působí 

především na hlen v kanálku hrdla děložního, který se stává pro spermie neprostupným 

(pouze některé metody blokují také ovulaci). Je dostupná v podobě tablet (tzv. minipilulky), 

injekcí a podkožních implantátů.  

Nitroděložní antikoncepce, při které se zavádí do dělohy tělíska, která brání 

spermiím na cestě k vajíčku, takže nemůže dojít k jejich spojení. Nejmodernější typy tělísek 

jsou hormonálně aktivní (obsahují hormon žlutého tělíska) a kombinují tak výhody 

nitroděložní a gestagenní antikoncepce.  

Vývoj mužské hormonální antikoncepční pilulky, mužské antikoncepce, která využívá 

spermicidních (tj. spermie hubících) látek či imunologické antikoncepce, ať mužské, ať 

ženské, jakkoli se zdál být perspektivní, se zastavil u málo úspěšných klinických zkoušek.  

Spolehlivá antikoncepce je považována za jeden z největších výdobytků moderního 

života. Kromě ochrany před početím má i další příznivé zdravotní účinky. Moderní žena a 

moderní dvojice těhotenství plánují, a právě to jim současné metody antikoncepce umožňují. 

Kondomy patří mezi nejrozšířenější mužskou antikoncepční ochranu, bezpečný sex si 

bez nich umí jen málokdo představit. Kondom je nejčastěji latexový návlek na penis, který má 

zabránit proniknutí spermií do pohlavních orgánů ženy. Na konci kondomu je rezervoár na 

zachycení ejakulátu. Výhodou kondomu je finanční dostupnost, žádné vedlejší účinky a 

ochrana nejen před nechtěným početím, ale i před pohlavně přenosnými chorobami, mezi něž 

se řadí na první místo aids.  

Nevýhodou je možná alergie na latex, z něhož se kondomy vyrábějí, nebezpečí 

sklouznutí nebo prasknutí kondomu, pro některé páry rušivý efekt při jeho navlékání. 
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2.3.2. Přirozené metody antikoncepce 

Metody přirozené antikoncepce jsou kromě metody přerušovaného pohlavního styku 

založeny na plodném a neplodném období ženy. Využívá se zjištění, že žena může otěhotnět 

jen v některé dny v průběhu menstruačního cyklu. V normálním měsíčním cyklu se vajíčko 

uvolňuje jen jednou, a to uprostřed mezi dvěma menstruacemi. 

Výhodami přirozených metod je jejich jednoduchost, snadná dostupnost a zdravotní 

nezávadnost.  

Mezi jejich nevýhody patří to, že nejsou příliš spolehlivé a neposkytují partnerům 

ochranu před pohlavními chorobami. Velice při nich záleží na disciplinovanosti partnerů a na 

tom, jak přesně dovedou určit ovulaci ženy. 

Přehled všech metod přirozené antikoncepce: 

 metoda plodných a neplodných dnů  

 metoda kontroly děložního hlenu  

 metoda sexuální abstinence  

 přerušovaný pohlavní styk  

 metoda měření bazální teploty  

 laktace jako antikoncepce 

2.4 Mateřství 

Lidé někdy ani nevědí, zda zakládat rodinu. Blahobyt nám komplikuje život. Máme na 

všechno dost času, peněz, pohodlí, ale o to hůře se v našich zeměpisných šířkách 

rozmnožujeme. 

Mateřství obsahuje obrovské možnosti, pokud jde o prožívání spokojenosti. Mnohým 

ženám, které jsou matkami, působí radost různé pohledy na činnost, kterou dělají. A jsou na 

to hrdé. A mnohé jsou nemálo překvapené tím, co všechno jim mateřství dává. Vždyť se 

zabýváme činnostmi, které nejsou obecně považovány za aktivity přinášející potěšení nebo 

navozující pocit hrdosti - nedostáváme diplomy, ocenění ani ohodnocení, nedosahujeme 

rekordů a nepřispíváme k posouvání hranic lidských znalostí. Nejsme živitelkami rodiny a 

často nevypadáme nijak skvěle. A přesto tu je uspokojení, radost z toho, co děláme - hluboké 

vědomí, že všechno, co matky dělají, přispívá k dobrému. 
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Mateřství navíc dává obrovskou svobodu, abychom si samy určily, jaké bude. Daleko 

více než jakékoli jiné zaměstnání nám umožňuje vyjádřit skrze něj a v něm svou osobnost. 

Správně chápané mateřství je tedy důležitým stupínkem hodnotového žebříčku, vedoucího 

k zodpovědnému plánování rodičovství a k vytváření tzv. sociální dělohy – rodiny (Trapková, 

Chvála 2004, s. 85), do které dítě přichází a v ní se pak až do doby dospělosti připravuje na 

svůj samostatný život. Podobně, jako se plod v děloze matky připravuje po dobu devíti 

měsíců na příchod na tento svět. 

Porod dítěte a mateřství patří k těm sociálním událostem, které vyžadují sociální 

ochranu. Ta je zajištěna především Úmluvou o právech dítěte č. 104/1991 Sb. a  zákonem o 

rodině č.94/1963 Sb. Podrobněji je o nich pojednáno v podkapitole 3.1 Prameny rodinného 

práva. Matkou podle zákona o rodině zůstává pouze ta žena, která dítě porodila. Náhradní 

matkou se však může v ČR stát i žena jiná, a to např. osvojením nezletilého dítěte. Ačkoliv je 

v české legislativě kladen důraz na biologické mateřství, a ostatní formy mateřství spadají do 

kategorie náhradní rodičovské péče, teoreticky, ale i prakticky na něj můžeme nahlížet 

minimálně ze tří různých úhlů pohledu, a to vedle fyzického (kdo dítě porodí), také z hlediska 

sociálního (kdo dítě vychová) a v neposlední řadě také genetického (čí genetickou informaci 

dítě zdědí). 

2.5 Rodičovství 

Geneticky zakódovaný rozmnožovací pud je prvotním důvodem, proč lidé chtějí děti. 

Od tohoto přirozeného instinktu se dnes lidé odklánějí a dostávají se do jiné polohy. Mají 

kladný vztah k sexu, k dětem však často nikoliv. Někdy ani nevědí, jestli vůbec má cenu 

zakládat rodinu. Zakódované hodnoty se bortí, instinkty slábnou. Antikoncepce odsunula 

obavu z nežádoucího těhotenství stranou. Je to důsledek civilizace, který nás posouvá někam 

jinam. Model rodiny je v současnosti narušen, procento rozvodovosti je vysoké a děti si 

pořizují nesezdaní partneři. Podle údajů Českého statistického úřadu podíl dětí narozených 

mimo manželství v posledních letech stále stoupá (Český statistický úřad 2011).  
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2.5.1. Rodičovské role 

Být rodičem je náročné. Je to tvrdá práce a rodiče musí být velmi pružní, aby zvládli 

plnění mnoha dílčích rolí, do nichž se dostávají. Čím lépe se do každé z nich dokáží vžít, tím 

lépe ovlivní život svého dítěte. 

(Wright 2004) vymezuje rodičovské role takto: 

UČITEL / INSTRUKTOR 

Rodič bude svému dítěti učitelem či instruktorem. Bude dítěti pomáhat v získávání 

nových a v tříbení již získaných dovedností. V této roli mu občas musí podat pomocnou ruku 

a potom ho nechat zkoumat a objevovat vlastními silami. Samozřejmě se nemůže chovat jako 

špičkový fotbalový instruktor, který své mužstvo nutí k maximálnímu nasazení. 

Zrození je obvykle přirozený proces a rodič je tu proto, aby při něm asistoval a 

pomáhal. Přitom objevuje, o co se dítě zajímá, co ho upoutává, co se chce naučit. Když s ním 

rodič komunikuje, má se nejprve soustředit na to, co dítě již zná a co poznat chce. Nejprve je 

vhodné dítě požádat, aby ukázalo, co už ví. Potom se můžeme ptát, co znát chce nebo 

potřebuje, a potom mu to ukázat. Dítě potřebuje příležitost učit se metodou pokusů a omylů. 

Vítejme jeho otázky. 
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RÁDCE / MUDRC  

V další roli se rodič projevuje jako rádce a „mudrc“. V této roli hledá cesty, jak dítěti 

pomoci zjistit, co už zná. Ujasňujeme otázky, místo abychom dávali odpovědi. Pomáháme v 

osvětlování témat. Když většina z nás vidí, že dítě s něčím zápasí nebo když se nám zdá, že 

mu něco nedochází, máme tendenci ho nějak vysvobodit. Jindy zase dáme průchod své 

frustraci a podráždění. To v dítěti ubíjí touhu učit se. Sebeovládání bude v tomto případě pro 

rodiče zlatým pravidlem. Rodič má nechat své dítě objevovat jeho schopnosti. Zejména pro 

děti mezi jedenáctým a devatenáctým rokem je tato role velmi důležitá, protože v tomto 

období děti zkoumají dříve přijaté hodnoty a setkávají se tváří v tvář s protichůdnými 

hodnotovými systémy ve značně intenzivnější míře než dosud. 

Určitě od dítěte uslyšíme výroky, které nechceme slyšet. Možná budeme mít sklony 

dítě okamžitě opravit a přinutit je věřit tomu, co od něho očekáváme. Nedělejme to, nebude to 

fungovat. Naším úkolem je pomoci dítěti nacházet odpovědi kladením otázek. Pomozme mu 

hledat pravdu. 

OCHRÁNCE / ADVOKÁT 

Je to velmi přirozená role. Rodiče jsou svému dítěti oporou, obzvláště když prochází 

těžkými chvílemi. Být obhájcem znamená věřit svému dítěti a jeho dobrým záměrům. Nechat 

ho vypořádat se s pochybnostmi a zakoušet důsledky jeho činů. Když dítě udělá chybu nebo 

něco nesprávně vyhodnotí, nechránit ho, ale pomoci mu poučit se z toho a ukázat, že věříme, 

že příště už to zvládne jinak. 

Chraňme své dítě před trvalým pocitem viny a před ostatními, kteří by mu nedali další 

šanci. Soustředíme se více na záměry než na činy. Pokud se dítě chová nesprávně, 

promluvíme s ním o tom, v čem má příště své chování změnit. 

ZAOPATŘOVATEL / PODPOROVATEL 

Rodiče jsou těmi prvními, kdo dítě zaopatřují všemi základními potřebami, jako je 

potrava, oděv, přístřeší a zdravotní péče. Bohužel, mnoho rodin, které si toto všechno mohou 

finančně dovolit, své prostředky z různých důvodů investuje jinam. 

Podpora znamená, že v období několika let dítěti pomáháme dorůst k samostatnosti, 

aby nás už nepotřebovalo. Dítě potřebuje povzbudit sebedůvěru. Věříme v jeho schopnosti a 

když doroste do věku dospívání, je připraveno na vstup do dospělosti. 
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2.5.2. Rodičovská zodpovědnost 

Rodičovská zodpovědnost je v zákoně o rodině definována jako souhrn práv a 

povinností při péči o nezletilé dítě, zahrnující zejména péči o jeho zdraví, tělesný, citový, 

rozumový a mravní vývoj, dále souhrn práv a povinností při zastupování nezletilého dítěte a 

při správě jeho jmění (§ 31 odst. 1 zákona o rodině). Rodičovská zodpovědnost vzniká 

narozením dítěte a trvá do nabytí jeho zletilosti. 

Institut rodičovské zodpovědnosti byl do zákona o rodině zaveden novelou č. 91/1998 

Sb., která také upravila možnost soudu změnit rozsah rodičovské zodpovědnosti formou 

jejího pozastavení, omezení nebo zbavení. Rodičovské zodpovědnosti se nelze vzdát, k jejímu 

omezení nebo zániku může za života rodičů dojít jen soudním rozhodnutím. 

3. Rodina 

Dobře fungující rodina je nutným předpokladem zdravé společnosti v budoucích 

generacích. Proto se mají děti rodit v manželství, mají být chtěné a mají vyrůstat v úplné a 

funkční rodině. Tyto teze stojí v základech psychologie dítěte, pedagogiky, sociální práce i 

psychosomatické medicíny. 

Rodina je ze sociologického hlediska skupina osob navzájem spjatých pokrevními 

svazky, manželstvím nebo srovnatelným právním vztahem či adopcí. Dospělí členové rodiny 

jsou odpovědní za výchovu dětí. Základní rodinu tvoří muž a žena a jejich děti, rozšířená 

rodina zahrnuje i prarodiče, tety, strýce a bratrance. 

Zákon o rodině pojednává o vzniku rodiny v souvislosti s uzavřením manželství, jehož 

účelem je právě založení rodiny. Rodinu lze však zároveň chápat i jako malou skupinu osob, 

které jsou navzájem spojeny nejen manželskými a příbuzenskými, ale i jinými obdobnými 

vztahy a zvláště společným způsobem života. 

3.1 Prameny rodinného práva 

 Listina základních práv a svobod definuje základní kameny ochrany mateřství, 

rodičovství, rodiny, ženy a dětí, což jsou nutné podmínky ke stabilitě a kvalitě 

rodičovského života, což je nejlepší prevence nechtěných těhotenství a tedy potratů: 

 Rodičovství a rodina jsou pod ochranou zákona. 

 Zvláštní ochrana dětí a mladistvých je zaručena. 
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 Ženě v těhotenství je zaručena zvláštní péče, ochrana v pracovních vztazích a 

odpovídající zdravotní podmínky. 

 Děti narozené v manželství i mimo ně mají stejná práva. 

 Péče o děti a jejich výchova je právem rodičů; děti mají právo na rodičovskou 

výchovu a péči. Práva rodičů mohou být omezena a nezletilé děti mohou být od rodičů 

odloučeny proti jejich vůli jen rozhodnutím soudu na základě zákona. 

 Rodiče, kteří pečují o děti, mají právo na pomoc státu. 

 Úmluva o právech dítěte, kterou přijala Organizace Spojených národů v roce 1989 v 

New Yorku, představuje soubor základních práv dítěte. Obecně by měla platit pro všechny 

děti světa a konkrétně pak pro konkrétní životní situace každého jednotlivého dítěte - 

zdravého, ohroženého, nemocného, postiženého. Zajišťuje při tom uspokojování jeho 

základních potřeb ve všech fázích života od narození (či již před ním) až do dospělosti. 

Předpokladem dosažení tohoto hlavního cíle, tj. naplnění Úmluvy, je její přijetí jako 

mezinárodního dokumentu každou jednotlivou zemí a začleněním všech v ní vytčených 

práv dítěte do národní jurisdikce a celkového systému péče o děti (Dunovský 2005). 

 Zákon o rodině č. 94/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zakotvuje a definuje 

manželství, vztahy mezi rodiči a dětmi a výživné. 

Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině v ustanovení §1 definuje manželství jako trvalé 

společenství muže a ženy založené zákonem stanoveným způsobem (Zákony ČR 

2004-2011). Manželství je tedy právní svazek mezi mužem a ženou, který vzniká za 

splnění zákonných podmínek, předepsanou formou, má zákonem stanovený obsah a 

zaniká jen na základě zákonem stanovených důvodů. 

Manželství muže a ženy je důležité pro zdravý vývoj dětí, které potřebují zázemí a pocit 

bezpečí. To jim dává společenství s otcem a matkou. 

 Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (OZ) je základní zákon upravující oblast 

soukromého práva hmotného. Je jedním z nejdůležitějších právních předpisů každého 

právního řádu. Jeho doplňkem v oblasti soukromého práva procesního je občanský soudní 

řád. Přestože byly postupně přijímány další kodexy, upravující podrobněji další dílčí 

odvětví soukromého práva, zejména obchodní zákoník, zákoník práce a zákon o rodině, 

občanský zákoník zůstává i pro tato odvětví subsidiárním (podpůrným, pomocným) 

předpisem, jehož ustanovení se uplatní v případě, že zvláštní úprava o dané věci mlčí. 
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3.2 Význam rodiny pro rozvoj dítěte 

Manželství v křesťansko-židovské tradici je posvátný svazek muže a ženy, který je 

základem rodiny a jeho posláním je plození a výchova nové generace. Plození dětí mimo 

manželství je nepřípustné. Tím je člověk veden k pevnému řádu a k zodpovědnosti, aby se 

děti rodily a vyrůstaly ve stabilním, harmonickém prostředí. Tak je svoboda jednoho člověka 

(rodiče) v souladu s právy dalšího člověka (dítěte). Ke svobodě patří řád, má být člověkem 

uvědoměle a s pocitem hrdosti přijímán a dodržován. Chaos, jehož jedním z projevů je tzv. 

morální relativismus, podkopává zdravé kořeny společnosti a snižuje šanci na její 

dlouhodobou prosperitu. 

Celková atmosféra současné české společnosti nepřeje stabilitě manželství, 

soudržnosti rodiny a péči o děti. 

Naše společnost potřebuje posílit právní a sociální postavení rodiny, jakožto základní 

jednotky společnosti, včetně odpovědného rodičovství. 

Rodina je tedy především životní společenství manželů a jejich dětí. Manželé mají žít 

spolu, pomáhat si a vytvářet zdravé rodinné prostředí. Dítě od narození žijící v rodině v ní 

získává základní zkušenosti ve styku s lidmi. Rodina je prvním zdrojem uspokojování jeho 

potřeb a také mu přináší první omezování, frustrování. Bez péče rodiny (nebo institucí a osob, 

které rodinu zastupují u dětí osiřelých, nemocných apod.), by dítě nemohlo žít a vyvíjet se. To 

vše působí, že vliv rodiny na dítě a jeho psychiku je velmi silný. Rodina může vývoj dítěte 

příznivě stimulovat, ale také může být brzdou tohoto vývoje, zdrojem zanedbání, utlumení, 

narušení vývoje schopností, charakteru, celé osobnosti dítěte. Rodina dává dítěti první, a již 

proto velmi silné zkušenosti ze života. Ukazuje mu, jak se lidé chovají jeden k druhému, zda 

spolupracují a pomáhají si nebo jsou navzájem agresivní, jak reagují, když se jim něco nedaří, 

když se dostanou do zátěžové situace (techniky vyrovnávání se s náročnými životními 

situacemi). Dítě sleduje, jaké názory a postoje, týkající se práce, odpočinku, volného času, 

kultury, vzdělávání, morálních a jiných otázek jsou adekvátní. Co je úkolem pro muže a ženy, 

které práce vykonávají, jak se chovají v rodině i mimo ni. Jak si vybíráme povolání, které cíle 

si člověk v životě vytyčuje, z čeho má radost a uspokojení, které hodnoty vyznává či 

zavrhuje. 
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Souhrnně lze říci, že rodina poskytuje modely k napodobování. Předává dítěti 

základní model sociální interakce a komunikace v malé sociální skupině, začleňuje dítě do 

určitého způsobu života a předává mu určité sociální požadavky a normy, odměnami a tresty 

podporuje přijetí těchto požadavků a norem, jejich zafixování v chování dítěte. Tím dochází k 

socializaci dítěte v rodině, k jeho výchově. Různé rodiny přitom vybírají z vnějšího prostředí 

různé momenty - různé modely, formy způsobu života, hodnotové orientace, názory. Bylo by 

mylné se domnívat, že vliv rodiny se týká jen doby dětství a mládí, popřípadě těch oblastí 

výkonu a chování jedince, které se bezprostředně dotýkají školy. Například i způsob 

komunikace, citového reagování a citových vztahů se přenáší z dětských zkušeností v rodině 

do dalších vztahů jedince, do vztahu k partnerovi, k vlastním dětem apod. 

Sociálně psychologický problém rodinných interakcí je tzv. „konflikt životních stylů 

rodin“ obou partnerů (manžela a manželky). Po prvním období zamilovanosti, které je 

všeobecně charakterizováno značnou snahou o vzájemný respekt a vzájemné přizpůsobení, 

nastává období, v němž milenecká role ustupuje do pozadí. Dominujícími rolemi se stávají 

role partnerská a rodičovská. Právě zde se většinou projeví silný vliv životních stylů 

výchozích rodin, nastává zjevný či latentní rozpor, který se promítá do interakcí s dětmi (např. 

nejednotná výchova). Lze říci, že vztahy v nově zakládané rodině jsou trvalejší a úspěšnější, 

čím více se podobají vztahům v rodině původní. 

V manželství se tedy vyskytuje přirozená, často neuvědomělá tendence opakovat 

model své vlastní primární rodiny. Manželský soulad může být značně ovlivněn tím, zda jsou 

oba modely z původních rodin manžela a manželky shodné nebo rozdílné. 

(Kratochvíl 2000, s. 15-16) formuluje tři následující teze : 

 Dítě se učí od rodiče stejného pohlaví mužské nebo ženské roli, kterou bude v 

dospělosti zastávat. Je výhodné, může-li roli, kterou mu ukázal rodič vlastního pohlaví, 

bez výhrad přijmout. Odmítnutí této role ho zbavuje jistoty a disponuje k neuróze. 

 Obraz rodiče opačného pohlaví má přímý vliv na výběr manželského partnera. 

Zastával-li rodič opačného pohlaví v rodině imponující roli, výběr provedený podle jeho 

vzoru podporuje manželskou harmonii. Zastával-li rodič opačného pohlaví roli 

nedůstojnou a dítě ho nemohlo akceptovat, stává se partner s podobnými vlastnostmi 

zdrojem negativních reakcí. Dítě v dospělosti pak v takových případech hledá pro sebe 

partnera opačného pólu. I taková volba je však zdrojem vnitřních konfliktů, přesto, že si 

člověk racionálně vybral podle svého mínění správně, citově se nemůže s odlišnými 
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vlastnostmi partnera smířit. Má tendenci chovat se k němu tak, jako by předobrazu 

odpovídal. 

Dívka tedy většinou, více či méně podvědomě, hledá partnera, jenž se podobá jejímu otci, 

chlapec hledá partnerku, podobnou jeho matce. Při navazování nového partnerského 

vztahu je proto potřeba se zajímat, jak fungovaly vztahy v rodině partnera. 

 Model rodiny rodičů určuje v hlavních obrysech model rodiny, kterou dítě vytvoří. 

Je-li dítě z patriarchální rodiny, bude mít tendenci ve své rodině opakovat patriarchální 

model, je-li z matriarchální rodiny, bude mít tendenci opakovat matriarchální model. Tyto 

tendence bude mít i tehdy, kdy ho v dětství příliš vyhraněný model traumatizoval. 

Manželství partnerů z rodin s výrazně protikladnými modely trpí neustálým bojem o moc 

(nebo absencí vedení). Pravděpodobnost harmonického soužití je tím větší, čím bližší jsou 

si modely rodin, z nichž manželé pocházejí. 

Rodina zprostředkovává jedinci i jeho základní sociální začlenění, na počátku životní 

dráhy ho vybavuje určitým sociálním statusem (příslušnost k vrstvě, třídě, etnické skupině). V 

rodině dochází ke kulturnímu přenosu, předávají se tradice, zvyky, kulturní hodnoty. Zvláště 

významné je osvojení jazyka jakožto prostředku symbolické komunikace. Prostřednictvím 

rodiny se zapojujeme do komunity, do sociálních sítí (přátelé, sousedé). Rodina provází 

člověka prakticky po celý život. Závislost na původní rodině se postupně mění směrem k 

nezávislosti, která je většinou završena založením vlastní rodiny, výchovou dětí, péčí o 

stárnoucí rodiče.  

Rodina je konstruována v sociálních představách jako prostor, kde mohou být 

jednotlivci snáze sami sebou díky pohledu svého partnera. Jedině citová náklonnost umožňuje 

odkrýt tu pravou identitu jedince, skrytou pod maskami sociálních rolí nebo zastřenou logikou 

materiálního zájmu. Rozhodující pro každého z partnerů je podpora, kterou čerpá z 

manželského života pro vybudování své osobní identity. Manželský život tedy mění identitu 

partnerů, ať už jsou si toho vědomi nebo ne a vytváří jakési „manželské já“. Referenční model 

rodiny tvoří tři prvky: manželská láska, dělba práce mezi mužem a ženou a pozornost 

věnovaná dítěti, jeho zdraví a výchově. Manželství je většinovým řešením tehdy, když lidé 

chtějí mít dítě. 
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3.3 Ohrožení rodiny v dnešní společnosti 

Tradiční rodinu chápeme jako pevný svazek manželský (bisexuální), kdy rozvod je 

prakticky nemyslitelný, oba rodiče se zodpovědně podílejí na výchově dětí a zároveň se 

starají o generaci svých rodičů, jakmile to situace začne vyžadovat. 

Častý skeptický argument při diskusi o partnerských vztazích říká, že v tzv. tradičních 

rodinách najdeme spoustu disharmonie, utrpení a neštěstí, takže proč by rodina měla být 

považována za ten nejlepší základní kámen společnosti?  

Zmíněný argument však není argumentem pro zavržení rodiny. Naopak, je to důrazný 

signál k obnovení a posílení informovanosti o poslání rodiny, k pěstování zodpovědnosti a 

k individuálnímu osobnostnímu růstu s cílem zlepšovat povědomí o významu rodiny a 

odstraňovat negativní jevy, které se v dnešních rodinách vyskytují. V tomto procesu musí být 

zapojeny církve, vzdělávací instituce, nevládní organizace i stát. 

Inspirativní je citát Hektora, prince trójského: „Celý život jsem žil podle zákona. A ten 

zákon je jednoduchý – cti Boha, miluj svou ženu a braň svou zemi.“ 

Je např. prokázáno, že rodiny, kde je z jakéhokoliv důvodu dlouhodobě utlumen 

mužský prvek (rozvod, dominance ženy), mohou během tří generací způsobit spuštění 

homosexuality či transsexuality jedinců, kteří z takové rodiny vzešli. A pak začíná bludný 

kruh, kdy takto postiženého jedince nechceme takzvaně diskriminovat, chráníme jeho „práva“ 

třeba vytvářením instituce, suplující tradiční manželství, tím vytváříme „rodiny“ 

s nevyváženými rolemi „rodičů“ a tím neodvratně způsobujeme další chyby v kódu sociální, 

společenské, osobnostní a hodnotové orientace jedinců, v takových vztazích žijících. Tím 

znovu oslabujeme společnost, která si podřezává větev sama pod sebou a ztrácí souvislosti 

příčin a následků a tím sama sebe v dlouhodobém horizontu žene k rozkladu (Trapková, 

Chvála 2004). 

Rozpad rodiny je formálně spojován s rozvodem manželství. 

Rozvod je právním ukončením manželství, uskutečňuje se na základě žádosti a dojde k 

němu rozhodnutím soudu. V našem právním řádu nalezneme problematiku rozvodu 

zanesenou v zákoně o rodině (z.č. 94/1963 Sb., používaná zkratka ZoR). 

Rozvodem manželství zanikají osobní práva a povinnosti manželů, která pro ně z 

manželství vyplývaly. Podle §§ 18 –20 ZoR, mají muž a žena v manželství stejná práva a 

stejné povinnosti. Jsou povinni spolu žít, být si věrni, vzájemně respektovat svoji důstojnost, 
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pomáhat si, společně pečovat o děti a vytvářet zdravé rodinné prostředí. Podle svých 

schopností, možností a majetkových poměrů jsou povinni pečovat o uspokojování potřeb 

rodiny a společně rozhodují o záležitostech rodiny. Manžel je oprávněn zastupovat druhého 

manžela (tedy rozumějte manžel manželku nebo manželka manžela) v jeho běžných 

záležitostech. Všechna výše uvedená práva a povinnosti rozvodem zanikají. Zaniká také 

vzájemná vyživovací povinnost mezi manžely, kromě výživného pro rozvedeného manžela. 

Rozvod přináší změny i ohledně společného jmění manželů a dědění. 

Co znamená rozvod v praxi? Určitě psychickou a citovou zátěž pro všechny 

zúčastněné, ekonomickou zátěž v podobě souvisejících nákladů a finančních ztrát, ale 

především nesmazatelně poznamenané životy dospělých i dětí. 

Stoupající množství rozvodů svědčí o nestabilitě manželství (Český statistický úřad 

2011): 

 

Současná společnost, místo nastavování vysokých standardů v oblasti mezilidských 

vztahů, spíše pragmaticky usnadňuje rozchody, takže se učíme, jak se umět snadno rozejít 

namísto toho, abychom se zodpovědně učili, jak spolu umět žít. 
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4. Potrat 

Potrat (lat. abortus, někdy počeštěný výraz aborce) je ukončení těhotenství zánikem 

embrya nebo plodu před porodem. 

4.1 Samovolný potrat 

Paradoxem lidského života je mocná touha po dítěti a utrpení ze samovolného potratu 

u jedněch a snaha zbavit se umělým přerušením těhotenství snadno počatého a zdravého dítěte 

u jiných. Je užitečné zajímat se o všechny fyziologické i psychologické aspekty potratů a 

jejich průběhu. Vnímavému člověku to pomůže utvářet postoj k této zásadní otázce vzniku a 

zániku nového života. Jednotlivými níže popsanými riziky se zabývají ve své práci (Čákiová,  

Jogheeová 2006). 

Spontánní potrat je samovolné ukončení gravidity před obdobím životaschopnosti 

plodu. Zdravotníci i rodina považují potrat někdy za méně tragickou ztrátu než je zánik plodu 

v pozdějším těhotenství, ale ženě a jejímu partnerovi přinášejí často obě situace stejně velké 

utrpení a smutek. Je užívána řada zákroků k prevenci potratu zejména u žen, které mají větší 

než průměrné riziko. Hlavní úlohu hraje užití některých hormonů a doporučení klidu na lůžku, 

buď doma nebo v nemocnici. 

Ultrazvuk je schopen rychle a přesně stanovit, zda je plod živý nebo mrtvý a 

předpovědět pravděpodobnost dalšího pokračování těhotenství, hrozí-li potrat. Jakmile lze 

zobrazit plod ultrazvukem, můžeme ho měřit a potvrdit jeho životnost zjištěním srdeční akce. 

Mrtvý plod je bez pulzu. S výjimkou velmi časného těhotenství není o diagnóze pochyb. 

Existuje i malá skupina gravidit s živým embryem, které mají tendenci ke 

spontánnímu potratu a takový potrat nemůže být ultrazvukem s jistotou předpovězen. 

Spontánní, samovolný potrat nebyl vyvolán ani těhotnou ženou, ani druhou osobou. 

Podle toho, kdy nastal, jde o potrat časný – v prvních 12. týdnech gravidity (těhotenství) a 

pozdní - mezi 13. a 28. týdnem gravidity.  

Příčiny samovolných potratů zůstávají obvykle nepoznány. Předpokládá se, že se 

příčin kombinuje více současně nebo že na sebe navazují. Mohou být buď v plodovém vejci 

nebo v mateřském organismu.  

Mateřské příčiny potratů jsou buď povahy anatomické (problémy dělohy, 

nedostatečnost děložního hrdla a zánětlivé změny) nebo jsou celkové - infekční onemocnění, 
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poruchy látkové výměny, nemoci žláz s vnitřní sekrecí, záněty ledvin a trauma jak somatické, 

tak psychické. Diskutována je otázka možnosti psychosomatických poruch jako příčiny 

potratů.  

Potrat (zejména časný) může proběhnout jednodobě - potratí se celé plodové vejce 

nebo dvoudobě, kdy plodové vejce pukne, potratí se pouze plod sám nebo plod v amniovém 

obalu a zbytek plodového vejce je vypuzen druhotně. Potrat ve třech dobách – po čtvrtém 

měsíci – probíhá jako porod s otevíráním hrdla, poté vypuzením plodu a nakonec vypuzením 

plodových obalů.  

Časný potrat se ohlásí bolestmi a krvácením. Pozdní potrat začíná bolestmi, pak odteče 

plodová voda. Zároveň nebo o něco později je vypuzen plod a nakonec plodové obaly.  

Lékař může na základě vyšetření určit, zda se jedná o hrozící potrat nebo začínající 

potrat. Bylo-li již vypuzeno plodové vejce celé, je potrat kompletní, je-li část plodového vejce 

zadržena v dutině děložní, je potrat inkompletní. Ve fázi začínajícího potratu se může proces 

ještě zastavit. Neúplný potrat (v děložní dutině zůstaly zbytky po potratu) vyžaduje 

vyprázdnění děložní dutiny kyretou.  

Zvýšené teploty až horečky jsou známkou infekce, potrat je označován za febrilní. 

Infekce ještě před vypuzením plodového vejce postihuje i plodové obaly, po vypuzení 

plodového vejce děložní sliznici. Tyto infekce je nutno považovat za závažné, mohou přejít až 

v sepsi. 

Zvláštní formou potratu je tzv. zamlklý potrat, kdy se sice plodové vejce od děložních 

stěn odloučilo za slabého krvácení z dělohy, ale nebylo vypuzeno. Děloha neroste, vyšetření 

hormonů ukazuje nízké hladiny, ultrazvukem není prokazatelná srdeční akce plodu. Někdy 

má žena i napjaté a bolestivé prsy. Obdobnou formou je tzv. cervikální potrat, kdy bylo 

plodové vejce z děložní dutiny vtlačeno do kanálu děložního hrdla a v něm uvázlo. 

Ženy s příznakem potratu – krvácením z dělohy a bolestivými děložními stahy – musí 

být neprodleně dopraveny na porodnické oddělení. Ve stadiu hrozícího a počínajícího potratu 

je nezbytný přísný klid na lůžku, podávání zklidňujících léků a vitamínů. Tam, kde již potrat 

probíhá anebo je silné krvácení, je vhodnější těhotenství ukončit. Zbytky po potratu, zamlklý 

a cervikální potrat vyžadují vyprázdnění dělohy. Průběh neléčitelných pozdních potratů je 

možno urychlit podáním prostředků posilujících děložní stahy.  
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Při horečnatém potratu musí být podávána antibiotika (antibiotika se širokým 

spektrem účinnosti) a děložní dutina vyprázdněna, na podbřišek se pokládá vak s ledem. 

4.2 Nechtěné děti 

V kontextu kapitoly o potratu je téma nechtěných dětí spojovacím myšlenkovým 

můstkem mezi problematikou samovolných potratů a tématem umělého přerušení těhotenství. 

Samovolné potraty jsou ve své většině ztrátou očekávaného, tj. chtěného dítěte, zatímco 

umělá přerušení těhotenství jsou ve své většině chtěným zabráněním narození nechtěného 

dítěte. 

Na počátku je nechtěné těhotenství. Sex byl oddělen od svého původního přirozeného 

účelu, tj. naplňování lásky mezi manžely a plození dětí v rodině a slouží především 

k uspokojování tělesných potřeb. Pohlavní styk je provozován bez připravenosti převzít 

odpovědnost za případně vzniklý nový život. 

Těhotenství tedy nepřináší vždy jen radost. Asi dvě třetiny těhotenství nejsou 

plánované a přihodí se v podstatě náhodou. Příčiny jsou různé, od zanedbání ochrany až po 

její selhání. Žena, která neplánovaně otěhotní, i počaté dítě, jsou v nelehké situaci. Muž i 

žena, kteří dítě zplodili, musí o vzniklé situaci přemýšlet. Pokud tak již neučinili zodpovědně 

předem. 

Neplánované otěhotnění může znamenat zhoršení životních podmínek, přerušení 

profesního života, vyvolat pocit nezralosti a nepřipravenosti stát se matkou (otcem). A v 

neposlední řadě také i strach z nejisté budoucnosti s ohledem na nevyhovujícího partnera.  

Rozhodování je velmi těžké a je důležité mít na paměti, že obě varianty s sebou nesou 

důsledky. Přerušení těhotenství může přivodit nepříjemné pocity viny, výčitky svědomí, 

hrozbou je také neschopnost v budoucnu znovu otěhotnět. Pokud se ovšem žena rozhodne dítě 

donosit, musí se připravit na kompletní změnu životních plánů ve prospěch dítěte. 

Uvádí se, že zhruba od 24. týdne těhotenství dítě vnímá zvukové podněty, učí se 

rozpoznávat obvyklé zvuky a hlasy a to přispívá k vytváření vzájemného vztahu. U 

nežádoucího těhotenství na ženu doléhají mnohé negativní pocity a pokud je rozhodnutí dítě 

si ponechat vlastně jediným východiskem, respektive nedobrovolným smířením se se situací, 

dítě není přijato. Když je dítě odmítané, instinktivně to vycítí. Častou, mnohdy i 

neuvědomělou reakcí je obviňování dítěte a objevují se myšlenky typu: „Kdyby nebylo 
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tebe...", „kdyby ses nenarodil(a)...". Tato situace je psychicky nesmírně náročná pro ženu, 

partnera a především pro dítě. 

Odmítání dítěte je samozřejmě tabu, protože nemilovat svoje dítě je necitelné, 

nenormální. Důležité je si uvědomit, že rodičovství, pokud ho nemáme přirozeně v krvi, se 

musíme učit. Pokud k navázání vzájemného láskyplného vztahu nedojde, je potřeba si 

problém přiznat, převzít zodpovědnost a dát dítěti šanci se s touto situací také vyrovnat. Dítě 

potřebuje jasná pravidla a jasně prožívané emoce. Vnější projevy lásky a péče, které jsou 

ovšem narušovány podvědomými signály odmítnutí, vzbuzují nejistotu a pocit, že je 

nemilované. Vzniká rozpor mezi tím, co slyší a co cítí. Neví, na co se má spolehnout, a naučí 

se nedůvěřovat svým pocitům. Trpí nedostatkem lásky a náklonnosti. Takové ohrožení a 

napětí pak může přerůst v problémy u dospívajících i později v dospělosti. 

4.3 Umělý potrat 

Umělý potrat nebo abortus arteficialis (lat.) je záměrné ukončení těhotenství 

prostřednictvím chemické látky nebo chirurgického zákroku. 

Z technicko-chirurgického hlediska je miniinterrupce (interrupce v rané fázi 

těhotenství) běžný lékařský zákrok, se stářím plodu roste i riziko pro zdraví matky, např. 

riziko neplodnosti. 

4.3.1. Právní úprava umělého přerušení těhotenství 

Umělé přerušení těhotenství je vedle euthanasie snad celosvětově nejdiskutovanějším 

problémem, který souvisí s jedním ze základních lidských práv člověka - právem na život. Pro 

zpracování této problematiky byla využita práce (Černý, Schelleová 2003), která poskytuje 

komplexní pohled a srovnává různé pohledy. 

Různé přístupy, které se v právních úpravách jednotlivých zemí objevují, jsou 

podmíněny celou řadou faktorů - historickým vývojem v dané oblasti, vlivem církví a 

náboženství, politickou situací, ale také morálkou společnosti. Názory na problém interrupcí 

se různily již od raných období lidských dějin. Zatímco ve starověkém Řecku a Římě byl 

postoj k interrupci velmi liberální a umělé přerušení těhotenství bylo nejen povoleno, ale v 

souvislosti s hrozbou přelidnění se ve starověkém Řecku dokonce doporučovalo, u Židů se 

můžeme setkat s přístupem, který umělé přerušení těhotenství považoval za jedno z nejtěžších 

provinění. Další názorový vývoj v této oblasti je ovlivněn zásadovým postojem církví, a to 

zejména církve katolické, jež interrupce absolutně odmítá, protože odstranění plodu z těla 
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matky je rovno zabití. Tento postoj se samozřejmě odrazil v právních úpravách a lze říci, že i 

v současné době lze v určitých zemích označit vliv církve na problematiku umělého přerušení 

těhotenství za rozhodující. V podstatě je možno současné přístupy zemí k problému interrupcí 

rozřadit do čtyř skupin. 

První skupinou, která je poměrně početná vzhledem k tomu, že zahrnuje téměř čtvrtinu 

lidské populace, je skupina států, kde je umělé přerušení těhotenství zcela zakázáno 

(výjimkou je záchrana života matky). Do této skupiny spadá většina muslimských zemí, 

mnoho států z Latinské Ameriky, asi polovina zemí na africkém kontinentě, ale také Irsko, 

Malta či Albánie. 

Druhou skupinou jsou země, kde umělé přerušení těhotenství není zakázáno zcela, ale 

důvody opravňující k tomuto zákroku jsou vymezeny velmi úzce. Sociální indikace většinou 

není legálním důvodem pro interrupci (příkladem pro tuto kategorii je Polsko od roku 1993, 

ale také československá úprava z let 1950-1957). 

Třetí kategorií je skupina zemí, které sice neuznávají tzv. právo ženy svobodně 

rozhodnout o svém mateřství, nicméně připouštějí důvody, které v případě jejich existence 

umožňují interrupci provést. Důvody jsou v porovnání s druhou skupinou vymezeny v širším 

rozsahu a zahrnují i důvody sociální. Do této skupiny lze zařadit například Japonsko, Velkou 

Británii, Indii, Maďarsko, Finsko aj. 

Do poslední skupiny patří státy, které umožňují umělé přerušení na základě žádosti 

ženy. Mezi tyto nejliberálnější státy řadíme USA, Dánsko, Švédsko, Turecko a další.  

Do posledně zmíněné skupiny lze zařadit i současnou českou právní úpravu 

interrupcí. Platná právní úprava vychází ze zákona č. 66/1986 Sb. o umělém přerušení 

těhotenství a z prováděcí vyhlášky č. 75/1986 Sb. V těchto právních předpisech jsou 

stanoveny dva druhy právního řešení interrupce. 

K umělému přerušení těhotenství může dojít na základě žádosti ženy. Zákonodárce 

tedy vychází z práva ženy rozhodovat o svém mateřství a stanoví zde rozhodovací volnost. 

Aby k interrupci mohlo dojít, je třeba splnit zákonem stanovené podmínky. Tou základní 

podmínkou je písemná žádost ženy o umělé přerušení těhotenství (svou žádost může žena vzít 

až do začátku výkonu umělého přerušení těhotenství kdykoliv zpět). Žena není povinna 

uvádět důvody, které jí k tomuto rozhodnutí vedou. Další podmínky jsou, že těhotenství 

nesmí přesahovat 12 týdnů a interrupci nesmí bránit zdravotní důvody. Za zdravotní důvody, 

pro které nelze na žádost ženy uměle přerušit těhotenství, se považuje jednak zdravotní stav 
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ženy, kterým se podstatně zvyšuje zdravotní riziko spojené s umělým přerušením těhotenství 

a dále umělé přerušení těhotenství, od něhož neuplynulo šest měsíců, s výjimkou případů, kdy 

žena alespoň dvakrát rodila nebo žena dovršila 35 let věku nebo je důvodné podezření, že 

žena otěhotněla v důsledku trestné činnosti, která vůči ní byla spáchána.  

Druhým případem, který zákon rozlišuje, je umělé přerušení těhotenství ze 

zdravotních důvodů. V souladu se zákonem o umělém přerušení těhotenství lze ženě uměle 

přerušit těhotenství ze zdravotních důvodů, jestliže je ohrožen její život nebo zdraví nebo 

zdravý vývoj plodu nebo jestliže jde o geneticky vadný vývoj plodu. Žena musí vyjádřit s 

přerušením těhotenství ze zdravotních důvodů souhlas. Pokud podnět k umělému přerušení 

těhotenství ze zdravotních důvodů dalo zdravotnické zařízení a žena se odmítá tomuto 

zákroku podrobit, je nutné, aby o tomto napsala písemné prohlášení. I v případě přerušení 

těhotenství ze zdravotních důvodů je stanoven časový limit 12 týdnů délky těhotenství. Po 

uplynutí této lhůty lze uměle přerušit těhotenství (a to bez časového omezení), jen je-li 

ohrožen život ženy nebo je prokázáno těžké poškození plodu nebo že plod je neschopen 

života. Do 24 týdnů délky těhotenství lze těhotenství uměle přerušit svědčí-li pro umělé 

přerušení těhotenství genetické důvody. 

S umělým přerušením těhotenství souvisí česká trestněprávní úprava, která na tuto 

problematiku navazuje. Trestní zákon v ustanoveních § 227 až 229 definuje trestný čin 

nedovoleného přerušení těhotenství, který je trestným činem proti klíčícímu životu. Ochrana 

je zde tedy poskytována jednak klíčícímu životu a také zdraví matky. Předmětem útoku 

tohoto trestného činu je lidský plod. Časovou hranicí je zde začátek porodu. Od tohoto 

okamžiku by již šlo o vraždu. V zákoně lze rozlišit dva případy, kdy jde o protiprávní 

přerušení těhotenství. 

Prvním případem je pomoc těhotné ženě při jiném než podle zákona přípustném 

způsobu umělého přerušení těhotenství či její svedení k němu. Druhý případ, který je trestný 

ještě přísněji, se vztahuje na osobu, která nedovolené přerušení těhotenství provede. Podle 

trestního zákona je za nedovolené přerušení těhotenství považováno i úmyslné usmrcení 

plodu bez souhlasu těhotné ženy. Sama těhotná žena, která své těhotenství uměle přeruší nebo 

jiného o to požádá nebo mu to dovolí, se trestného činu nedopouští. 

4.3.2. Zdravotní aspekty 

Lidské jednání a rozhodování je ovlivňováno a motivováno jednak přirozenými 

instinkty, jednak racionálními úvahami. Když zeslábne, ať už z jakýchkoliv důvodů, vliv 
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instinktů, vzroste váha a důležitost racionální úvahy. Kdyby potraty byly vždy a nevyhnutelně 

provázeny velkým tělesným utrpením, případně vážnějšími zdravotními následky, umělých 

přerušení těhotenství by bylo podstatně méně, vlivem přirozené instinktivní reakce - jako 

prevence by působil instinktivní strach z bolesti a utrpení. Vzhledem ke kvalitě lékařské péče 

a vzhledem k tomu, že umělé přerušení těhotenství se stalo rutinním zákrokem, je málo žen 

s vážnějšími tělesnými zdravotními problémy, pokud byl zákrok proveden ve správnou dobu 

a správným způsobem. Vzrostla tedy role rozumového uchopení problematiky, kdy 

argumenty proti umělému přerušení těhotenství jsou formulovány především v rovině etické a 

morální, a proto jsou v dnešní materialistické společnosti tak málo působivé. 

Vážným potencionálním následkem umělého přerušení těhotenství je neschopnost mít 

další děti. Ani toto riziko většinu žen neodradí od záměru nechtěného dítěte se zbavit. 

Podobně jako u jiných rizik, člověk potlačuje obavy, že by následek postihl zrovna jeho. 

4.3.3. Psychologické aspekty 

S pestrou paletou následků potratu se setkáváme v oblasti psychické (Nadace „Ja zum 

Leben - Mütter in Not“ 2007), (Pekárková, Primusová, Uzel,  Salajka 2000).  

Souhrn (především) psychologických příznaků, objevujících se v důsledku prožitého 

umělého potratu, je označován jako postabortivní syndrom (Freedová, Salazarová 2008). 

Jde o prožité trauma zasahující nejen ženu, ale také partnera-otce dítěte, jejich děti, rodinu 

a přátele, kteří se účastní rozhodnutí o potratu a lékařský personál, který se na usmrcení dítěte 

podílí. Jako u každého traumatu se jedinci často snaží "zapomenout" na zlý zážitek a popírají 

nebo přezírají jakoukoli bolest, která může následovat.  

Potrat je tedy iluze svobodného rozhodnutí, protože většina pacientek neříká, že se 

rozhodovaly svobodně. Mluví o tom, že netušily, s jakou úzkostí se budou rozhodovat. 

Příznaky postabortivního syndromu se nemusí nutně projevit současně všechny 

najednou. Také není pravděpodobné, že některá žena prožije kompletní vyjmenovaný seznam. 

Některé příznaky se mohou objevit okamžitě po potratu a ostatní mnohem později. Pokud se 

objeví více než dva takové symptomy, je možné, že jde o postabortivní syndrom. 

a) VINA 

Vina je to, co člověk cítí, když přestoupí svůj vlastní morální standard. Pro ženu, která 

dojde k přesvědčení, že dovolila zabít své nenarozené dítě, je tíha viny neúprosná. Existuje 

pramálo útěchy pro ženu, která se provinila proti jednomu z nejsilnějších přirozených 
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instinktů: ochraně, kterou matka poskytuje svým mláďatům. Ve skutečnosti mnoho trpících 

žen věří, že jakékoli nešťastné události, které se staly po potratu, byly nevyhnutelné, protože 

"si to zaslouží".  

b) ÚZKOST 

Úzkost je definována jako nepříjemný pocitový a fyzický stav prožívání strachu 

a obav, který se projevuje jako napětí (neschopnost odpočívat, vznětlivost apod.), tělesná 

odezva (závrať, bušení srdce, žaludeční nevolnost, bolesti hlavy, atd.), obavy o budoucnost, 

potíže soustředit se a neklidný spánek. Velká část této úzkosti je vytvářena rozporem mezi 

morálními standardy ženy a jejím rozhodnutím potratit. Velmi často žena nespojuje svoji 

úzkost s postabortivním syndromem, a přesto se začne podvědomě vyhýbat všemu, co se 

nějakým způsobem týká dětí.  

c) PSYCHICKÉ OTUPĚNÍ 

Mnoho žen po potratu žije v tajném rozhodnutí, že se nikdy znovu nenechají postavit 

do tak zranitelné pozice. Důsledkem je, že často bez vědomého rozhodnutí tvrdě pracují, aby 

udržely své pocity pod přísnou kontrolou a tím se chránily před prožitkem bolesti pocházející 

z toho, co se stalo, ale také tímto způsobem do značné míry omezují své schopnosti vytvářet 

a udržovat blízké vztahy. Mohou mít pocit, jakoby se jejich život odehrával jiné osobě.  

d) SKLÍČENOST A MYŠLENKY NA SEBEVRAŽDU 

Každý z nás čas od času prožívá sklíčenost, ale její následující formy jsou bezpochyby 

obvyklé u žen, které zažily potrat: Smutná nálada - pohybující se od pocitů melancholie až po 

úplnou beznaděj. Náhlé a nekontrolovatelné výbuchy pláče - jejich zdroj se zdá být naprostým 

tajemstvím. Zhoršené sebepojetí - cítí se naprosto nedostatečná ve své schopnosti fungovat 

jako "normální" žena. Příznakem jsou poruchy spánku a chuti k jídlu a sexuální poruchy. 

Snížená motivace - k běžným životním aktivitám. Věci, které naplňovaly její život před 

depresí se nyní zdají být nezajímavé. Rozvrácení mezilidských vztahů - kvůli obecnému 

nedostatku nadšení pro veškeré aktivity. Toto se zvláště projevuje ve vztahu k jejímu 

manželovi nebo partnerovi, zejména pokud byl spojen s rozhodnutím pro potrat. Myšlenky na 

sebevraždu - nebo přílišné zaujetí smrtí.  

e) SYNDROM VÝROČÍ 

Asi 54% žen, které potratily, hlásí nárůst symptomů postabortivního syndromu 

v období kolem výročí potratu a/nebo termínu porodu potraceného dítěte. 
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f) OPĚTOVNÉ PROŽÍVÁNÍ POTRATU 

Velmi častá událost popisovaná ženami je náhlý úzkostný, vracející se "záblesk 

vzpomínky" na potratový zákrok, který se často vyskytne během situací, které připomínají 

některý aspekt potratu, jako například rutinní gynekologická prohlídka nebo dokonce zvuk 

vysavače. "Záblesky vzpomínek" se také vyskytují ve formě vracejících se nočních můr 

o dětech obecně nebo o potraceném dítěti konkrétně. Tyto "sny" obvykle zahrnují témata 

ztracených, roztrhaných nebo plačících dětí.  

g) PŘÍLIŠNÉ ZAUJETÍ PRO OPĚTOVNÉ OTĚHOTNĚNÍ 

Významné procento žen, které potratily, znovu do jednoho roku otěhotní a mnoho 

dalších vyjadřuje přání opět počít co nejdříve. Nové děťátko, někdy zmiňované jako "dítě 

zadostiučinění", může představovat nevědomou žádost nahradit ono, které bylo potraceno.  

h) ÚZKOSTNÁ STAROST OHLEDNĚ OTÁZEK PLODNOSTI A ROZENÍ DĚTÍ 

Běžným příznakem postabortivního syndromu u žen je obava, že už nikdy neotěhotní 

nebo že nebudou schopny dítě donosit. Některé očekávají, že budou mít postižené dítě, 

protože "se diskvalifikovaly být dobrými matkami". Mnohé řadí tyto obavy k trestům od 

Boha.  

i) PŘERUŠENÍ PROCESU PŘILNUTÍ KE STÁVAJÍCÍM A/NEBO BUDOUCÍM 

DĚTEM 

Ženy po potratu si nedovolí opravdově přilnout k jiným dětem, protože se obávají 

další drtivé ztráty. Jinou běžnou reakcí je zadostiučinit za své jednání ve vztahu 

k potracenému dítěti tím, že se chtějí stát nejdokonalejší matkou na světě vůči svým ostatním 

nebo budoucím dětem.  

j) POCIT VINY Z PŘEŽITÍ 

Většina žen nesvolí k umělému potratu z malicherných důvodů. Obvykle se nacházejí 

uprostřed srdcervoucí situace, ve které se obávají, že mnoho ztratí, jestliže dítě donosí. 

Nakonec se rozhodnutí scvrkne na žalostné "buď já nebo ty a já volím sebe". Ale zatímco 

potrat je osvobodí od jejich současného traumatu, často v nich vytvoří nepolevující pocit viny 

za to, že zvolily vlastní pohodlí před životem dítěte.  
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k) VZNIK PORUCH PŘÍJMU POTRAVY 

U některých žen, které podstoupily potrat, se rozvine anorexie nebo bulimie. Podstatný 

přírůstek váhy nebo její závažný úbytek je spojen s nepřitažlivostí, která snižuje šanci na nové 

otěhotnění. Za druhé to, že se stávají neatraktivními, slouží jako forma sebetrestání a utvrzuje 

je ve víře, že jsou nehodné pozornosti kohokoliv. Za třetí, extrémní chování ohledně jídla 

představuje způsob sebevlády pro ženu, která má pocit, že se její život úplně vymyká 

kontrole.  

l) ZNEUŽÍVÁNÍ ALKOHOLU, LÉKŮ NEBO DROG 

Užívání alkoholu, léků nebo i drog často slouží jako sebeléčení, jako způsob 

vypořádání se s bolestnými vzpomínkami na potrat. Bohužel žena, která se utíká k této formě 

úlevy, nakonec shledá, že sama má nejen více problémů, ale také méně prostředků, kterými 

by je mohla řešit.  

m) JINÉ SEBETRESTAJÍCÍ NEBO SEBEZNEHODNOCUJÍCÍ CHOVÁNÍ 

Kromě poruch příjmu potravy a zneužívání návykových látek může žena po potratu 

také navázat nevhodné vztahy, stát se promiskuitní, nestarat se o sebe po zdravotní stránce 

nebo záměrně se zraňovat (trestat se) emočně a/nebo tělesně. 

4.3.4. Sociální souvislosti 

Některé rodiny si myslí, že si nemohou další dítě dovolit. Pak je namístě zodpovědné 

plánování, aby k početí dítěte nedošlo. Na druhé straně je mnoho šťastných rodin s více 

dětmi. Řeč je zde o prioritách - o vlastním pohodlí, o ochotě postarat se zvýšeným úsilím 

třeba o tři děti stejně, jako o děti. 

Uvažujeme-li v širších souvislostech a není-li nám lhostejná budoucnost národa, měli 

bychom také mít na paměti prostý fakt, že nemá-li národ vymírat, měl by každý z nás mít 

alespoň jednoho potomka jako „náhradu“ za sebe. V rodině by tedy měly být nejméně dvě 

děti. Rodiny, které mají dětí více, tím „vypomáhají“ za ty, kteří děti mít nemohou, ať už 

z biologických důvodů nebo z důvodu svého povolání (např. kněží a členové církevních řádů). 

Potratem se řeší momentální problém, aktuální nebo hrozící těžká situace. Po potratu 

však mohou přicházet a velmi často přicházejí situace horší a nečekané. K nim patří např. 

rozvracení mezilidských vztahů ženy s okolím kvůli jejímu obecnému nedostatku nadšení pro 

veškeré aktivity, což je jeden z aspektů postabortivního syndromu. Toto se zvláště projevuje 

ve vztahu k manželovi nebo partnerovi, zejména pokud byl spojen s rozhodnutím pro potrat. 
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Zdánlivé vyřešení jednoho problému – zbavení se počatého života - tedy generuje další 

problémy, v tomto případě v sociálních vazbách. Byl-li vztah partnerů před početím křehký, 

nevyjasněný, potratem se situace spíše zhorší. 

4.3.5. Potrat jako etický problém 

Role partnera-muže bývá často opomíjena, málo diskutována. Při početí dítěte má muž 

úplně stejnou zodpovědnost jako žena. Jediný rozdíl je v tom, že nový život ve svém těle nosí 

žena, ne muž. Oba však mají být vychováni k úctě k životu, k úctě k sobě navzájem, 

k zodpovědnosti nést následky svých rozhodnutí a svých činů. Bohužel, velmi běžný je obraz 

„muže“, který hloupými argumenty přesvědčuje ženu k potratu, zbaběle se vyhýbá 

zodpovědnosti a ze situace, ať už obrazně nebo doslova, uteče, což mu usnadňuje právě i fakt, 

že počatý život se nenachází v jeho těle. 

Trestní zákoník ve svých ustanoveních definuje trestný čin nedovoleného (rozuměj: 

provedeného jinak, než je zákonem povoleno) přerušení těhotenství, který je trestným činem 

proti klíčícímu životu (Díl 4: Trestné činy proti těhotenství ženy). Jde o ustanovení, kterým 

klíčící život trochu zákonem chráníme, abychom vyšli vstříc jeho ochráncům a trochu 

dovolujeme život zahubit, abychom vyšli vstříc liberálům. Je to typická ukázka rozporu mezi 

právem positivním a právem přirozeným. Přirozené právo (latinsky lex naturalis) znamená 

nepsané právo, které - podle svých zastánců - předchází před vyhlášeným pozitivním právem 

státu a je mu nadřazeno. Pojem přirozené právo označuje právní řád nebo soustavu práv, které 

platí nezávisle na vůli zákonodárce a plynou buďto z přirozenosti člověka a společnosti (ius 

naturale), rozumu (ius rationale) nebo z ustanovení božské autority (Boží zákon – lex divina). 

Zákonodárce se má řídit zásadami přirozeného práva, například spravedlností, které jeho 

pozitivním zákonům teprve dodávají legitimitu. 

PRAKTICKÁ ČÁST 

5. Příprava průzkumu a sběr dat 

5.1 Tvorba dotazníku 

Podle jednotlivých témat teoretické části bakalářské práce byl sestaven soubor otázek, 

jenž pak bude předložen respondentům k vyplnění. Otázky musí být formulovány 

srozumitelně, s vysvětlujícím úvodem a vyplnění dotazníku by mělo trvat přibližně deset 
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minut. Vyplnění zabere více času v případě, že respondent se musí nad některou z otázek, 

s níž se třeba dosud nesetkal, více zamyslet. 

5.2 Volba okruhu respondentů 

Původní záměr byl zvolit věkově širokou skupinu respondentů, od mladých až po 

nejstarší. Výsledek takto pojatého průzkumu by přinesl obraz názorového spektra ze všech 

věkových skupin. Takový průzkum by však byl hodně náročný. 

Za cílovou skupinu byli nakonec zvoleni studenti jedné liberecké střední školy ve věku 

15 až 20 let. Dotazník mapuje úroveň informovanosti o problematice potratů a různé názory 

na klíčové otázky z této oblasti. U cílové skupiny, skládající se z dospívajících lidí, lze dobře 

zjistit úroveň informovanosti ze školy a z rodiny a zmapovat, jak uvažují a jak se rozhodují. 

Jsou to lidé na prahu vlastního partnerského a rodičovského života a z tohoto pohledu se tedy 

jedná o zajímavou cílovou skupinu. 

5.3 Předpoklady BP 

Předpoklady byly v projektu BP stanoveny takto: 

1. Lze předpokládat, že více než 50% respondentů bude souhlasit s legalizací potratů. 

2. Lze předpokládat, že bude minimální procentuální odchylka v názoru na legalizaci potratů 

mezi muži a ženami. 

3. Lze předpokládat, že mezi respondenty bude více než 50% z nich mít velmi nízké 

povědomí o rizicích a následcích potratů. 

5.4 Sběr dat 

Prázdné dotazníky byly rozdány respondentům na jedné nejmenované liberecké 

střední škole, kde je zastoupení chlapců a dívek přibližně stejné. Příklad vyplněného 

dotazníku je v příloze. Získaná data byla vyhodnocena zvlášť pro muže a zvlášť pro ženy. 

Data byla navstupována do grafů pro grafické vyhodnocení. 

6. Vyhodnocení a interpretace dat 

Dotazník vyplnilo 25 mužů a 25 žen. Odpovědi na uzavřené otázky jsou zpracovány 

do srovnávacích grafů. Odpovědi na otevřené otázky jsou uvedeny v textu. 
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6.1 Grafická interpretace dat 

1) Účastnil/a jste se během školní docházky rodinné výchovy (RV)? 

Tab. č. 1 
 

 

 

 

 

 

Graf č.1 potvrzuje, že rodinná výchova je dnes ve školách běžnou součástí osnov. 

Bylo by zajímavé zjistit, zda tři respondenti, uvádějící, že se RV neúčastnili, tento předmět ve 

škole neměli nebo si na něj nepamatují, případně se z nějakého důvodu skutečně nezúčastnili. 

Rodinná výchova na školách má ve spolupráci s rodiči rozvíjet a upevňovat v dětech a 

mládeži zodpovědný přístup k výběru partnera, povědomí o výchově dítěte a základní životní 

hodnoty, směřující ke spokojenému rodinnému i osobnímu životu. 

Účast na 
RV 

ano ne 

muži 24 96% 1 4% 

ženy 23 92% 2 8% 

Graf č. 1 ‐ Účast na RV
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2) Byla vám vysvětlena antikoncepce? Pokud ano, tak ve škole nebo v rodině? 

Tab. č. 2a        Tab. č. 2b 
 

Ve škole ano ne 

muži 17 68% 8 32% 

 ženy 17 68% 8 32% 
 

 
Neinformovanost v oblasti antikoncepce je poměrně značná (32%, resp. 36%). Je 

chybou, pokud je tato problematika v některých rodinách - a snad i školách - považována za 

tabu. S dětmi, resp. s mladými lidmi, je třeba otevřeně o ochraně před nechtěným 

těhotenstvím hovořit. Na základě podrobnější analýzy příčin neinformovanosti je možné 

navrhnout opatření, vedoucí k nápravě stavu ve školách i v rodinách. 

V rodině ano ne 

muži 16 64% 9 36% 

ženy 16 64% 9 36% 
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Graf č. 3 ‐ Povědomí o rizicích
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3) Víte, že ženě po umělém přerušení těhotenství hrozí zdravotní rizika, a to jak 

tělesná, tak psychická? 

  Tab. č. 3 
 

 

 

 

 

 

 

Většina respondentů ví, že ženě po umělém přerušení těhotenství hrozí zdravotní 

rizika, a to jak tělesná, tak psychická. Toto povědomí může přispět k zodpovědnému 

uvažování při rozhodování nejen při řešení nechtěného těhotenství, tedy až při řešení 

následku, ale i předem, tj. při navazování partnerství, resp. intimních vztahů. 

Je nasnadě obecné pravidlo, že rozumnější, efektivnější a zodpovědnější je prevence 

rizik, než řešení následků. 

Povědomí 
o rizicích 

ano ne 

muži 21 84% 4 16%

ženy 22 88% 3 12%



- 49 - 

4) Je správné, aby se děti rodily pouze v manželském svazku? 

Tab. č. 4 

Je správné, aby se děti rodily 
v manželském svazku? 

ano ne 
bez 

odpovědi 

muži 9 36% 16 64% ------ 

ženy 11 44% 13 52% 1 4% 

Graf č. 4a ‐ Muži
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Graf č. 4b ‐ Ženy

4%
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52%
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bez odp.

 

Překvapivě vysoké procento respondentů, 64% resp. 52%, nepovažuje manželský 

svazek za důležitý. Vypovídá to o podceňování zodpovědně uzavíraných svazků, svazků 

s vědomým a dlouhodobým závazkem. Je zde řeč o vyváženosti formy a obsahu, kdy důležitý 

obsah, jakým je plození a výchova dětí, by mělo mít přiměřeně vážnou formu, tedy uzavření 

zákonem definovaného svazku, manželství. Je-li podceněna forma (manželství je jen „kus 

papíru“), vytrácí se obsah a povědomí o jeho vážnosti. Vztahy pak jsou mělké, časté rozchody 

způsobují trápení a zklamání, komplikují navázání nových (kvalitních) vztahů a častá umělá 

přerušení těhotenství jsou pak jedním z logických důsledků. 
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5) Má člověk právo rozhodovat o životě a smrti počatého dítěte? 

Je embryo lidskou bytostí? 

Tab. č. 5a 

Má člověk právo rozhodovat o životě a smrti počatého 
dítěte? 
 ano ne 
muži 16 64% 9 36% 
ženy 19 76% 6 24% 

Tab. č. 5b 

Je embryo lidskou bytostí? 
 ano ne 
muži 14 56% 11 44% 
ženy 18 72% 7 28% 
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Překvapivě vysoký počet respondentů souhlasí s rozhodováním o životě počatého 

dítěte, a to přesto, že většina považuje plod za lidskou bytost: 

Tato otázka je hluboce etická a souvisí se stále se vracejícím problémem, jestli a za 

jakých okolností má člověk právo rozhodovat o životě druhého člověka - trest smrti, potraty, 

eutanazie. Nedostatek výchovy k úctě k životu a k respektování jeho nedotknutelnosti je 

rysem odduchovnělé, tedy převážně materialistické společnosti. 

6) Máte představu o tom, jak probíhá interrupce? 

Viděl/a jste někdy dokument o plodu, jenž je násilně vyjmut z těla matky? 

Tab. č. 6a 

Máte představu o tom, jak probíhá interrupce? 
 ano ne 
muži 16 64% 9 36% 
ženy 21 84% 4 16% 

Tab. č. 6b 

Viděl/a jste dokument o plodu, násilně vyjmutém z 
matky? 
 ano ne 
muži 9 36% 16 64% 
ženy 10 40% 15 60% 

     

 

Zřejmě není běžné shlédnout dokument o plodu, jenž je násilně vyjmut z těla matky, 

avšak představu o průběhu interrupce většina respondentů (zejména dívek) má. 

Bylo by zajímavé zabývat se následujícími otázkami. 
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- Odkud respondenti informace o průběhu interrupce čerpají. Zdrojů těchto informací 

je zjevně dostatek – instruktážní materiály škol, vzdělávacích ústavů a dalších státních i 

nestátních organizací. 

- Užitečný by byl průzkum kvality zdrojů s návrhem opatření, jak dobré zdroje dále 

rozvíjet. Některé návrhy jsou uvedeny v závěru této práce. 

- Proč je v této problematice menší informovanost mezi chlapci (muži): 

 Lze předpokládat, že dívky jsou k problematice vnímavější, protože se jich 

potraty osobně, a to fyzicky i psychicky týkají. 

 Poznatky a zážitky z těhotenství, porodů a potratů spolu ženy vzájemně sdílejí 

- matky s dcerami, babičky s vnučkami, přítelkyně a kolegyně vzájemně mezi 

sebou. 

7) Souhlasíte se stávající legislativní úpravou potratů? 

   Tab. č. 7 

 

Graf č. 7a ‐ Muži

4%

60%36%
ano

ne

neví

 

Graf č. 7b ‐ Ženy

24%
60%16%
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ne

neví

 

Souhlas se stávající 
legislativní úpravou 

potratů 

ano ne neví 

muži 15 60% 9 36% 1 4% 

ženy 15 60% 4 16% 6 24% 
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Se stávající legislativou souhlasí 60% mužů a 60% žen. Bylo by potřeba rozpracovat 

podrobněji spektrum konkrétních znalostí, které respondenti o zákonné úpravě skutečně mají 

a tak zjistit, zda názory souhlasících i nesouhlasících nejsou spíše intuitivní.  

Sedm z celkového počtu padesáti respondentů (4% mužů a 24% žen) nemá konkrétní 

názor, což v této věkové skupině není výjimečné. Studování legislativy, pokud není příslušný 

zákon součástí studovaného oboru, určitě nepatří k běžným zájmům mladých lidí.  

8) Pokud byste nikdy k potratu Vaší partnerky (Vašemu) nesvolil(a), jsou 

důvody, u kterých byste udělal(a) výjimku? 

Jedna žena uvedla, že by svolila vždy. 

Výsledek přímo souvisí s tématikou vztahu k lidskému životu a k jeho ochraně – není-

li názor v této oblasti vyhraněný, pak je připouštění výjimek logické. 

9)  Myslíte, že je znakem civilizovanosti, vyspělosti a kulturnosti národa, když 

zlegalizoval potraty? 

Tab. č. 9 

Je znakem civilizovanosti, vyspělosti a kulturnosti národa 
zlegalizování potratů? 

 ano ne 

muži 9 36% 16 64% 

ženy 22 88% 3 12% 

Tab. č. 8 

Jsou důvody, u kterých byste 
udělal(a) výjimku? 

 ano ne nevím 

muži 17 68% 6 24% 2 8% 

ženy 17 68% 3 12% 4 16%
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Zajímavý je nápadný rozdíl mezi muži a ženami. Ženy zřejmě mají větší potřebu, aby 

toto řešení bylo legální, protože se jich problém, narozdíl od mužů, týká více osobně. 

Vyvstává opět konflikt mezi právem přirozeným a pozitivním právem státu. Přirozené právo 

souvisí s věčným zákonem Božím a platí nezávisle na vůli zákonodárce. Zákonodárce se má 

zásadami přirozeného práva řídit, čímž jeho pozitivním zákonům teprve dodává legitimitu. 

Z tohoto pohledu tedy, považujeme-li nedotknutelnost života za součást přirozeného práva, 

nemůže zákonodárce legalizovat ukončení života lidským zásahem, neboť je to nelegitimní. 

10) Myslíte, že potrat je jediné a nejlepší řešení nechtěného těhotenství? 

Víte, že se o nechtěné dítě umí společnost postarat formou svěření do 

náhradní rodinné péče? 

 

Tab. č. 10a 

Je potrat jediné a nejlepší řešení nechtěného těhotenství? 
 ano ne neví 
muži 2 8% 23 92% 0 0% 
ženy 4 16% 19 76% 2 8% 

Tab. č. 10b 

Víte, že se o nechtěné dítě umí společnost postarat formou 
svěření do náhradní rodinné péče? 
 ano ne 
muži 24 96% 1 4% 
ženy 25 100% 0 0% 

Graf č. 9 ‐ Je znakem civilizovanosti legalizovat 
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Pozitivní je skutečnost, že velká většina respondentů (92% mužů a 76% žen) by zřejmě 

nejprve uvažovala o jiném řešení a také si uvědomuje, že nechtěné dítě je možné porodit a 

poté svěřit do péče společnosti (96% mužů a 100% žen). To je velmi pozitivní zjištění. 

Dále jsou již vyhodnocovány odpovědi na otevřené otázky. 

Zajímavé byly odpovědi na otázku, od kdy má být embryo považováno za lidskou 

bytost – muži i ženy odpovídali podobně. 7 (28 %) všech dotazovaných žen a 11 (44 %) 

všech dotazovaných mužů uvedlo v dotazníku, od kdy by mělo být podle nich embryo 

považováno za lidskou bytost (všichni respondenti neodpověděli). Každý respondent měl 

uveden vždy jeden názor: 

 Od doby, kdy si člověk (embryo) uvědomí sám sebe (4 % všech dotazovaných žen, 0 % 

všech dotazovaných mužů). 

 Od doby, kdy chci mít dítě a plod si ponechám (4 % všech dotazovaných žen, 12 % všech 

dotazovaných mužů). 

 Po vyvinutí orgánů, končetin (4 % všech dotazovaných žen, 8 % všech dotazovaných 

mužů). 

 Od určité fáze vývoje - od 3. měsíce po početí, (8 % všech dotazovaných žen, 8 % všech 

dotazovaných mužů). 

24

1

25

0
0

5

10

15

20

25

muži ženy

Graf č. 10b ‐ Víte, že společnost se umí 

o nechtěné dítě postarat?

ano

ne

2

23

0

4

19

2
0

5

10

15

20

25

muži ženy

Graf č. 10a ‐ Je potrat jediné a nejlepší 

řešení?

ano

ne

neví



- 56 - 

 Od určité fáze vývoje -od 5. měsíce po početí (0 % všech dotazovaných žen, 8 % všech 

dotazovaných mužů). 

 Když začne bít srdce (8 % všech dotazovaných žen, 8 % všech dotazovaných mužů). 

Důvody, proč by respondenti potrat nepovolili: 3 ženy a 2 muži uvedli v dotazníku, 

proč by potrat nepovolili. Každý z respondentů uváděl i více důvodů. Důvody mužů i žen 

byly podobné. Na tuto otázku odpovědělo velmi málo dotazovaných (12 % všech 

dotazovaných žen a 8 % všech dotazovaných mužů). Z uvedeného vyplývá, že velmi málo 

respondentů má vlastní názor. Pro velmi nízký počet respondentů, kteří odpověděli na otázku, 

nebyly názory vyjádřeny v procentech.  

 Po prvním trimestru, pak je to vražda (2 ženy, 2 muži). 

 Zdravotní důvody (2 ženy, 2 muži). 

 Oba rodiče jsou schopni fyzicky i finančně se o dítě postarat (1 žena, 1 muž). 

 U starší zaopatřené ženy (0 žen, 1 muž). 

 Mladý věk dívky (3 ženy, 2 muži).  

Důvody, proč by respondenti potrat výjimečně povolili: 11 (44 %) všech 

dotazovaných žen a 7 (28 %) všech dotazovaných mužů uvedlo v dotazníku, proč by potrat 

výjimečně povolili. Každý respondent uváděl i více důvodů. Důvody mužů i žen byly opět 

podobné: 

 

 Postižení plodu (36 % všech dotazovaných žen, 28 % všech dotazovaných mužů) 

 Nízký věk matky (8 % všech dotazovaných žen, 12 % všech dotazovaných mužů) 

 Zdraví dítěte a matky, ohrožení života matky (24% všech dotazovaných žen, 28 % všech 

dotazovaných mužů) 

 Znásilnění (36 % všech dotazovaných žen, 12 % všech dotazovaných mužů) 

 Nemoc (28 % všech dotazovaných žen, 24 % všech dotazovaných mužů) 

 Romští občané, narkomani, prostitutky, alkoholici (8 % všech dotazovaných žen, 16 % 

všech dotazovaných mužů) 

 U matek s mnoha dětmi (8 % všech dotazovaných žen, 0 % všech dotazovaných mužů) 

Respondenti uvádějí tyto prostředky, používané k zabránění početí: 22 (88 %) 

všech dotazovaných žen a 24 (96 %) všech dotazovaných mužů uvedlo v dotazníku ,jakým 
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způsobem se snaží zabránit početí při intimním styku. Každý respondent měl uveden vždy 

jeden způsob: 

 hormonální antikoncepce (72 % všech dotazovaných žen, 72 % všech dotazovaných 

mužů) 

 kondom (8 % všech dotazovaných žen, 12 % všech dotazovaných mužů) 

 přerušovaná soulož (12 % všech dotazovaných žen, 8 % všech dotazovaných mužů) 

 zatím nežijí intimním životem (8 % všech dotazovaných žen, 8 % všech dotazovaných 

mužů) 

Vzhledem k běžně nízkému věku, kdy mládež začíná žít intimním životem, je v této 

cílové skupině poměrně vysoké procento těch, kteří zatím intimním životem nežijí. 

6.2 Shrnutí 

Z odpovědí na otázky uvedené v dotazníku vyplynulo, že některé otázky mohly být 

lépe nebo jinak formulovány. Nepřesnosti ve formulaci dotazníkových otázek však zásadním 

způsobem nemohly ovlivnit výsledky dotazníkového šetření.  

Respondenti v této cílové skupině mají názory na umělé přerušení těhotenství 

většinově tolerantní, i když o negativních dopadech potratu jsou poměrně dobře informováni, 

jak vyplývá z grafu č. 3. 

Z charakteru průzkumu, definovaného a provedeného v rámci bakalářské práce, 

vyplývají obecné limity: 

- Počet respondentů je poměrně nízký. Čím vyšší počet respondentů, tím vyšší 

vypovídací hodnota dotazníkové akce. 

- Pro potřeby bakalářské práce byla cílová skupina omezena na respondenty z jedné 

střední školy. 

- Zjištění přinášejí informace z jedné, poměrně úzké, věkové skupiny. 

6.3 Ověření předpokladů BP 

Předmětem zkoumání je postoj respondentů k legálnosti potratů a předpoklady byly 

definovány takto: 

 Lze předpokládat, že více než 50% respondentů bude souhlasit s legalizací potratů. 
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 Lze předpokládat, že bude minimální procentuální odchylka mezi muži a ženami v názoru 

na legalizaci potratů. 

 Lze předpokládat, že mezi respondenty bude více než 50% mít velmi nízké povědomí o 

rizicích a následcích potratů. 

Cílovou skupinou byli studenti jedné liberecké střední školy ve věku 15 až 20 let. 

Dotazník vyplnilo 25 mužů a 25 žen. 

Naplnění předpokladů je shrnuto na základě výsledků dotazníkové akce z praktické 

části bakalářské práce. 

1. předpoklad: Více než 50% respondentů bude souhlasit s legalizací potratů. 

Jak bylo popsáno v kapitole 5.3, Česko patří mezi státy, které umožňují umělé 

přerušení těhotenství na základě žádosti ženy. Mezi tyto nejliberálnější státy řadíme USA, 

Dánsko, Švédsko, Turecko a další.  

Naše platná právní úprava vychází ze zákona č. 66/1986 Sb. o umělém přerušení 

těhotenství a z prováděcí vyhlášky č. 75/1986 Sb. K umělému přerušení těhotenství může 

dojít na základě žádosti ženy. Zákonodárce tedy vychází z práva ženy rozhodovat o svém 

mateřství a stanoví zde rozhodovací volnost. Aby k interrupci mohlo dojít, je třeba splnit 

zákonem stanovené podmínky. 

Nadpoloviční většina respondentů (60% mužů a 60% žen) souhlasí se stávající 

legislativou, tj. s legalizací potratů. Předpoklad, že více než 50% respondentů bude 

souhlasit s legalizací potratů, se tedy potvrdil. 

2. předpoklad: Bude minimální procentuální odchylka mezi muži a ženami v 

názoru na legalizaci potratů.  

Souhlas se stávající legislativní úpravou potratů (graf č. 7) vyjádřil stejný počet žen i 

mužů (15, tj. 60%). U žen je vyšší procento těch, které odpověděly „nevím“ (1 muž = 4%, 6 

žen = 24%). 

U otázky, zda má člověk právo rozhodovat o životě a smrti počatého dítěte uvedlo 16 

mužů (64 %) a 19 žen(76 %) „ano“ a 9 mužů (36 %) a 6 žen (24 %) „ne“. Většina 

respondentů si tedy myslí, že má právo rozhodovat o bytí či nebytí počatého dítěte. Tento 

názor koresponduje s výsledky odpovědí na to, zda embryo je lidskou bytostí. 
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Předpoklad, že bude minimální procentuální odchylka mezi muži a ženami 

v názoru na legalizaci potratů, byl potvrzen. 

Naopak u otázky, zda je znakem civilizovanosti a kulturnosti zlegalizovat potraty (graf 

č. 9), je nápadný rozdíl mezi muži a ženami – souhlasí 88% žen, avšak pouze 36% mužů. 

Ženy zřejmě mají větší potřebu, aby toto řešení bylo legální, protože se jich problém, narozdíl 

od mužů, týká více osobně. 

 

V názorech na výjimky, kdy potrat povolit, a na důvody, pro který potrat nepovolit, se 

muži i ženy téměř shodovali. U výjímek, proč potrat povolit, převládaly názory, které se  

týkaly početí při znásilnění a zdravotní stav matky a plodu. U důvodů, proč potrat nepovolit, 

převládaly názory jako sociální i ekonomické důvody rodičů, ukončený 1. trimestr a nízký 

věk budoucí matky. 

3. předpoklad: Mezi respondenty bude mít více než 50% z nich velmi nízké 

povědomí o rizicích a následcích potratů. 

84% mužů a 88% žen ví, že ženě po umělém přerušení těhotenství hrozí zdravotní 

rizika, a to jak tělesná, tak psychická (graf č. 3). Zajímavé bylo i zjištění, kolik respondentů 

vidělo dokument o násilně vyjmutém plodu z těla matky. Počty u mužů i žen byly téměř 

stejné. Dokument vidělo 9 mužů a 10 žen, tj. 36 % mužů a 40 % žen. Z uvedeného je zřejmé, 

že dnešní mladá generace má zájem o získávání informací z této oblasti života a tím tedy 

nutně i přemýšlí o podobných otázkách, které jsou zpracovány v této práci. Lze předpokládat, 

že shlédnutí takového dokumentu i zvýší zodpovědnost v přístupu k jejich partnerskému a 

sexuálnímu životu, a tím i přístupu k rodičovství. 

Tento předpoklad se tedy nepotvrdil. 

Z průzkumu vyplývá, že v dané cílové skupině hodně chybí včasné poučení o 

antikoncepci. 

Značně rozdílné názory mají respondenti na otázku, zda je embryo lidskou bytostí a 

nepřikládají příliš velkou váhu manželskému svazku. 
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Přes poměrně dobré povědomí o rizicích a následcích souhlasí 60% dotázaných 

s legálností potratů, což zřejmě souvisí s nevyhraněným názorem na to, zda je embryo lidskou 

bytostí, resp. zda má člověk právo o tomto životě rozhodovat. 

Závěr 

Cílem práce bylo popsat potrat jako společenský, sociální a zdravotní problém a 

analyzovat jeho etickou stránku. Byly popsány souvislosti mezi rozhodováním a jeho 

následky ve všech obdobích lidského života, mající přímý vliv na osud nového jedince, 

počínaje navazováním partnerských vztahů a konče těhotenstvím ženy a rodičovstvím. 

Práce ve své teoretické části rozpracovala všechny aspekty, ovlivňující kvalitu 

rozhodování v životě člověka v otázkách souvisejících se vznikem nového života a ukázala 

rizika, vyplývající z odmítnutí nově zplozeného života jeho násilným ukončením. 

Etická stránka problematiky hraje nezastupitelnou roli, protože vysoká úroveň etiky 

stojí v základech společnosti, má-li tato společnost být kvalitní a dlouhodobě životaschopná. 

Historik E. Gibbon analyzoval zánik římské civilizace a došel mimo jiné k 

následujícím příčinám (Gibbon 2005): 

 zhroucení rodinné struktury společnosti 

 příklon k hédonistické, násilné a nemorální formě zábavy 

 oslabení smyslu pro osobní zodpovědnost 

 úpadek duchovního života 

Všechny zmíněné jevy nacházíme i v dnešní společnosti. Společným znakem 

problémů v Římské říši i v dnešní moderní společnosti je ztráta etických hodnot. 

Praktická část této práce ilustruje orientaci v problematice a způsob myšlení určité 

specifické cílové skupiny. Ukázalo se, že správné formulování otázek v dotazníkové akci je 

poměrně náročné a vyplynula z toho poučení, jak podobné průzkumy správně dělat. Nicméně 

výsledky praktické části jsou pro účely této práce dobře použitelné a promítají se do níže 

navržených opatření. 

K plození dětí a k rodičovství je třeba přistupovat zodpovědně, proto byli za cílovou 

skupinu vybráni mladí lidé, aby bylo možné nastínit obrázek o způsobu uvažování mladé 

generace, o úrovni jejich znalostí a o míře zodpovědnosti, s jakou k partnerství, plození dětí a 
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k rodičovství přistupují. Jedním z celospolečenských aspektů řešené problematiky je 

souvislost potratů s celkovou porodností, která je nízká, neboť sdělovací prostředky často 

upozorňují na tzv. vymírání, tj. nepříznivý poměr mezi úmrtími a porody. 

V tomto širším kontextu je tedy možné uvažovat o celospolečenském průzkumu 

v širokém měřítku, a to tak, jak bylo v užším měřítku zpracováno v této práci. Takový 

celospolečenský průzkum by poskytl dobře vypovídající obrázek o úrovni znalostí, schopnosti 

orientovat se v problematice, o hodnotovém žebříčku a o míře zodpovědnosti, kterou generace 

současná cítí za generace budoucí. 

Předmětem zkoumání praktické části bakalářské práce byl postoj respondentů 

k legálnosti potratů. Předpoklady byly formulovány následovně. 

 Lze předpokládat, že více než 50% respondentů bude souhlasit s legalizací potratů. 

 Lze předpokládat, že bude minimální procentuální odchylka mezi muži a ženami v názoru 

na legalizaci potratů. 

 Lze předpokládat, že mezi respondenty bude více než 50% mít velmi nízké povědomí o 

rizicích a následcích potratů. 

Cílovou skupinou bylo 50 studentů jedné liberecké střední školy ve věku 15 až 20 let, 

25 mužů a 25 žen. Naplnění předpokladů bylo vyhodnoceno na základě výsledků dotazníkové 

akce. 

První předpoklad: Více než 50% respondentů bude souhlasit s legalizací potratů. 

Česká republika patří mezi státy, které umožňují umělé přerušení těhotenství na 

základě žádosti ženy.  

Nadpoloviční většina respondentů (60% mužů a 60% žen) souhlasí se stávající 

legislativou, tj. s legalizací potratů. Tento předpoklad BP se tedy potvrdil. Otázka, do jaké 

míry respondenti stávající legislativu skutečně znají a jak jí rozumí, může být námětem pro 

další zkoumání. 

Druhý předpoklad: Bude minimální procentuální odchylka mezi muži a ženami v 

názoru na legalizaci potratů.  

Souhlas se stávající legislativní úpravou potratů vyjádřil stejný počet žen i mužů (15, 

tj. 60%). Tento předpoklad BP byl také potvrzen, protože muži i ženy vyjádřili naprosto 

stejný názor. 
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Naopak u otázky, zda je znakem civilizovanosti a kulturnosti zlegalizovat potraty (graf 

č. 9), je nápadný rozdíl mezi muži a ženami – souhlasí 88% žen, avšak pouze 36% mužů. 

Ženy zřejmě mají větší potřebu, aby toto řešení bylo legální, protože se jich problém, narozdíl 

od mužů, týká více osobně. 

Třetí předpoklad: Mezi respondenty bude mít více než 50% z nich velmi nízké 

povědomí o rizicích a následcích potratů. 

84% mužů a 88% žen ví, že ženě po umělém přerušení těhotenství hrozí zdravotní 

rizika, a to jak tělesná, tak psychická. Tento předpoklad se tedy nepotvrdil, což je pozitivní 

zjištění. 

Přes poměrně dobré povědomí o rizicích a následcích souhlasí 60% dotázaných 

s legálností potratů, což zřejmě souvisí s nevyhraněným názorem na to, zda je embryo lidskou 

bytostí, resp. zda má člověk právo o tomto životě rozhodovat. 

Návrh opatření 

V souladu s cílem bakalářské práce jsou níže navržena opatření vedoucí ke zvýšení 

obecné informovanosti o problematice a k posílení etiky a morálky v oblasti partnerských 

vztahů, rodinného života a v oblasti práva na život a jeho ochrany. 

 Podpořit a rozšířit vzdělávání na základních a středních školách, aby děti a mládež 

získávaly kvalitní informace z oblasti anatomie a psychiky člověka, partnerských vztahů, 

početí nového života, mateřství a rodičovství a o rizicích umělého přerušení těhotenství. 

 Posilovat ve společnosti povědomí o významu rodiny pro harmonický rozvoj člověka, 

upřednostňovat a podporovat úplné rodiny v oblasti daňové a sociální. 

 Zaměřit se na vzdělávání a výchovu rodičů, aby neměli zábrany své děti správně 

informovat. 

 Posilovat v rodičích vědomí zodpovědnosti za počatý život a touhu jej ochraňovat. 

Dobrý příklad v rodině  je nejspolehlivější metodou výchovy a vzdělávání.  

 Rozvíjet spolupráci rodin, škol a zdravotnických zařízení formou společných 

populárně vzdělávacích akcí. 

 Zlepšovat informovanost o formách pomoci, kterou společnost nabízí v kritických 

situacích, počínaje poradenstvím v oblasti partnerských vztahů a konče možností předání 

narozeného dítěte k osvojení. 



- 63 - 

 Podporovat vznik, rozvoj a odbornou úroveň vládních, nevládních a církevních 

institucí, jež různé formy pomoci poskytují, organizují a podporují: 

  Navržená opatření povedou k posílení hodnotového systému, který je nutný pro 

zodpovědné plánování partnerských vztahů a rodičovství a souběžně s tím k rozvíjení pestré 

palety nástrojů pomoci v těžkých situacích. 
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