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ÚVODNÍ SLOVO 

Vážení (případní) čtenáři,  

dokument, ke kterému píšu toto úvodní slovo, je třeba představit a jeho vznik vysvětlit. Začnu proto 

„zeširoka“. :) 

V zákoně o vysokých školách se vyskytuje pojem „další tvůrčí činnost“. Je to pojem velice 

nejednoznačný, byť je od vysokých škol očekáváný, je sledovaný a je kontrolovaný. Tedy ani ne tak 

ten pojem, jako spíše činnosti, které zahrnuje. Těch může být celá řada a všechny představují 

hodnocenou součást aktivit vysoké školy v rámci akreditace. Tento pojem lze vztáhnout k termínu 

třetí role vysokých škol (third mission, third role). Třetí role doplňuje tradiční role vysokých škol – 

vzdělávací (první role) a výzkumnou (druhá role). Někdy se o třetí roli hovoří jako o procesu přenosu 

technologií a znalostí. Dokument, který VŠKE publikuje a k němuž vzniklo toto „úvodní slovo“, je 

svým způsobem dokladem procesu pokusu o přenos znalostí. V rámci své třetí role se VŠKE snaží 

nejen vzdělávat studenty, ale mnohem šířeji rozvíjet jejich lidský potenciál. Lidský rozvoj definuje 

OSN jako „tvorbu prostředí, v němž mohou všichni projevit svůj potenciál a vést produktivní 

a kreativní životy v souladu se svými potřebami a zájmy“, a tento dokument má doložit jejich 

potenciál a výsledek kreativity. Pro studenty to byl úkol nelehký, dostali zadání „napsat článek 

s etickou tématikou“. Dostali k dispozici šablonu, ve které se články píší, dostali k dispozici instrukce 

k šabloně, a to bylo vše. Pro drtivou většinu z nich to byl po maturitní eseji první delší písemný 

projev:(.  Zatím si neosvojili plně práci s databázemi, s literaturou. Také jejich schopnost vyjadřování 

a kritického úsudku je na různé úrovni. Někteří tento způsob sebepresentace nepovažovali za příliš 

významný, někteří se úkolu chopili invenčně a aktivně. Výsledky můžete posoudit vy, čtenáři.  

Prostor, který našim studentům tímto způsobem poskytujeme, považujeme nejen za doklad 

rozličnosti tvůrčí činnosti VŠKE, ale především za doklad plnění třetí role vysoké školy. I když mají 

zde předkládané příspěvky odlišnou úroveň, dokládají, že se snažíme posilovat nejrůznější 

kompetence našich studentů, budoucích absolventů. I když oni sami netuší, že se jim něco podobného 

může v budoucnosti hodit :) 

Přeji všem mladým i více mladým autorům mnoho zdaru v jejich další publikační činnosti. 

Mgr. Barbora Novotná Březovská, Ph.D. 

Prorektor pro studijní a pedagogickou činnost VŠKE 

PS: Doufám, že použití emotikonů v souvislosti se studentským „časopisem“ je omluvitelné ;) 
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ÚVOD 

Ve svém článku bychom se rády zamyslely nad hodně diskutovanou etickou otázkou eutanázie. 

O tomto tématu již nejspíš každý z nás slyšel, avšak jak odpovědět na otázku, zdali je či není eutanazie 

etická, je pro většinu z nás velice obtížné. Toto téma jsme si vybraly na základě události, která se 

odehrála na konci letošního léta a změnila náš názor na tuto problematiku. Téměř všechna média 

informovala o smrti Olgy Joklové, ženě, která celý život trpěla vážnou chorobou motýlích křídel.  

1„Základním příznakem nemoci motýlích křídel je tvorba puchýřů po celém povrchu těla, postihuje 

také sliznice, trávicí trakt, dechové ústrojí nebo vylučovací ústrojí. Intelekt nemocného je zcela 

zachován, často jsou nemocní velmi inteligentní jedinci.“ Při rozhovorech s tiskem maminka 

nemocné ženy přiznává, že v poslední době si dcera smrt již velmi přála a že pro ni byla 

vysvobozením.     

Když se člověk blíže seznámí s příběhem lidí, kteří trpí a smrt berou jako obrovskou úlevu 

a vysvobození, vnímá potom otázku eutanazie zcela odlišně než jedinec, který se danou tématikou 

nezabýval.  Pakliže by v České republice byla eutanázie povolena, zajisté by ušetřila mnoho bolesti 

nejen trpícím nemocným, ale i jejím blízkým. Nemůžeme však objektivně posoudit, jaké následky by 

mělo zlegalizování eutanázie. 

1. EUTANÁZIE – PRÁVNĚ JEDNODUCHÁ, ZATO VELKÝ PROBLÉM ETIKY 

Z řeckého slova euthanasie (eu = dobře, thanatos = smrt) znamená dobrou smrt. Pokud bychom se 

podívali do historie, dříve eutanázie znamenala pomoc umírajícímu, šlo o pomoc při úlevě bolestí 

tělesných i duševních. Dnes je cílem usmrcení na žádost, eutanázie, zkrácení života člověka, který je 

zpravidla postižen nějakou vážnou chorobou, která způsobuje člověku velké utrpení. 

                                                        
1 Neznámý autor; http://www.spektrumzdravi.cz/academy/nemoc-motylich-kridel 
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Je několik druhů eutanázie. Základní rozdělení je: eutanázie aktivní a eutanázie pasivní. Pasivní 

eutanázií rozumíme ponechání pacienta umřít, upuštění od léčby, odpojení od přístrojů. Lékaři 

v takovém případě už jen mírní bolest, než člověk umře. 

2Jako pasivní eutanazii můžeme označit jednání lékařů splňující následující tři podmínky: 

1. Dochází k nezahájení/ukončení život udržující léčby. 

2. Hlavním důvodem (nebo jedním z hlavních důvodů) nezahájení/ukončení život udržující 

léčby je smrt pacienta. 

3. Důvodem „urychlení“ smrti je to, že smrt je v nejlepším zájmu pacienta (vzhledem k jeho 

kvalitě života). 

Při aktivní eutanázii se ukončuje život, de facto se jedná o asistovanou smrt. Nicméně obojí spojuje 

ukončení života člověka, jen se liší provedením. 

2. EUTANÁZIE VE SVĚTĚ 

Ve světě existují země, ve kterých je eutanázie legální. Jsou to Belgie (od r. 2002), Nizozemí (2002) 

a Lucembursko (2009). Historicky první zemí, ve které byla legalizace na chvíli schválena, byla 

Austrálie (1996), resp. jen jedna její oblast (Northern territory). O pár měsíců později však parlament 

tuto legalizaci zrušil. Eutanázii stihly podstoupit 4 osoby. 3Zákon umožňoval podstoupit eutanazii těm 

pacientům, kteří se mohli prokázat osvědčením dvou praktických lékařů o tom, že jsou nevyléčitelně 

nemocní  a přejí si zemřít, a kteří byli dle hodnocení psychologa k takovémuto rozhodnutí duševně 

způsobilí. 

Belgie přijala legalizaci eutanázie již v roce 2002. 4V roce 2011 se v Belgii pro eutanazii rozhodlo 

1133 pacientů, kteří většinou trpěli pokročilou formou rakoviny. V roce 2012 číslo narostlo o 25% 

na 1 432 pacientů. V roce 2012 tvořila eutanazie 2% veškerých úmrtí.5V roce 2014 se Belgie stala 

první zemí na světě, kde byla legalizována dětská eutanázie bez ohledu na věk. 

Kritéria pro použití eutanázie v Nizozemí: 

                                                        
2 David Černý: Co je pasivní eutanazie? (2014), http://zdravotnickepravo.info/co-je-pasivni-eutanazie/ 

Další zdroje: 

Jaroslav Pustina: Eutanázie: Osvobození nebo vražda? (2014) http://www.opsychologii.cz/clanek/88-eutanazie-

osvobozeni-nebo-vrazda/ 

Tomáš Škrdlant: Hledání dobré smrti, film ČT2 (2007): http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10099253860/ 
3 JUDr. Vít Berka, Mgr. Tomáš Sum: Eutanazie ve světě (2005), http://www.epravo.cz/top/clanky/eutanazie-ve-svete-

33479.html 
4 Oldřich Mánert: Belgická dvojčata čelila hrozbě slepoty, nakonec zvolila eutanazii. iDNES.cz (2013), 

http://zpravy.idnes.cz/belgicka-dvojcata-celila-hrozbe-slepoty-zvolila-eutanazii-paj-
/zahranicni.aspx?c=A130114_164730_zahranicni_ert 
5 iDNES.cz: Belgie povolila dětskou eutanazii, musí k ní svolit rodiče a lékař (2014), http://zpravy.idnes.cz/belgie-

schvalila-detskou-eutanazii-duv-/zahranicni.aspx?c=A140213_152148_zahranicni_mrz 
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1. žádost musí pocházet jen od pacienta a musí být svobodná a chtěná; 

2. pacientova žádost musí být dobře uvážená, pevná a nezvratná; 

3. pacientův stav musí působit nesnesitelné útrapy bez perspektivy zlepšení; 

4. eutanázie musí být poslední opatření; musí být vzaty v úvahu a hledány všechny alternativy 

ke zmírnění pacientovy situace; 

5. eutanázie musí být provedena lékařem; 

6. lékař musí provést konzultaci s jiným nezávislým lékařem, který má zkušenosti z této oblasti. 

3. ETICKÝ KODEX LÉKAŘE 

S otázkou eutanázie bezpochyby souvisí etický kodex lékaře. 

Etický kodex České lékařské komory z r. 1991 je doposud posledním z řady mravních zákoníků 

pro lékaře. Řadu zahajuje Hippokratova přísaha, od níž je odvozena většina přísah, které skládají 

lékaři při promoci. 

Přísaha Hippokratova: 

Přísahám při Apollonovi, bohu lékařství, při Aeskulapovi, Hygiei a Panacei i při všech bozích 

a bohyních a dovolávám se jejich svědectví, že podle svých sil a svědomí budu tuto přísahu a tyto 

závazky řádně zachovávat. Svého učitele v tomto umění budu ctít stejně jako své rodiče a vděčně mu 

poskytnu všechno nutné, ukáže-li se toho potřeba; také jeho potomky budu pokládat za bratry 

a budou-li se chtít naučit tomuto umění, vzdělám je v něm bez nároku na odměnu a jakékoliv závazky. 

Rovněž umožním jak svým synům a dětem svého učitele, tak žákům, kteří se slavnostně zavázali 

lékařskou přísahou, aby se podíleli na výuce a přednáškách i celé vědě, jinému však nikomu. Způsob 

svého života zasvětím podle svých sil a svědomí prospěchu nemocných a budu je chránit před každou 

úhonou a bezprávím. Ani prosbami se nedám pohnout k podání smrtícího léku, ani sám k tomu nedám 

nikdy podnět. Stejně tak neposkytnu žádné ženě prostředek k vyhnání plodu; zachovám vždy svůj život 

i své umění čisté a prosté každé viny. Neprovedu řez u žádného nemocného, který trpí kameny, ale 

odevzdám ho mužům v tomto oboru zkušeným. Ať přijdu do kteréhokoliv domu, vejdu tam jen ve snaze 

pomoci nemocným vyhýbaje se všemu podezření z bezpráví nebo z jakéhokoliv ublížení. Stejně tak 

budu vzdálen touhy po smyslových požitcích se ženami a muži, jak se svobodnými tak s otroky. 

Uvidím-li nebo uslyším-li při své lékařské praxi nebo v soukromém životě lidí něco, co by mělo být 

utajeno, pomlčím o tom a zachovám to jako tajemství. 
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Budu-li tuto přísahu zachovávat a řádně plnit, nechť je mi dopřáno žít navždy šťastně, požívat úcty 

u všech lidí a těšit se z plodů svého umění. Jestliže ji však poruším a poskvrním, staniž se mi pravý 

opak. 

Etický kodex ČLK odpovídá na tradiční závazné a diskutované otázky nejen v lékařské, ale i v široké 

veřejnosti. Jsou to otázky, týkající se lékařského tajemství, přípustnosti interrupce a eutanázie, 

zavedení nového způsobu léčení aj. 

…povinností lékaře je péče o zdraví jedince i celé společnosti v souladu se zásadami lidskosti, v duchu 

úcty ke každému lidskému životu od jeho počátku až do jeho konce a se všemi ohledy na důstojnost 

lidského jedince. 

Úkolem lékaře je zachovat lidský život, chránit zdraví…mírnit utrpení a to bez ohledu na národnost, 

rasu…či osobní pocity lékaře. 

Lékař u smrtelně nemocných a umírajících účinně tiší bolest, šetří lidskou důstojnost a mírní utrpení 

nevtíravou lidskou ochotou chápat a sdílet jejich pocity až do konce. 

Vůči nevyhnutelné a bezprostředně nastávající smrti však nemá být cílem lékařova jednání 

prodlužovat lidský život za každou cenu. Eutanázie a asistované suicidium nejsou přípustné. 

4. DOKTORSKÁ SPONSE LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERSITY KARLOVY 

V PRAZE: 

SLÍBÍTE TEDY České republice a jejímu lidu: 

především, že si budete vědomi poslání vědy pro společnost a že své vědomosti a svou činnost zaměříte 

ku prospěchu všeho lidu a své povinnosti budete konat řádně, svědomitě a ochotně s plným vědomím 

své odpovědnosti a budete stále prohlubovat vědecké poznání a v něm pokračovat; 

dále, že budete podle svého nejlepšího svědomí řídit život zdravých i nemocných vždy jen k jejich 

prospěchu. Dále, že zachováte svůj život a své lékařské umění čisté a že při každém jednání se 

zdravým a nemocným budete mít na mysli jen dobro člověka, že to, co uvidíte v životě lidí nebo uslyšíte 

při provádění svého povolání neb i mimo ně, nebudete dále rozšiřovat a zamlčíte všem 

nepovolaným… 
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ZÁVĚR 

Na závěr bychom chtěli shrnout pro a proti v otázce eutanázie a její možné následky. 

Pro 

 Zachování důstojnosti umírajících 

 Právo člověka rozhodnout o svém vlastním životě 

 Ukončení nesnesitelných bolestí, jimiž můžou nemocní trpět 

Proti 

- Velká možnost zneužití eutanazie k cílenému usmrcení 

- Žádost nemocného může být ovlivněna nejen jeho zdravotním stavem, ale také jeho okolím 

- Chybná diagnóza lékařů 

Na eutanázii můžeme nahlížet z mnoha různých úhlů pohledu. Je to téma, které jistě ve všech z nás 

vyvolá nějaké emoce a jen z těží se v názoru na ni a její legalizování budeme shodovat. Člověk může 

být radikálně pro nebo radikálně proti, ale v momentě, kdy se tato situace bude týkat ho samotného 

nebo jeho rodiny, může se jeho názor zásadně změnit. 
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ETIKA  A  REKLAMA 

Ladislav Skácel 

 

Skacel@seznam.cz 

Vysoká škola Karla Engliše, a.s.  

Mezírka 775/1, 602 00 Brno, Česká republika 

 

ÚVOD 

Současná společnost by se dala nazvat konzumní společností. Přerod ze socialistické společnosti 

k demokratické společnosti s tržním prostředím za krátkou dobu působí jako neskutečná událost. Lidé 

mohou bez problémů koupit jakékoli zboží. Existuje nadprodukce a trh významným způsobem 

ovlivňuje reklama. Ta nás obklopuje na každém kroku. Setkáváme se s ní například v televizi, tisku 

a ve značné míře na internetu. Tato problematika se dotýká všech lidí nejen u nás, ale i všude na světě. 

Média mají v demokratické společnosti velkou moc. Jsou významným faktorem ovlivňujícím veřejné 

mínění.  

Svoboda projevu patří k základním lidským právům garantovaným ústavou demokratického státu. 

Kde je však hranice, která by určovala, kam až výše zmíněná svoboda projevu může zasahovat? 

Právě proto jsem si zvolil toto téma, protože ona není reklama jako reklama. Mnoho reklam balancuje 

na jemném pomezí mezi reklamou vhodnou nebo lechtivou či dokonce v některých případech 

i vulgární.  

Bohužel ať chceme či nechceme, reklama je základním klíčem k úspěchu produktů na trhu. Byť 

sebelepší výrobek či služba bez kvalitní reklamy nemá moc šancí na trhu uspět.  

1. REKLAMA 

1.1 Historie reklamy  

Historie a vznik reklamy vůbec je spojen především s počátkem produkce výrobků a služeb  

nad rámec vlastní potřeby. S nabídkou přebytečného zboží bylo zapotřebí seznámit potenciální 

kupující, a to nejrůznějšími způsoby. Nejstarším prostředkem reklamy byl bezpochyby lidský 

hlas.  Dnes jsme reklamou obklopeni na každém kroku a na naše rozhodování o čemkoli má rozhodně 

nemalý vliv.     

Reklama ve svých prvopočátcích existovala pouze v ústní podobě. S touto formou reklamy se 

můžeme setkat i dnes, především na tržištích, kde jeden obchodník přes druhého vyvolává 
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a vychvaluje své zboží. Reklama v psané podobě samozřejmě přichází později, protože starodávný 

člověk uměl dříve mluvit, nežli psát.  

V Česku se s reklamou setkáváme prokazatelně až na počátku 20. století. Zvláště reklamy z První 

republiky jsou dokladem toho, že s rozmachem sdělovacích prostředků, zvláště pak novin, rostl 

i objem reklamy. 

Historická fakta a zajímavosti o reklamě 

Slovo reklama vzniklo z latinského "reklamare" (znovu křičeti), což odpovídalo obchodní 

komunikaci v době, kdy nebyl k dispozici rozhlas, televize nebo dokonce internet. 

Dnešní definice reklamy, schválená Parlamentem České republiky v roce 1995, říká, že"reklamou 

se rozumí přesvědčovací proces, kterým jsou hledáni uživatelé zboží, služeb nebo myšlenek 

prostřednictvím komunikačních médií". 

Vynalezením knihtisku (počátkem 15. století Johannem Gutenbergem) se pro reklamu otevřely 

obrovské možnosti (tisk knih, časopisů, inzeráty). U nás se o novinářství zajímal Jan Amos Komenský 

a patřil mezi první učence, kteří se tomuto oboru věnovali. 1 

1.2  Definice reklamy 

Reklama je placená nebo neplacená propagace výrobku, služby, společnosti, obchodní značky nebo 

myšlenky, mající obvykle za cíl zvýšení prodeje. Podle použitého média se 

rozlišuje televizní, novinová, internetová, rozhlasová, plakátová nebo jiná.  

 

Definice reklamy, schválená Parlamentem České republiky v roce 1995, říká, že „reklamou se 

rozumí přesvědčovací proces, kterým jsou hledáni uživatelé zboží, služeb nebo myšlenek 

prostřednictvím komunikačních médií“. Reklamu využívají především obchodní společnosti, ale 

i neziskové organizace a profesní  či sociální organizace  2 

 Motto: „Nikdo neví, jak reklama funguje. Někteří z nás o tom něco vědí. A ti, co to vědí, to 

neřeknou.“  

Bernstein 

Jedna z prvních definic reklamy je z Ottova slovníku naučného z roku 1888: „Reklama je veřejné 

vychvalování předmětů obchodních, uměleckých a p., jež se děje prospekty, plakáty, obchodními 

štíty, vyvolávači, nosiči návěstí atd., zvl. pak časopisy. Anonce prostě věc oznámí, reklama snaží se 

                                                        
1 http://www.reklamu.cz/historie.html 
2 https://cs.wikipedia.org/wiki/Reklama 
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ji od okolí odlišiti, vyzvednouti, pozornosti obecenstva přiblížiti. Stává se tak nadpisy (nápadnými, 

tajemnými, zvědavost budícími), tím, že nešetří se místem, stereotypním opětováním, verši, zvl. pak 

obrázky.“ 3 

Zajímavá je též definice reklamy podle etického kodexu Rady pro reklamu ČR uvedena 

v Zásadách etické reklamní praxe platných v České republice, který definuje reklamu  následovně: 

„se reklamou rozumí přesvědčovací proces, prováděný za úhradu jakýmkoliv podnikatelským 

subjektem nebo jiným subjektem jednajícím v jeho zájmu, jehož účelem je poskytnout spotřebiteli 

informace o zboží a službách i činnostech a projektech charitativní povahy. Přitom se jedná 

o informace šířené zejména prostřednictvím reklamy a inzerce v denním tisku, venkovní reklamě, 

rozhlasu, televize, kinech a ostatních sdělovacích prostředcích.  4 

1.3 Možnosti a formy reklamy 

Možností a forem reklamy dnes je dnes mnoho mezi nejznámější patří zejména: 

 internetová reklama,  

 televizní reklama,  

 reklama v tisku,  

 rozhlasová reklama,  

 letáky,  

 reklamní předměty,  

 reklamní plochy. 

Prvky reklamy zvyšující šanci na úspěch: 

 vizuální podoba – musí odpovídat obecnému vkusu, 

 arva – hraje významnou roli, udržuje v paměti zákazníka spojení značky se zabarvením, 

 humor – reklama s obsahem vtipu obsahující slovní hříčky mívají velkou šanci na úspěch, 

 opakování – má takovou sílu, že i člověk, který původně o daný produkt nejevil zájem, se může 

pro tento produkt rozhodnout, 

 čas vysílání reklamy – výrazně ovlivňuje kupní chování spotřebitele, 

 načasování – lákat spotřebitele na vánoční koledy v létě by bylo nesmyslné, proto je důležitým 

faktorem správné načasování.  

  

                                                        
3 http://www.cotoje.cz 
4 http://www.rpr.cz/cz/smernice 
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2. PRÁVNÍ REGULACE  

2.1 Právní nástroje regulace reklamy   

Právní řád reguluje reklamu pomocí základních nástrojů vycházejících z práva veřejného 

a práva soukromého. Sankce za porušení veřejného práva přichází z rozhodnutí určitého státního 

orgánu. Například zákaz tabákové reklamy v televizním vysílání. Při porušení tohoto zákazu 

následuje pokuta od Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Oproti tomu právo soukromé upravuje 

jevy, které se týkají určitých osob konkrétního konkurenta či konkrétního spotřebitele. Tyto osoby se 

pak domáhají se nápravy jejich porušených práv. Jako názorný příklad můžeme uvést zákaz 

zlehčování konkurenta. Pokud firma zjistí, že její výrobky, služby či výkony jsou jiným soutěžitelem 

v reklamě zlehčovány, obrací se na soud a žádá zákaz této činnosti a řádné odškodnění. V praxi jsou 

pak upřednostňovány nástroje práva veřejného oproti právu soukromému. V některých případech je 

možno kauzu vztáhnout jak k právu veřejnému, tak i právu soukromému. Přesáhne-li nekalá soutěž 

mezi dvěma podnikateli (ta se řídí právem soukromým) danou mez společenské nebezpečnosti, je již 

trestným činem (spadá pod právo veřejné).   

Soukromé právo – do soukromého práva patří ochrana soukromí a osobnosti bojující proti užití 

podobizny, projevu, psaných či jiných záznamů bez souhlasu autora v reklamě. Právnické osoby mají 

výlučné právo ke svým ochranným známkám  a svému obchodnímu jménu. Do této skupiny patří 

také autorské právo chránící práva autorů jakýchkoli autorských děl. Patří sem zároveň i předpisy 

regulující vlastní právní vztah vyvolaný reklamou, jedná se o koupi a prodej a odpovědnost za vady. 

V neposlední řadě pak systém ochrany spotřebitele a nároky z klamavé reklamy.  

Veřejné právo – typickým příkladem oblasti, která spadá do veřejnoprávních nástrojů je omezení 

reklamy určitých produktů, jako např. tabákových výrobků, či reklamu na alkohol, ale také léků 

a zbraní. Mimo jiné je omezena i reklama na hračky a jiné  výrobky pro děti, nebo i ekologicky 

problematické výrobky. I právo trestní má co do činění s omezením reklamy. Kriminální čin je totiž 

i pornografie na billboardu či rasismus v televizní reklamě. Nereguluje se pouze obsah reklamy, ale 

i forma jejího otištění či vysílání (různá časová či prostorová omezení, oddělení od ostatních pořadů, 

či možnosti přerušování pořadů atd.). 

2.2  Mimoprávní  nástroje regulace reklamy  

V souvislosti s reklamou jsou denně diskutovány témata etika a otázky vkusu. Neexistuje  pouze 

právní regulace, nýbrž i vlastní regulace etická. Ta se vyskytuje ve formě morálky každého z nás. 

Při shodě názorů reklamních odborníků z praxe na určité společné etické principy a jež se rozhodnou 

dodržovat, vznikne institucionalizovaná etická samoregulace.  
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Stupeň institucionalizace je v různých zemích odlišný. Nejvyšší pravomoci se dostává britské ASA 

(Advertising Standard Autority), v jiných státech však existuje pouze ústní dohoda odborníků z praxe. 

Česká Rada pro reklamu se pohybuje někde mezi oběma těmito protipóly. Samoregulační instituce 

se zpravidla rekrutují z osob a podniků zapojených v reklamním průmyslu, což jsou zadavatelé 

reklamy, média, reklamní agentury, nebo jejich sdružení. Tito financují chod a často také tvoří etické 

kodexy. V čele těchto institucí stojí Arbitrážní komise a určuje, která reklama je či není v rozporu 

s etikou. V tomto orgánu by měli zasedat lidé, jejichž morální a etické hodnoty jsou pro ostatní 

příkladem. Praktická činnost spočívá v  rozhodování o stížnostech na konkrétní reklamy.  Rozhodnutí 

jsou publikována ve vlastních bulletinech. Stížnost může podat kdokoliv. Tak např. britská ASA 

rozhoduje ročně o desetitisících stížností. Vkus a etika se nedá tak jednoduše popsat. Samoregulační 

instituce se přesto snaží popsat co je podle nich v reklamě neetické a publikují tzv. kodexy. 

Přičemž kodex není chápán doslovně, ale rada moudrých při rozhodnutích bere v potaz hlavní 

myšlenku tohoto kodexu. V rámci rozhodnutí mohou tyto instituce použít i sankce. Sankcí může být 

bojkot proviněného ze strany medií či kolegů, zveřejnění jeho prohřešku, v krajním případě pak 

vyloučení z příslušného profesního sdružení. Hlavním smyslem těchto samoregulačních institucí 

je rozhodovat o konkrétních stížnostech, předpublikační poradenství a zabránit právní 

regulaci. Všechny tyto činnosti sledují jediný cíl a to ochránit reklamní průmysl jako takový. 

Pozitiva etické samoregulace proti právní regulaci jsou v rychlosti, operativnosti rozhodování 

a schopnosti působit flexibilně přes hranice. Největším záporem je ale fakt , že se jedná 

o soukromý podnik a jeho výnosy nejsou přímo ze zákona vynutitelné. Zároveň ne všichni 

zúčastnění v reklamním oboru jsou členy této instituce. Na nečlenech pak plnění nelze vynutit. 

Jednotlivé národní samoregulační instituce států Evropy jsou členy Evropské asociace 

pro samoregulaci v reklamě. Od května 1995 je členem i ČR, která jí tak může podávat stížnosti 

na reklamy přicházející do země z jiných států Evropy. 

3. ETIKA 

3.1 Definice etiky 

Základním teoretickým pramenem zkoumání problematiky mravnosti a mravní výchovy  je etika. 

V nejširším smyslu slova rozumíme nauku, vědu o mravnosti, resp. vědu o morálce. Základy etiky 

položil Sokrates a Platón, ale jako samostatnou disciplínu ji ustanovil až Aristoteles. 

Z etymologického hlediska pochází termín etika ze starořeckého slova étos. Étos chápeme jako 

základní kategorií v etice a mravní výchově. Pojem ethos znamená zvyk, mrav; „éthos“ znamená 

obvykle místo, zvyk, mrav, obyčej, charakter, mravní povahu, smýšlení, chování, mravnost. 
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Etika se vyvíjí více než dva tisíce let a je jednou z nejstarších humanistických disciplín v rámci 

duchovních věd. Je filozofickou disciplínou, vznikla a vyvíjí se  ve struktuře filozofických věd. Etika 

zkoumá morální jevy v nejširším smyslu, přes humanitu je charakterizovaný přístup, ale zároveň 

i zaměření a cíl etiky, což znamená, že jde především o problémy člověka, jeho morální problémy 

a že podstata přístupu k těmto problémům a otázkám spočívá v lidskosti, v úsilí řešit je na humánním 

principu. 5 

Morálku chápeme jako duchovno – praktický fenomén, který je možno charakterizovat jako systém 

základních hodnot, norem, pravidel, požadavků, podle kterých by se měli lidé v  každodenním 

životě chovat a dělat. Morálka představuje jeden ze způsobů normativní regulace chování člověka 

k společnosti, skupině, k sebe samému. Morálka má kritéria morálního konání, morální hodnoty, 

formy mezilidských vztahů. Morálka požaduje, aby se člověk choval určitým způsobem. Zároveň 

člověku zdůvodňuje, proč se má chovat tak, a ne jinak. Morálka svojí dvoj – dimenzialitou, co je a co 

má být, co je očekávané, žádané, je založené na hodnocení.6   

3.2 Etika a reklama   

Svoboda projevu médií je regulována nejrůznějšími mechanismy – vnějšími a vnitřními orgány, 

jejichž existence ze zákonů vyplývá. K vnitřním mechanismům regulace patří např. redakční pravidla 

určitého média („správné chování“), etické kodexy, různá doporučení nebo zásahy dozorčích rad 

apod. Součástí médií bývá také reklama. Reklama je placená nebo neplacená propagace výrobku, 

mající obvykle za cíl zvýšení prodeje. 

Na „slušnost“ reklamy v médiích dohlíží Rada pro reklamu (RPR), jejímž cílem je zajišťovat 

a prosazovat na území České republiky čestnou, legální, pravdivou, a decentní reklamu. Rada 

pro reklamu vznikla za účelem prosazování samoregulace reklamy. Podstatou samoregulace reklamy 

je, že stát či státní orgány reklamu neregulují. Reklama je tak regulována pravidly, která přijme sám 

reklamní průmysl. Takto přijatá pravidla jsou vyjádřena v Kodexu reklamy, která doplňuje 

legislativu o pravidla, na něž se legislativa nevztahuje. 

Aby byla reklama srozumitelná,  jasná, čestná a odpovídala etickým pravidlům, musí splňovat i tyto 

další požadavky : 

 cena produktu musí být reálná,  

                                                        
5 Višňovský, L. – Kačáni, V. :  Základy školskej pedagogiky. Vydavatelstvo IRIS 2000. ISBN 80- 89018- 25- 4, s. 142, 

s. 227 
6 Višňovský, L. – Kačáni, V. :  Základy školskej pedagogiky. Vydavatelstvo IRIS 2000. ISBN 80- 89018- 25- 4, s.  143, 

s. 227 
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 užitná hodnota výrobku či služby musí být v reklamě jasně uvedena, 

 nesmí očerňovat, či zlehčovat jiné producenty výrobku či služby, nebo na ně útočit, 

 slovo záruka může být použito pouze v případě, pokud je konkretizovaný její obsah, 

 u reklamy na zásilkový prodej je nutné uvádět kontaktní telefon a musí být nabízeny reálné 

produkty , 

 reklama na alkohol a tabákové výrobky podléhá přísným pravidlům, 

 reklama musí zobrazovat pouze léčebné přípravky, které jsou registrované na území ČR, nesmí 

jít o omamné a psychotropní látky 

 léky, žíraviny, dezinfekční prostředky a jiné zdraví ohrožující látky se v reklamě nesmí 

objevovat v dosahu dětí bez dozoru rodičů  

 reklama se musí vyvarovat nabádání dětí k chození na neznámá místa s neznámými lidmi. 

3.3 Etický kodex  

Z Kodexu vyplývá, že slušná reklama nesmí obsahovat tvrzení a vizuální prezentace, které by 

porušovaly hrubým způsobem normy slušnosti a mravnosti obecně přijímané těmi, u nichž je 

pravděpodobné, že je reklama zasáhne. Zejména prezentace lidského těla musí být uskutečňována 

s plným zvážením jejího dopadu na všechny typy čtenářů a diváků. Porušení Kodexu budou 

posuzována s ohledem na celkový kontext, vztah reklamy k produktu zvolenou cílovou skupinu 

a použitá média.  

Kodex reklamy (dále jen „Kodex“) vydaný Radou pro reklamu (dále jen „RPR“) ve shodě s článkem 

III. stanov RPR je formulován s cílem, aby reklama v České republice sloužila k informování 

veřejnosti a splňovala etická hlediska působení reklamy vyžadovaná občany České republiky.  

Cílem Kodexu je napomáhat tomu, aby reklama byla především pravdivá, slušná a čestná, a aby 

v rozsahu tohoto Kodexu respektovala mezinárodně uznávané zásady reklamní praxe vypracované 

Mezinárodní obchodní komorou. Kodex nenahrazuje právní regulaci reklamy, nýbrž na ni navazuje 

doplněním o etické zásady. Kodex je určen všem subjektům působícím v oblasti reklamy a stanoví 

jim pravidla profesionálního chování. Kodex se zároveň obrací k veřejnosti a informuje ji 

o mezích, které subjekty působící v reklamě či reklamu užívající dobrovolně přijaly a hodlají 

je samy vynucovat prostřednictvím etické samoregulace.  

Členské organizace RPR výslovně uznávají Kodex a zavazují se, že nevyrobí ani nepřijmou žádnou 

reklamu, která by byla v rozporu s Kodexem, popřípadě že stáhnou reklamu, u níž by byl takový 

rozpor dodatečně zjištěn orgánem etické samoregulace v reklamě.  Zároveň členské organizace RPR 
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budou usilovat o to, aby i všechny ostatní subjekty působící v oblasti reklamy na území České 

republiky respektovaly cíle i jednotlivá ustanovení tohoto Kodexu.7 

ZÁVĚR     

V této práci jsem se snažil naznačit vztah mezi etikou a reklamou. Definovat základní pojmy jak 

etiky, tak reklamy a jejích forem. Také jsem se snažil popsat právní rámec, který reklamu má 

regulovat. Samozřejmě, že právní řád reguluje reklamu pomocí základních nástrojů vycházejících 

z práva jak veřejného tak i a práva soukromého. Významnou měrou se podílí na regulaci reklamy 

etika a do značné míry i vkus. Důležitost etiky v reklamě je neoddiskutovatelná. Žijeme v tržním 

světe, kde zákazník má všechna práva, zná je a snaží se je uplatňovat. Nemůže být klamán ani šizen.  

Na závěr bych chtěl upozornit také na fakt, že kritici často odsuzují reklamu, ale tato se dá využít 

i k propagaci humanitárních účelů. Takže se domnívám, že reklama by se neměla zavrhovat, ale měla 

by být volena vhodně, vkusně a v rámci daných zákonů. 

Motto: 

„Kdybych měl posledních pět dolarů, tak tři z nich věnuji na reklamu“..  

Henry Fonda 

 

 

  

                                                        
7 www.rpr.cz/download/rpr/kodex.doc 
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EUTANÁZIE 

Jitka Šopíková, DiS. 

sopikova.j@seznam.cz 

Vysoká škola Karla Engliše, a.s.  

Mezírka 775/1, 602 00 Brno, Česká republika 

 

ÚVOD 

„Přísahám a volám Apollóna lékaře a Asklépia a Hygieiu a Panakín a všechny bohy a bohyně 

za svědky, že budu tuto smlouvu a přísahu dle svých možností a dle svého svědomí dodržovat. 

Nepodám nikomu smrtící prostředek, ani kdyby mne o to kdokoli požádal, a nikomu také nebudu radit 

(jak zemřít). Žádné ženě nedám prostředek k vyhnání plodu.“ 

(Úryvek z Hippokratovy přísahy)1 

Tento článek se bude zabývat problematikou eutanázie, která pochází z řeckého euthanatos a pokud 

si toto slovo rozdělíme, tak zjistíme, že eu znamená dobrá a thanatos znamená smrt. Takže pokud si 

dáme tyto dvě slovíčka dohromady, získáme slovní spojení „dobrá smrt“ V poslední době bylo toto 

téma chápáno širokou veřejností jako ukončení života člověka, který má nevyléčitelnou nemoc a smrt 

si přeje. Lidé se k tomuto tématu vyjadřují a jejich názory jsou velice rozporuplné. V médiích 

můžeme sledovat případy, kdy lidé žádají o eutanázii – např. v nedávné době se v televizi objevil 

příběh Američanky Brittany Maynardové, která trpěla rakovinou, a zbývalo ji jen pár týdnů života. 

Nikdo s určitostí nemůže říct, zda eutanázii legalizovat. V článku se chci zabývat historií eutanázie, 

jak je eutanázie vnímána ve světě a jak v České republice, poté bych ráda uvedla pár příběhů 

a samozřejmě nezapomenu uvést argumenty pro a proti eutanázii. Existují dva tábory, které tvrdí, že 

právě jejich argumenty jsou správné. Také bych se ráda zamyslela nad tím, zda je eutanázie etická 

nebo neetická. 

Toto téma jsem si vybrala z několika důvodů. Názor na eutanázii není jednoznačný ať už mezi širokou 

veřejností nebo mezi odborníky jako jsou právníci nebo lékaři. Každý z nás by k ní měl zaujmout 

určitý postoj, jelikož všichni máme rodiče, příbuzné, přátele. Může se stát, že najednou těžce 

onemocní a v tu chvíli vznikne řada otázek týkajících se léčby, péče, budeme řešit jejich bolesti 

a utrpení. 

                                                        
1 Hippokratova přísaha. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 

4.5.2015 [cit. 2015-11]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Hippokratova_p%C5%99%C3%ADsaha 
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1. ZÁKLADNÍ POJMY 

Slovo eutanázie pochází ze staré řečtiny a je odvozeno ze dvou výrazů: „eu“ (dobrá) a „thanatos“ 

(smrt). Staří Řekové spojením těchto slov označovali ukončení vlastního nebo cizího způsobu života 

z důvodu zachování cti a důstojnosti. Lidé v minulosti byli docela krátce nemocní a rychle umírali. 

„V Etickém kodexu České lékařské komory v oddíle II článku 7 je uvedeno: Lékař u nevyléčitelně 

nemocných a umírajících účinně tiší bolest, šetří lidskou důstojnost a mírní utrpení. Vůči 

neodvratitelné a bezprostředně očekávané smrti však nemá být cílem lékařova jednání prodlužovat 

život za každou cenu. Eutanázie a asistované suicidium nejsou přípustné.“ 

Někdy se stává, že se celá široká i odborná veřejnost začne bavit na téma eutanázie. Tato diskuze je 

diskuzí o etice umírání. Poprvé o tomto tématu slyšela veřejnost i odborníci v šedesátých letech 20. 

stolení. 

Hippokratova přísaha tuto metodu usmrcení zakazuje, lékař nesmí nikomu podat smrtící prostředek. 

Přísaha odmítá eutanázii a stanovuje, že lékař ani prosbami nedá pohnout k podání smrtícího léku 

a ani sám k tomu nedá podnět.2 

Modely eutanázie 

 aktivní – zpravidla lékař aktivně usmrtí pacienta podáním (většinou injekčně) nějakého 

medikamentu, který způsobí smrt 

 pasivní – ustoupení od další léčby, ustoupení od dalšího umělého udržování pacienta při životě 

 přímá – aktivní podání jedu 

 nepřímá – ulehčení smrti podáním takové dávky narkotik a sedativ, která má za následek 

výrazné zkrácení života 

 vyžádaná – na přímou žádost pacienta (případně není-li pacient při vědomí na žádost 

příbuzných, kteří prokáží vysokou pravděpodobnost takového přání pacienta, byl-li by 

při smyslech – považovat tuto variantu za vyžádanou eutanazii je však sporné) 

 nevyžádaná – eutanazie provedené bez jasné žádosti pacienta, příp. jeho příbuzných 

 asistovaná sebevražda – lékař poskytne pacientovi pouze prostředky a znalosti k provedení 

eutanazie samotným pacientem 

 DNR, NR – žádost neresuscitovat v případě zástavy životních funkcí 

 dystanázie – umělé prodlužování života, odepření přirozené smrti 

 sociální eutanazie – ukončení „života nehodného žití“ – tj. těžce duševně nemocných, 

nevyléčitelně postižených apod. = praxe v nacistickém Německu – pod dojmem těchto zločinů 
                                                        
2 KUTNOHORSKÁ, Jana. Etika v ošetřovatelství. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007, 163 s. ISBN 978-80-247-2069-2. 



18 

 

nebylo po válce o eutanazii ani debat, po odeznění otřesu z těchto činů se o eutanazii začalo 

opět mluvit a podpora její legalizace v Evropě roste.3  

Podmínky pro vykonání eutanázie 

 Pacient musí dobrovolně a důrazně žádat o ukončení svého života a toto přání musí dobře 

zvážit. 

 Musí se jednat o trvalé přání. 

 Utrpení umírajícího musí být neúměrné a beznadějné (bez vyhlídky na zlepšení) a jeho nemoc 

nevyléčitelná. 

 Lékař se musí o situaci pacienta a o svém předsevzetí vykonat eutanázii poradit s jiným 

kolegou. 

Důvody žádosti o eutanázii 

 Pacienti nejsou schopni adaptace na vzniklou životní situaci, cítí se opuštěni. 

 Nesnesitelná bolest. 

 Strach ze ztráty lidské důstojnosti. 

 Umírající nechce být na obtíž. 

 Deprese. 

Podmínky asistované sebevraždy 

Zákon stanovuje podmínky, které je nutné splnit, aby lékař byl vyjmut z trestního stíhání 

pro předepsání proskribujícího přípravku za účelem sebevraždy pacienta: 

 Pacient musí v rozmezí 15 dnů třikrát po sobě požádat svého lékaře o tuto proskripci. 

 Jeho písemné prohlášení musejí potvrdit dva svědci. 

 Musí jít o plnoletého, právně způsobilého pacienta, který je schopen rozhodovat o vlastní 

zdravotní péči. 

 Při výdeji proskribovaného přípravku musí být s účelem jeho použití seznámen také lékárník. 

 Sebevraždu smí spáchat pouze pacient vlastní rukou. 

 Lékař každý případ asistované sebevraždy má nahlásit ministerstvu zdravotnictví a tento úřad 

je povinen hlášená data ověřovat, analyzovat a zveřejňovat. 

 Lékař smí předepsat smrtelnou dávku přípravků jen tehdy, pokud je přesvědčen, že pacient by 

zemřel do šesti měsíců. Nejprve mu však musí poskytnout informace o alternativách asistované 

sebevraždy, např. o možnosti nechat se uvést do umělého spánku a o dalších možnostech úlevy 

od bolesti.4 

                                                        
3 BERAN, Aleš. Eutanázie. Aleš Beran [online]. Praha: Aleš Beran, 2012, 2011 [cit. 2015-11]. Dostupné z: 

http://www.eapraha.cz/beran/docs/kr4s/eutanazie.pdf 
4 KUTNOHORSKÁ, Jana. Etika v ošetřovatelství. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007, 163 s. ISBN 978-80-247-2069-2. 
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Neexistuje odpověď, zda je eutanázie důstojnou smrtí a zda vůbec někdy bude. Lidé, kteří jsou pro, 

ale i ti, kteří jsou proti eutanázii, se shodují v tom, že umírající mají mít možnost prožít svůj závěr 

života v důstojnosti. 

2. EUTANÁZIE VE SVĚTĚ 

První evropskou zemí, která legalizovala eutanazii, se v roce 2002 stalo v mnoha ohledech liberální 

Nizozemí. Zákon o asistované sebevraždě zde nabyl účinnosti 1. dubna 2002.  

V rámci Spojených států amerických je jediným státem legalizujícím eutanazii Oregon, i když 

obdobné tendence se již delší dobu ukazují např. též v Michiganu. Eutanazie je v Oregonu legální 

od roku 1998, přičemž o jejím připuštění rozhodli nadvakrát lidé v referendu. Za dobu od r. 1998 

podstoupilo v Oregonu tento fatální zákrok více než 170 lidí. 

Eutanazie je v Oregonu povolena osobám nacházejícím se v posledních šesti měsících smrtelné 

nemoci. Tuto skutečnost musí potvrdit dva lékaři. Takováto osoba musí nejprve dvakrát ústně 

a jednou písemně požádat o předmětný zákrok, když každá taková žádost musí následovat nejdříve 

po dvou týdnech od předcházející. Pacient přitom musí být v takovém psychickém stavu, aby si byl 

plně vědom důsledků své žádosti. To, že je tak činěno výlučně dobrovolně a bez vnějšího nátlaku 

jsou povinni potvrdit dva svědkové. Třebaže smrtelnou dávku předepisuje lékař, je pouze 

na pacientovi, aby si ji aplikoval.  

První zemí světa, ve které byla eutanazie poprvé legalizována, se nicméně nestalo Nizozemí, nýbrž 

Austrálie, resp. její teritorium Nothern territory. Událo se tak přitom již v roce 1996. O devět měsíců 

později však federální parlament kontroverzní zákon eutanazii legalizující zrušil, přičemž za dobu 

jeho trvání podstoupily eutanazii celkem čtyři osoby. Zákon umožňoval podstoupit eutanazii těm 

pacientům, kteří se mohli prokázat osvědčením dvou praktických lékařů o tom, že jsou nevyléčitelně 

nemocní a přejí si zemřít ,a kteří byli dle hodnocení psychologa k takovémuto rozhodnutí duševně 

způsobilí. 

Jen o několik měsíců později než v Nizozemí byla eutanazie legalizována i v sousední Belgii. 

Pro přijetí zákona eutanazii legalizujícího byla koalice socialistů, liberálů a strany zelených, zatímco 

proti stáli křesťanští demokraté. Ti přitom zejména poukazovali na zneužitelnost takovéhoto zákona, 

který dle nich neobsahoval žádné korespondující pojistky takovémuto zneužití zabraňující.  

Na rozdíl od Nizozemí belgická právní úprava stanoví jiný postup pro ty z pacientů usilujících 

o skončení svého života formou eutanazie. Smrt z rukou lékaře mohou v Belgii přijmout jen lidé 

nevyléčitelně nemocní, kteří jsou vystaveni stálému nesnesitelnému a nepotlačitelnému psychickému 
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nebo fyzickému utrpení. Žadatelé o smrt z rukou lékaře musí být plnoletí a příčetní. Musí být také 

informováni o svém zdravotním stavu a nadějích na vyléčení. Každý z těch, kteří si přejí podstoupit 

v Belgii eutanazii, musí dvakrát o eutanazii předem požádat a být si přitom hluboce vědom důsledků 

této žádosti. V případě, že osoba tuto žádost činící nebude v konečném stádiu nemoci, musí být dále 

vypracováno lékařské stanovisko o jejím zdravotním stavu a prognóze. Navíc každá provedená 

eutanazie musí být oznámena speciální komisi k tomu zřízené, která následně přezkoumá, zda lékař, 

který eutanazii provedl, postupoval v souladu s belgickým právem. Uvedená komise se skládá ze čtyř 

lékařů, čtyř profesorů medicíny, čtyř právníků a čtyř osob, které jsou v kontaktu s nevyléčitelně 

nemocnými. 

Zvláštní svéráz v přístupu k otázce eutanazie si uchovává Švýcarsko. Třebaže eutanazii nikdy 

oficiálně nepovolilo, je v některých jeho částech eutanazie tolerována, navíc samotný zákrok mohou 

kromě doktorů provádět i laici. Díky tomuto přístupu se není proč divit, že se země helvétského kříže 

stala častým cílem lidí přejících si svůj život tímto způsobem ukončit. 

Podobně jako ve Francii je tzv. pasivní eutanazie povolena v Dánsku. Dánsko tak sice trestně – právně 

postihuje případy tzv. aktivní eutanazie, za které hrozí trest odnětí svobody v délce tří let, ale současně 

umožňují dánské úřady nevyléčitelně nemocným pacientům se svobodně rozhodnout o případném 

zastavení jejich léčby. 

Ve Spolkové republice Německo se na rozdíl od ostatních států Evropy, zejména západní, vede 

o zavedení eutanazie jen minimální diskuse. Důvod je nasnadě – stíny minulosti. Přesto německá 

právní úprava případy eutanazie nepovažuje za vraždu. Podle ustanovení § 215 německého trestního 

zákona nazvaného usmrcení na žádost. „Kdo usmrtí na vážnou a výslovnou žádost jiného, bude 

potrestán trestem odnětí svobody od šesti měsíců do pěti let.“ Pokus usmrcení na žádost je rovněž 

trestný, což je třeba zdůraznit, protože německé trestní právo nezná obecnou trestnost pokusu. 

Třebaže ve Velké Británii není eutanazie v žádné ze svých forem povolena, o prvním případu tzv. 

pasivní eutanazie překvapivě rozhodl britský nejvyšší soud již v roce 1993. V tomto svém rozhodnutí 

soud povolil přerušit umělou hydrataci a výživu pacienta Toma Blanda, který se po úrazu mozku 

nacházel v době soudního rozhodnutí již 4 roky ve vegetativním stavu.  

Královská holandská lékařská asociace požádala tamější ministerstvo zdravotnictví o vypracování 

vzorových postupů a stanovisek, kterými by byli holandští doktoři vedeni při provádění eutanazie 

u nevyléčitelně nemocných pacientů neschopných o svém osudu kvalifikovaně rozhodnout, a to 

zejména novorozenců, dětí, vážně mentálně nemocných osob a osob v kómatu. Je tomu tak proto, že 

obdobné „vodítko“, na rozdíl od rozhodování o provedení eutanazie u pacientů dospělých 
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a schopných se svobodně rozhodnout, na které právní úprava eutanazie v Nizozemí pamatuje, zde 

totiž stále chybí. 

3. EUTANÁZIE V ČR 

V současnosti mohou smrtelně nemocní pacienti v Česku odmítnout léčbu a rozhodnout se, že 

nechtějí dostávat léky nebo být připojeni na přístroje. Eutanazie ale v Česku legalizovaná není. 

V České republice se dnes eutanázie trestá jako vražda. Asistovaná sebevražda je trestná 

pro asistujícího jako účast na sebevraždě. Tuto problematiku je třeba řešit a měla by se jí zabývat jak 

Česká lékařská komora, tak parlament. 

4. PŘÍBĚHY 

4.1 Smrt u moře 

Příběh španělského rybáře Ramóna Sampedra se stal natolik slavným, že o něm dokonce vznikl 

celovečerní film. Rybář strávil 29 roků na lůžku, zcela bez možnosti se pohybovat – po úrazu v 25 

letech téměř úplně ochrnul. Ze života se mu stalo utrpení; ale protože se nemohl hýbat, nebyl schopen 

spáchat sám sebevraždu. Žádal stát, aby mu povolil asistovanou sebevraždu, prosil, aby směl zemřít 

a nemusel se už víc trápit. Tvrdil, že sebevražda je právo, které mu stát odpírá. Aby dosáhl svého, 

najal si advokáta, který to zkoušel nejprve u španělských a později u evropských soudů. 

Devětadvacet let dlouhá snaha po smrti se stala známou po celém světě. Nakonec se Sampedrovi 

podařilo připravit dokonalý plán, jak zemřít. Největším problémem bylo, aby za pomoc s jeho úmrtím 

nikdo nešel do vězení. Proto rozdělil úkoly spojené s podáním smrtelné dávky kyanidu mezi několik 

osob. Přesto byla několik dní po Sampedrově smrti obviněna jeho dobrá kamarádka – prý měla 

na "vraždě" rozhodující podíl. Později ji však policisté museli propustit pro nedostatek důkazů. 

Sampedrův příběh se stal slavným především díky filmu Mar Adentro – česky šel do kin jako Hlas 

moře.  

4.2 Belgická dvojčata 

Marc a Eddy Verbessemovi se od narození museli potýkat s vrozenou hluchotou. S tím se postupem 

času naučili žít, s přibývajícím věkem u nich však lékaři diagnostikovali několik dalších závažných 

onemocnění. Poslední rána přišla v roce 2012. Marc a Eddy se tehdy dozvěděli, že v horizontu 

několika následujících let oba oslepnou. Po zdrcující diagnóze se rozhodli přistoupit ke krajnímu 

řešení a zvolili v Belgii legální cestu eutanazie. 
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Nemocnice v belgickém Mechelenu však jejich žádosti překvapivě nevyhověla. Bratři podle tamních 

lékařů nesplňovali nutnou podmínku "nepřekonatelné bolesti", která podmiňuje přistoupení 

k eutanazii.  

Cesta obou bratrů tak vedla až do nemocnice v bruselském Jette, kde lékaři jejich prosby vyslyšeli. 

Hlavním argumentem byl pro ně fakt, že oba bratři spolu žili po celý život, sdíleli jeden byt 

i zaměstnání. To, že by se po mnoha letech společného života nemohli spatřit a trpěli by tak zejména 

psychicky, je podle lékařů dostatečným důvodem k eutanazii. 

4.3 Argumenty proti eutanázii 

 Jde o usmrcení nevinného člověka. 

 Křesťanská tradice, život je dar od Boha. 

 Narušení důvěry veřejnosti ke zdravotníkům, mají léčit, nikoliv usmrcovat. 

 Možnost zneužití. 

 Existuje dostatek prostředků k tišení bolesti. 

4.4 Argumenty pro eutanázii 

 Zbavit utrpení a neprodlužovat umírání. 

 Právo jedince na sebeurčení. 

 Dobrovolný odchod ze života je osobní rozhodnutí – soukromá věc – projev osobní důstojnosti. 

 Pasivní eutanázie je přijatelnějším řešením. 

 Etický problém sebevraždy.5 

ZÁVĚR 

Eutanázie má své proti, ale dle mého názoru může mít i v některých případech pozitivní stránku. Má 

své příznivce i odpůrce, spoustě lidem může pomoci zbavit se utrpení a někteří ji zase mohou zneužít. 

Z toho důvodu je důležité, aby v právním systému byla zakotvena přesná pravidla pro její vykonání. 

Složitá problematika nám to však neumožňuje a v nejbližší době nejsme schopni ji vyřešit. Jak 

ukazují zkušenosti z ostatních evropských i mimoevropských státu. Legalizace eutanázie se zde 

setkala s velkým odporem veřejnosti. 

Uvědomme si, že pokud máme starého psa, který se už nemůže hýbat, neslyší a prožívá poslední 

chvilky svého života, nikdo neváhá a pomůže mu od bolesti. Zavolá veterináře a ten ho uspí. Všichni 

si řeknou, že by se zbytečně dlouho trápil. Stejně tak bez přemýšlení nechávají na dostizích utratit 

                                                        
5 KUTNOHORSKÁ, Jana. Etika v ošetřovatelství. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007, 163 s. ISBN 978-80-247-2069-2. 
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koně, který si při těžkém pádu zlomí nohu, a jeho záchranou by nic nezískali. Proč je tedy eutanázie 

tak odsuzována u lidí? Člověk se může k tomuto činu sám rozhodnout, zvíře ne. 
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ÚVOD  

V současné době je problematika domácích porodů velmi aktuální. Hovoří se zejména o tom, jaké 

jsou výhody a nevýhody porodů doma, zda jsou bezpečné či nikoliv. Toto téma je také předmětem 

řady právních i etických diskusí a sporů nejen v České republice. Dá se říci, že toto téma rozděluje 

společnosti na dvě rozdílné skupiny. První skupinou jsou ti, kteří tvrdí, že rodit by se mělo výhradně 

v porodnicích a druzí dávají přednost porodu doma. 

V praxi se můžeme setkat s mnoha úskalími právní úpravy, kde dochází ke střetu zaručených 

základních práv těhotných žen s odpovědnostními vztahy a především s riziky porodů dítěte mimo 

zdravotnické zařízení. Na jedné straně je právo ženy zvolit si místo, kde přivede dítě na svět 

a na straně druhé právo na nejvyšší možnou míru ochrany lidského života. 

1. POROD DOMA 

Porodem doma se rozumí porod, který na základě přání, svobodného rozhodnutí a přesvědčení 

budoucí matky proběhne v jejím domově plánovaně, a to za přítomnosti porodní asistentky. 

Doma mohou rodit pouze ženy, které nemají žádné zdravotní problémy, jejich těhotenství probíhá 

normálně a bez komplikací. Velmi důležité je, aby rozhodnutí rodit doma vycházelo ze skutečného 

a upřímného přesvědčení rodičky.1 

Samozřejmě porod doma není pro každou ženu tou ideální možností, ale pokud celé její těhotenství 

probíhalo bez komplikací a začátek porodu také nevykazuje nutnost přesunu do porodnice, měl by 

porod proběhnout v pořádku. Jsou některé komplikace, jež mohou během porodu nastat a je nezbytné 

s nimi ženu seznámit i s jejich možným dopadem. Stejně tak je důležité si pro porod doma vybrat 

zkušenou porodní asistentku, která dokáže průběžně zhodnotit situaci a rozhodnout, teď nastal čas 

pro převoz do porodnice, doma to nelze vyřešit. 

                                                        
1 Porod v domácím prostředí. Unipa [online]. 2010 [cit. 2015-10-30]. Dostupné z: 

http://www.unipa.cz/index.php?option=com_content. 
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2. BEZPEČNOST PORODU V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ 

Dle zahraničních výzkumů je porod doma za dodržení určitých pravidel stejně bezpečný jako porod 

v nemocnici. 

Existují však pravidla, které musí být dodrženy: 

2.1 Pravidla bezpečnosti ze strany rodičky a plodu 

Nejdůležitější je, aby byla žena zdravá. Její případný předchozí porod proběhl bez komplikací 

a v rodině se nevyskytuje žádné vážné onemocnění, které by se mohlo projevit až v souvislosti 

s porodem, jako je např. krvácivé či cévní onemocnění. Rodička nesmí užívat žádné léky, které by 

mohly ovlivnit průběh porodu. Těhotenství probíhá bez komplikací, žena pravidelně navštěvuje 

těhotenskou poradu u soukromé porodní asistentky či gynekologa. Žena i její doprovod se na porod 

kvalitně připravují. Rodička je bytostně přesvědčena, že rodit doma chce a je to pro ni a její dítě 

bezpečná varianta. Děťátko je v děloze uložené “hlavičkou dolů“. Důležitým faktorem je i poloha 

plodu, poloha placenty nebo počet plodů. 

2.2 Ze strany personálního a věcného vybavení 

U porodu je přítomna kvalifikovaná porodní asistentka, která má zkušenosti s domácími porody. Měl 

by být vypracován plán pro případný převoz do porodnice. Rodička je domluvená s konkrétním 

pediatrem, že převezme novorozené dítě do 24h po porodu do péče atd. 

Důležité pro zdárný průběh porodu a poporodní adaptace novorozence je také teplo, klid a soukromí. 

Na doporučení porodní asistentky si těhotná žena může nachystat následující věci: 

 5 – 10 bavlněných plen 

 2 velké froté ručníky 

 prostěradlo 

 cca 20ks jednorázových savých nepromokavých podložek  

 igelit na pokrytí podlahy  

 misku nebo malý kbelík na placentu 

 2ks cca 10cm dlouhé 0,4 – 0,5 cm široké pasové gumy na podvázání pupečníku 

 ophtalmoseptonex kapky na ošetření očí novorozence  

 odsávačku hlenů 

 pytel na odpadky 

 oblečky pro miminko 

 porodnické vložky 
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Další nástroje a pomůcky potřebné k porodu má porodní asistentka u sebe. Mezi tyto pomůcky patří 

především sterilní rukavice, desinfekce, nůžky, nástroje k šití, přístroj na měření krevního tlaku atd.  

Pro lepší pohodlí rodící ženy je možné také nachystat např. teplé ponožky, velké pánské triko či jiný 

pohodlný oděv, gumičku do vlasů, žínku na otírání čela, neperlivé pití a popřípadě lehké jídlo atd.  

2.3 V průběhu porodu 

Během porodu musí hlavička miminka dobře naléhat na vchod pánevní, žena nesmí krvácet, 

odtékající plodová voda musí být čirá, kontrakce musí být kvalitní a ozvy srdíčka miminka 

v pořádku.2 

3. DOMÁCÍ POROD OČIMA MUŽŮ 

K tomuto tématu se zajisté váže i názor mužů, tedy budoucích otců na domácí porod. Po projití 

několika diskuzí na internetových portálech, jsme se dozvěděly, že většina mužů byla zpočátku proti. 

Hlavními důvody byl strach o partnerku a o dítě, možné komplikace, které mohou nastat a strach 

z rizika. Po nastudování několika informací o této variantě porodu však většina mužů změnila názor 

a rozhodli se pro tento způsob se svojí ženou dobrovolně a také rádi.  

Z těchto internetových diskuzí jsme se také dozvěděly, že pokud se ženy se svými partnery rozhodli 

pro porod doma u prvního dítěte, většinou se pro stejnou variantu rozhodli i u druhého či třetího 

dítěte. Z toho tedy vyplývá, že s domácím porodem byli spokojeni.3 

4. DOMÁCÍ PORODY PŘED SOUDEM 

V roce 2014 rozhodoval Evropský soud pro lidská práva o případu dvou Češek, které se na soud 

obrátily kvůli domácím porodům. Tyto ženy si stěžovaly na to, že české právo při domácích porodech 

neumožňuje zdravotní péči poskytovanou porodními asistentkami. 

Šárka Dubská a Alexandra Krejzlová si přály rodit doma. Nový zákon o zdravotních službách, platný 

od dubna 2012 však stanovuje, že porodní asistentky nejsou kompetentní vést domácí porody bez 

potřebných povolení. Mohou poskytovat pouze porodní či předporodní péči. Dále zákon stanovuje 

pokutu až milion korun pro zdravotníky, kteří poskytnou péči bez oprávnění. Ovšem porodní 

asistentky, které by měly od úřadů potřebné povolení u nás prakticky neexistují. Stěžovatelky tedy 

                                                        
2  Porod v domácím prostředí. Unipa [online]. 2010 [cit. 2015-10-30]. Dostupné z: 

http://www.unipa.cz/index.php?option=com_content. 

 
3 ŽENA.CZ: Domácí porod očima tatínků. Jak ho prožívali? [online]. 2015 [cit. 2015-10-31]. Dostupné z: 

http://zena.centrum.cz/deti/tehotenstvi-a-miminko/clanek.phtml?id=806882. 
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nemohly najít žádné porodní asistentky, a tak se obrátily na soud s tím, že jim kvůli českým zákonům 

stát upírá možnost porodit doma za asistence lékařského odborníka. 

V tomto případě soud dospěl k závěru, že nedošlo k porušení článku 8 Evropské úmluvy o  ochraně 

lidských práv a základních svobod, který se týká práva na respektování soukromého a rodinného 

života. Soud ve svém prohlášení uvedl, že na evropské úrovni neexistuje žádná shoda ohledně 

povolení či zákazu domácích porodů, a že tato otázka také zahrnuje problematiku přidělování 

finančních zdrojů, např. pro zajištění odpovídajícího systému rychlé zdravotnické pomoci 

při domácích porodech.4 

5. KOMPARACE PORODU V PORODNICI A DOMA 

Tabulka 1: Srovnání porodů 

V porodnici Doma 

V určité fázi těhotenství se žena přesune 

do porodnice.  

Žena se nikam nepřesouvá, porod plynule probíhá 

doma. 

Někdy se stává, že je vybraná nemocnice plná.  Vybraná porodní asistentka může být v daném 

okamžiku u jiného porodu. 

Při příchodu do nemocnice sepisuje těhotná 

žena porodní dokumentaci.  

Porodní dokumentace se sepisuje po porodu.  

Porodní asistentka se může starat o více 

rodiček najednou.  

Porodní asistentka se věnuje nepřetržitě jedné 

rodící ženě.  

Ženu může k porodu doprovázet pouze jedna 

osoba (platí 200 – 1 000 Kč/osobu). 

Žena může mít u porodu kolik lidí chce (nic 

nepřiplácí). 

Žena musí vystačit se zařízením 

a hygienickým zázemím, které nabízí 

nemocnice.  

Žena libovolně využívá zařízení vlastní 

domácnosti.  

Při porodu jsou běžně užívány léky (např. 

uterotonika nebo antibiotika). 

Při porodu nejsou užívány žádné léky.  

Možnost tlumení bolesti léky.  Snaha pracovat s bolestí přírodními prostředky.  

                                                        
4 IDNES.CZ: Zákaz asistentek u domácího porodu? V pořádku, rozhodl soud ve Štrasburku [online]. [cit. 2015-10-30]. 

Dostupné z: http://zpravy.idnes.cz/lidska-prava-strasburk-domaci-porody-dwg-

/domaci.aspx?c=A141208_142801_domaci_hv. 
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Rychlejší řešení porodních komplikací. Omezené řešení porodních komplikací – nutný 

převoz do nemocnice.  

Porod v nemocnici je hrazen ze zdravotního 

pojištění.  

Porod doma si žena musí hradit sama. 

Přidělení rodného čísla dítěti a kontakt 

s matrikou zajišťuje nemocnice.  

Rodiče musí sami zajistit přidělení rodného čísla 

dítěti a zapsání do matriky.  

Společnost je na porody zde zvyklá.  Možné negativní reakce okolí.  

Zdroj: Porod v domácím prostředí. Unipa [online]. 2010 [cit. 2015-10-31]. Dostupné z: 

http://www.unipa.cz/index.php?option=com_content. 

ZÁVĚR 

V současné době v ČR chybí jasná pravidla a standardy poskytování péče při porodu v domácím 

prostředí. Existuje pouze vyhláška, která upravuje vybavení zdravotnických zařízení a počítá též 

s domácí péčí pro porodní asistentky. Problémem je, že krajské úřady dlouhodobě odmítají porodním 

asistentkám vydávat registrace k vedení porodů mimo zdravotnické zařízení, čímž zákon překrucují. 

Myslíme si, že současná pravidla jsou značně nepřehledná a je třeba vytvořit nový rámec 

pro budoucnost porodnických služeb v ČR. 

Naopak v zemích, jako je Německo, Rakousko nebo Velká Británie je odborná asistence u porodu 

doma součástí běžné nabídky zdravotní péče. Porodní asistentky a lékaři při péči o ženy spolupracují 

a společně vytvářejí odborné standardy. 

Dospěly jsme tedy k závěru, že obě dvě varianty, a to jak porod v porodnici, který je daleko běžnější 

a častější, tak i porod doma má mnoho výhod i nevýhod. Je tedy na každé ženě, aby si zvolila pro sebe 

příjemnější variantu porodu. My osobně bychom volily porod v lékařském zařízení, protože ho 

shledáváme bezpečnější. 
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PLATOVÁ NEROVNOST MEZI ŽENAMI A MUŽI 
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Vysoká škola Karla Engliše, a.s.  

Mezírka 775/1, 602 00 Brno, Česká republika 

ÚVOD 

Platová nerovnost mezi ženami a muži je téma, které se řeší již několik let. Rozlišných názorů je více 

než dost, a proto jsme si i my vybrali tuto problematiku. Domníváme se, že hlavními důvody není 

pouze fyzická zdatnost, mateřská dovolená či porod. Pro přehlednost textu jsme jednotlivé úvahy 

rozdělili do kapitol. 

1. OBJASNĚNÍ POJMU 

Pojem platová nerovnost mužů a žen, nebo také genderová platová nerovnost označuje rozdíl mezi 

výší platu, který pobírají muži a který pobírají ženy. Tento rozdíl je měřený jako relativní rozdíl 

v průměrném hrubém hodinovém výdělku všech zaměstnankyň a zaměstnanců. 

V Evropské unii si ženy vydělají za hodinu zhruba o 16% méně než muži. V jednotlivých zemích EU 

se tento údaj liší, např. na Maltě, v Polsku, Itálii, Lucembursku, Rumunsku a na Slovinsku platový 

rozdíl představuje méně než 10%, v Maďarsku, Slovensku, v České Republice je tento rozdíl přes 

20%. 

I přes to, že ženy dosahují při studiu lepších výsledků než muži, stále zde existují platové rozdíly. 

Vyššího středoškolského vzdělání dosáhlo v roce 2012 v Evropské unii v průměru 83% žen, naopak 

mužů jen 77,6%. Také mezi absolventy vysokých škol v EU je zastoupeno 60% žen. 

Díky platové nerovnosti si ženy v produktivním věku vydělají méně, mají tedy nižší důchody 

a ve vyšším věku jsou vystaveny riziku chudoby. V roce 2012 bylo chudobou ohroženo 21,7% žen 

starších 65 let, ale jen 16,3% mužů. 1 

  

                                                        
1 Jak odstranit platovou nerovnost mezi ženami a muži v Evropské unii.pdf. [online]. [cit. 2015-25-10]. Dostupné z: 
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/gender_pay_gap/140319_gpg_cs.pdf 
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2. PŘÍČINY 

Za příčiny platové nerovnosti může hned několik vzájemně provázaných faktorů. Problematikou se 

zabývají například generové role a tradice, kdy děti již od útlého věku bývají často ovlivňovány 

například volbou vzdělávací a profesní dráhy nebo souboru nepsaných pravidel, kdy žena s dítětem 

zůstane na mateřské dovolené a muž chodí do práce. Pokud je situace v některých rodinách obráceně, 

často pak společnost vnímá toto uspořádání negativně, považuje se za nesprávné. Další faktor je ten, 

že ženy mívají často zkrácenou dobu nebo pracují na částečný úvazek, aby s prácí sladily svoje 

rodinné povinnosti. Ačkoliv je v dnešní době několik profesí a různých odvětví, tak se ženy stejně 

zařazují do sériových a nenáročných pracovních pozic podle jejich fyzických zdatností. 

3. JAK NEROVNOVÁHU ŘEŠÍ EVROPSKÁ UNIE 

Odstranění platové nerovnosti je dlouhodobou prioritou Evropské unie a je zásadní pro dosažení cílů 

prorůstové strategie Evropa 2020. Cílem této strategie je vytvořit více kvalitních pracovních míst, 

zvýšit zaměstnanost žen a zajistit, aby do roku 2020 čelilo chudobě a sociálnímu vyloučení nebo jimi 

bylo ohroženo o 20 milionů lidí méně. 

V roce 2012 navrhla Evropská komise směrnici o vyváženém zastoupení mužů a žen mezi 

nevýkonnými členy řídících orgánů. Směrnice se vztahuje na nadnárodní společnosti zapsané na 

burze, např. IBM, Advanced World Transport. Tyto společnosti vybrala Evropská komise proto, že 

jejich rozhodnutí mají vliv na celou naši společnost. Veřejnost je sleduje, a tak velké zastoupení žen 

v těchto společnostech může vyslat do světa zprávu, že Evropa bojuje za větší rovnoprávnost mužů 

a žen.2 

4. OPATŘENÍ PROTI NEROVNOPRÁVNOSTI VE STÁTECH 

Opatření proti nerovnoprávnosti ve státech jsou založeny v několika směrech. Odstranění generové 

platové nerovnosti pomocí legislativních i nelegislativních opatření je stěžejním cílem „Strategie 

pro rovnost žen a mužů (2010 – 2015)“, kterou představila Evropská komise. Strategie přichází 

s opatřeními v pěti oblastech: ekonomie a trh práce; rovnost odměňování, rovnost ve vyšších 

funkcích, potírání násilí na základě pohlaví a podpora rovnosti žen a mužů mimo EU. 3 

  

                                                        
2 Jak odstranit platovou nerovnost mezi ženami a muži v Evropské unii.pdf. [online]. [cit. 2015-25-10]. Dostupné z: 

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/gender_pay_gap/140319_gpg_cs.pdf 
3 EU Newsletter únor_5.pdf. [online]. [cit. 2015-25-10]. Dostupné z: http://eyp.cz/ue/files/2015/02/EU-Newsletter-

unor_5.pdf 
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5. POSTAVENÍ ŽEN NA AFRICKÉM KONTINENTU 

Ženské pohlaví je v afrických státech považováno za méněcenné. Už od dětství se jim ani přes 

úpornou snahu vlády nedostane základního vzdělání a s tím spojené všeobecné informovanosti. 

Afričanky si myslí, že to co se děje u nich, je normální po celém světě a už od dětství v sobě mají 

„zakódovanou“ poslušnost k mužskému pohlaví. V mladistvém věku je jim prováděna bolestivá 

obřízka, která už je v afrických zemích rituálem. Ve třinácti letech jsou většinou provdány 

za kohokoli, koho jim vyberou rodiče. Posledních pár let sice platí zákon, který zakazuje sňatky 

pod 18 let, ale na venkově ho nikdo nedbá; dívky jsou provdávány od třinácti let. Pánev ještě není 

připravena, a proto u tak mladých hrozí zdravotní problémy. Úmrtnost matek při porodu je podle 

oficiální statistiky 871 na 10.000. Mrtvých dětí se rodí stovka z tisíce. Kvůli promiskuitě manžela 

nebo znásilnění se často infikuje virem HIV a poté onemocní AIDS. Násilí je jedním z hlavních 

způsobů šíření AIDS. V rozsáhlých oblastech také nadále platí zvyklost, že si stačí na dívku počíhat, 

znásilnit jí a rodičům pak nezbývá, než pachateli oběť odevzdat. Jejich primitivní způsob života už 

předurčuje africké ženy, aby po celý život těžce pracovaly. Nosí vodu, koše plné koláčů uplácaných 

z výkalů dobytka, i těžké otepi vážící většinou přes sto kilogramů. Rovnováhu udržují tím, že nosí 

v rukou dlouhou tyč. Aby vydržely drásání provazů zařezávajících se hluboko do kůže, drtí mezi zuby 

kousek dřívka. Osel je nevýhodný – unese méně a spotřebuje více. Unaví se. Další nerovnost je 

i ve způsobu chování podle ženského těla. Jestliže žena žijící v afrických kmenech či vesnicích má 

období menstruace, musí odejít do vedlejších obydlí, aby muž měl volnost a nesužovaly je ženské 

problémy. Když vznikne riziková situace, tak muž dává přednost ochrany zvířatům před svou 

manželkou. Žena je lacinější. 

6. MAPA NEROVNOPRÁVNOSTI V EVROPSKÉ UNII 

Obrázek 1: Mapa nerovnosti platů v EU4 

                                                        
4 EU Newsletter únor_5.pdf. [online]. [cit. 2015-25-10]. Dostupné z: http://eyp.cz/ue/files/2015/02/EU-Newsletter-

unor_5.pdf 
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Obrázek 2: Tabulka nerovnosti platů v EU v různých letech5 

7. ROZDÍL MEZI HISTORIÍ A SOUČASNOSTÍ 

Pracovní role žen před 18. stolením byla převážně ve svých domovech, kde se především staraly 

o domácnosti. Tato práce nebyla kvalifikovaná ani oceněná. Pozice ženy se změnila až v 18. století, 

kdy změnu přinesla průmyslová revoluce. Právě v období techniky se začaly příležitostně připojovat 

do pracovního procesu. Změna a rozvoj pracovního trhu způsobila velký a průlomový vliv na rodinný 

život. Dále se začaly tvořit generové názory a tradice. Mezi první ženská povolání patřily tzv. porodní 

báby, kojné, služky, kořenářky, později vychovatelky, učitelky, hostinské, prostitutky a lazebnice. 

                                                        
5 EU Newsletter únor_5.pdf. [online]. [cit. 2015-25-10]. Dostupné z: http://eyp.cz/ue/files/2015/02/EU-Newsletter-

unor_5.pdf 
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8. HLAVNÍ PŘÍNOS ODSTRANĚNÍ PLATOVÉ NEROVNOSTI 

Nabídka kvalitních pracovních míst 

Rovnost pracovních příležitostí je zásadní, pokud podniky chtějí přilákat ty nejlepší talenty. Zároveň 

je rovnost klíčová i při vytváření pracovních míst a formování vysoce motivované pracovní síly. 

Kvalitní pracovní místa jsou zásadní pro budování pozitivního pracovního prostředí. 

Spravedlivější společnost s rovnějšímu příležitostmi 

Odstranění platové nerovnosti může pomoci snížit celkovou úroveň chudoby a zvýšit celoživotní 

výdělek žen. To zabrání tomu, aby ženy v produktivním věku byly ohroženy chudobou, a sníží se 

riziko, že se v chudobě ocitnou po odchodu do důchodu. 

Jak se vyhnout soudnímu sporu a stížnostem 

Pokud zaměstnavatelé zajistí, aby zaměstnanci dostávali za práci stejné hodnoty stejnou odměnu, 

vyhnou se stížnostem na diskriminaci a nespravedlivý přístup na pracovišti. Mohou tak ušetřit peníze 

a čas spojený s řešením stížností a následnými soudními spory. 

Základ pro ekonomický růst a obnovu 

Díky tomu, že ženy výrazně přispívají do rodinných financí, tak odstranění platební nerovnosti nesmí 

ztratit na aktuálnosti, protože přispívá k růstu zaměstnanosti a konkurenceschopnosti a obnově 

ekonomiky. 

Přínos pro podnik, pracovníky i ekonomiku 

Ženy mají různé dovednosti a talent, který není v pracovním procesu často dostatečně využit. 

Ohodnocení žen podle pracovních výsledků, odměňování jejich dovedností a spravedlivé zacházení 

může zlepšit výkonnost a efektivitu podniku. 

Podniky, které na svých pracovištích zavádějí plány a strategie rovných příležitostí, vytvářejí 

optimální pracovní podmínky pro muže i ženy bez rozdílu. Pozitivní pracovní prostředí pomáhá 

přilákat zákazníky, zlepšit výkonnost a posílit konkurenceschopnost. Pracovníci, kteří si více důvěřují 

a vnímají, že jsou hodnoceni za vykonávanou práci, bývají v práci produktivnější a více inovativní. 6 

  

                                                        
6 Jak odstranit platovou nerovnost mezi ženami a muži v Evropské unii.pdf. [online]. [cit. 2015-25-10]. Dostupné z: 

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/gender_pay_gap/140319_gpg_cs.pdf 
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ZÁVĚR 

Toto téma je dle našeho názoru neustále aktuální, a je těžké na něj najít konkrétní řešení. Evropská 

unie podniká spoustu kroků, aby platovou nerovnost odstranila, ale podle našeho názoru záleží také 

na každé společnosti, jak se staví k výběru svých zaměstnanců. 

Ženy jsou dle našeho názoru neustále podceňovány, hlavně z mužského pohledu, protože ti si myslí, 

že žena by měla zůstat v kuchyni a není schopna zvládat svoji práci a zároveň se starat o rodinu. 

Avšak tohle už v dnešní době není pravda, např. na spoustě pracovišť jsou zavedené školky pro děti 

zaměstnanců. 

Je známo, že ženy dosahují procentuálně vyššího vzdělání než muži, a tak by také měly dostat více 

možností, když se ucházejí o práci. Zároveň by mělo být více žen v řídících pozicích podniků. 

Odstranění platební nerovnosti přispěje k oživení ekonomiky, k vytvoření lepší 

konkurenceschopnosti firem a k pozitivnímu pracovnímu prostředí, což může přilákat více 

zákazníků. 

Platová nerovnost mezi ženami a muži je problém, který se jen tak nevyřeší. Věříme, že každý člověk 

má na toto téma jiný názor, někdo souhlasí s odstraněním platové nerovnosti a naopak někdo může 

tvrdit, že zde žádná platová nerovnost není. My jsme toho názoru, že platová nerovnost je vážný 

problém, kterému by mělo být věnováno více pozornosti. Doufáme, že až se budeme ucházet 

o nějakou pracovní pozici, budou dány stejné příležitosti jak mužům, tak ženám. 
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JAK FACEBOOK ZASAHUJE DO NAŠEHO SOUKROMÍ 

Dávid Baroš, Simona Štotová 

david.baros96@gmail.com 

simcast@centrum.cz 

Vysoká škola Karla Engliše, a.s.  

Mezírka 775/1, 602 00 Brno, Česká republika 

ÚVOD 

Tohle téma jsme si vybrali z důvodu určité změny v přemýšlení a komunikování mezi lidmi. 

Představte si, že jedete domu z práce či ze školy, zkoušeli jste se někdy zastavit a podívat se kolem 

sebe, co dělají ostatní kolem vás? Myslím, že můžu s jistotou říct, že naprostá většina bude držet 

v ruce telefon a chatovat na něm. 

Sociální sítě se pro nás staly rutinou, každodenním a normálním prostředkem pro sdílení 

událostí v našem životě. Ať už těch pozitivních a zábavných, tak těch negativních a mnohdy 

i smutných. A když se nad tím člověk zamyslí, tak náš život ovlivňují a mnohdy i řídí možná až moc. 

Ruku na srdce, kolikrát denně se nalogujete na Facebook vy? Co se jeví jako celkem neškodný 

kontakt s okolním světem, může být aji ničitelem našeho vlastního života. Nemluvíme o ztraceném 

čase, o otravných statusech nebo nesmyslných komentářích, ale o našem vlastním žití. 

Ještě jako dodatek, pro ty, co tuhle sociální síť neznají, přidáváme charakteristiku. Facebook je 

komunitní a sociální síť, virtuální prostor, do kterého se může zaregistrovat a přihlašovat kdokoliv 

s přístupem na internet. Slouží (tedy měl by sloužit) především ke komunikaci mezi uživateli, sdílení 

multimediálních dat, udržování vztahů a zábavě. 

1.  V ČEM FACEBOOK OVLIVŇUJE NÁŠ ŽIVOT 

 V komunikaci 

Už je pro nás tak jednoduché sehnat si na někoho kontakt, tak jednoduché překonat strach a s jistotou 

virtuálnosti psát věci, které jinak potřebují čas nebo alespoň tři panáky. Je pro nás mnohem těžší 

se někomu dívat do očí, říkat věci upřímně a nemít možnost smazat komentář. 

 

Jednoduše už nemluvíme, už nediskutujeme, už nepíšeme dopisy ani vzkazy, jenom cvakáme 

a cvakáme. Někdy je dobré místo dvou hodin si zajít s dotyčnou osobou do kavárny na pořádné 

cappuccino (s dvojitou pěnou). 
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 Vazby a vztahy 

Naše vztahy jsou narušeny celým internetem. Začíná to štěstím a miliony láskyplných fotek, 

popisků, statusů, až vás z té sladkosti bolí zuby. Jenže pak to může bohužel končit až nahými 

fotkami jedno z ex rozvěšených po internetu. 

Ale nejenom partnerské vztahy jsou ohroženy. Přátelské pravděpodobně ještě více. Pomluvy, 

vymyšlené teorie a hlavně maličkosti typu, že máte o dva lajky víc, než ten druhý, jsou na denním 

pořádku. A věřte, že to není problém jen patnáctiletých holek. 

 Naše sebevědomí 

Sebevědomí se nám podrývá sociálními sítěmi neustále. Vyretušované modelky na každé druhé 

stránce, internet plný oduševnělých, a když ne, tak aspoň zaopatřených celebrit, které stíhají snad 

všechno na světě – od jógy pětkrát týdně až po módní přehlídky v Jablonci nad Nisou. Na druhou 

stranu, když pomyslíme na to, že Martina Sáblíková stihla za svých dvacet sedm let získat třináct 

medailí na různých světových událostech, jako například Olympijské hry či Mistrovství světa. Když 

si chceme trochu zchladit žáhu, koukneme na všude vykukující obří zadek Kim Kardashian. Ale 

máme to zapotřebí? 

 Když se snažíme dělat všechno, co je v našich silách, abychom byli úspěšní a dobří lidé, tak proč 

bychom se měli nechat vykolejit? Buďto všechno berme jako zdroje inspirace a nebo na to radši 

kašleme. 

 Náš čas 

Hodina sem, hodina tam a ještě není nic hotové? Protože se necháme okrádat o čas projížděním 

fotek, profilů neznámých i známých lidí nebo fanouškovských stránek. Na tom obecně není nic 

špatného, ale pokud nejsme schopni dělat nic jiného, necháme se lákat a osmkrát za hodinu 

kontrolujeme všechno od e-mailu až po účet na Instagramu, kde jsme rok nic nepřidali, tak asi 

není něco v pořádku. 

Pamatujme, že není čas ztrácet čas. Čas jsou peníze. 

2. JAK NÁM FACEBOOK MŮŽE ZNIČIT ŽIVOT 

 Váš expartner může během rozvodového řízení využít síť proti vám.  

Facebook je mezi rozvodovými advokáty populárním nástrojem, pročesávají stránky manželů svých 

klientů kvůli důkazům zanedbávání, nevěry, nebo podvodu. Jedna studie naznačuje, že na Facebook 

dojde při každé páté žádosti o rozvod. Ženě byly odebrány děti poté, co její bývalý dokázal, že tráví 

čas sklízením plodin v síťové hře Farmville, místo aby se jim věnovala, zatímco rozvodoví právníci 



 

37 

 

poskytli řadu rozhovorů vychvalujících zásluhy stránky coby způsobu, jak veřejně prát špinavé 

prádlo. 

 Můžete upadnout do deprese.  

Výzkumníci ze Stony Brook University v New Yorku zjistili, že dospívající dívky, které tráví většinu 

času diskutováním o svých životech s přáteli, měly větší pravděpodobnost výskytu deprese. Zdá se, 

že strávíte-li příliš mnoho času drby o vašich problémech, budete se cítit hůř, a ne lépe. Výzkumníci 

nestudovali výslovně Facebook, ale uvedli, že sociální sítě jako ona usnadňují lidem neustálý kontakt 

s přáteli a udržování nezdravých diskusí.  

 Facebook vás může stát místo.  

Britský výzkum mezi zaměstnavateli zjistil, že polovina dotázaných odmítla uchazeče, jakmile na něj 

na Facebook vyšlo na povrch něco nechutného. (Příklady zahrnují opilství, fotografie z nezákonné 

činnosti a špatnou gramatiku.) V USA 20% zaměstnavatelů připouští zkoumání facebookových 

stránek potenciálních uchazečů, 9% tvrdí, že s tím brzy začne. 

 Můžete usnadnit vašemu stalkerovi nebo zneužívajícímu partnerovi sledování vašich 

pohybů.  

Buďme upřímní: V případě, že by neexistovala Facebook, by si zneuživatelé našli pro svou zlobu jiný 

průchod. Ale Facebook těmto lidem usnadnil udržování přehledu o svých obětech a reakci na jejich 

pohyby, a to i poté, co se oběť pokusila zpřetrhat vazby. V jednom obzvláště smutném případě žena, 

která změnila na Facebook status na "single", byla zabita manželem, od nějž odešla. Poté, co uviděl 

její status, vloupal se k ní domů a několikrát ji bodnul. 

 Můžete být žalován pro urážku na cti.  

Existuje již několik případů žaloby pro urážku na cti kvůli obsahu umístěnému na Facebook. 

V Británii, kde lze urážku na cti dokázat snáze než v USA, podnikatel získal 22 000 liber, když bývalý 

spolužák vytvořil falešný profil plný urážlivých informací. Pokud jde o Spojené státy, místní hudební 

skupina v Ohiu žalovala facebookovou "nenávistnou skupinu" a odtahová služba v Michiganu 

žalovala studenta, který vytvořil stránku tvrdící, že společnost odtahuje legálně zaparkovaná auta. 

(Firma říká, že tato tvrzení jsou nepravdivá.) Zatím se zdá, že zákon stojí na straně těch, kdo 

informace zveřejňují. Nicméně neustále je to sporné.  

 Vaše děti by se mohly stát terčem predátorů.  

Poté, co byla v Anglii dospívající dívka zavražděna sexuálním násilníkem, který na Facebooku 

vystupoval jako teenager, bylo na britskou verzi stránky přidáno "tísňové tlačítko", které umožňuje 

dospívajícím, aby hlásili jakoukoli nežádoucí pozornost – včetně kyber šikany – přímo příslušným 
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orgánům. Ale tlačítko ještě není v USA ani na jiných mezinárodních verzích Facebook, a zůstává 

nejasné, zda ho provozovatel plánuje přidat. 

3. ŠIKANA NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH 

Stále častěji se setkáváme s případy šikanovaných lidí, po většinu máme na mysli teenagery 

využívající sociální sítě, resp. Facebook. Od šikany v podobě zakládání falešných (fakeových) 

profilů, až po zveřejňování osobních, intimních fotografií ve všem přístupných skupinách, jako 

například každému známé „Roztahovačky“. Jedná se o stránky rozlišující se podle měst, odkud 

dotyčné pocházejí, jelikož se jedná o dívčí fotografie.  

Obdobné případy existují jak u nás, tak v zahraničí. Např. v roce 2010 v ČR student informatiky 

získal přístupy k více než 1800 emailovým adresám českých dívek, ze kterých odcizil intimní 

fotografie, ty si stáhl a vyhrožoval dívkám, že jejich fotografie zveřejní na sociálních sítích, což se 

také v několika desítkách případů stalo (vytvářel obdobně zaměřené diskusní skupiny, falešné profily 

atd).  

Další případ se týká čtrnáctiletého žáka jedné pražské základní školy, který se psychicky zhroutil, 

když zjistil, že spolužáci mu na Facebooku udělali stránku, kde napadali hlavně jeho nadváhu. Jsem 

tlusťoch, šprt a maminčin mazánek, napsali na "jeho" profil. 

Přestože šikana má mnohdy tragické následky, k policistům se nedostává. "Zatím jsme podobný 

případ neřešili. Nemůžu vyloučit, že se to děje, jen to nemá podobu trestného činu," řekl Karel 

Kuchařík z policejního prezidia, který se zabývá počítačovou kriminalitou. Nedávno mu přitom 

známá vyprávěla, že její syn měl problémy se spolužáky, kteří ho napadali přes web. Podle Kuchaříka 

je těžké říci, kde je hranice mezi klukovinou a šikanou. 

ZÁVĚR 

Koneckonců některou ze sociálních sítí má většina z nás. Naučili jsme se je brát jako každodenní 

rutinu, ani nevíme jak. Tak rychle se zařadily do našich životů. Zkuste někdy úplně vypnout, dát 

telefon od ruky, nebrat telefony a prostě jen odpočívat. Sami ze svých zkušeností můžeme říci, že 

po chvíli naprostého klidu jsme měli tendence, sahat po něm znovu a opakovaně. Občas na pár dní 

„vypadnout“ z města, někam na odlehlou chalupu, bez jakékoliv komunikace, není úplně od věci. Je 

docela vtipné, že když se pak po celém dni přihlásím na facebookovou stránku, tak mám asi 6 zpráv 

od mých nejbližších, jestli vůbec žiju. No není to paradox? Dříve tohle vůbec neexistovalo, lidé byli 

zvyklí jít do místní putyky, tam se domluvit na všem, co je potřeba a tím to haslo. 
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Sami tohle děláme, sami jsme obětí téhle mánie. Vadí nám to na sobě, ale děláme pro to něco? Už 

i dokonce můj otec, který mi za tohle nadával, je členem „naší facebookové party“. Neumím si 

představit, až budu mít děti a ony budou dělat to stejné, co my. Za deštivého dne sedět u počítače 

a ťukat. Nejhorší na tom je, že člověk nemůže uhlídat přenos dat a informací, co tam probíhají. Jak 

se říká, „všeho moc škodí“ a je to tak. Poté se dějí věci, které jsme zmiňovali výše. Intimní fotky 

kolují blesku rychle všem lidem a řekla bych, že tohle je to nejmenší. Kyber šikanu jsme také 

nakousli. Je to věc, která se každý den děje alespoň jednomu člověku na téhle planetě, ale nemáme 

o tom zdání. Také abychom měli. Dokud se nás to netýká a nezažijeme to, nepoznáme, jaké zvěrstvo 

to ve skutečnosti je. Mnoho životů na tom zbytečně padlo. 

Chtěla bych vám tímto naznačit, abyste se nad tím zamysleli, pozastavili se a něco změnili. Alespoň 

u sebe, když ne u druhých. Určitě tím minimálně získáte více času, který potom postrádáte. Možná 

taky zabráníte nějaké pohromně, když zajdeme do extrémů. My to samozřejmě také zkusíme 

a slibujeme, že do toho dáme vše, co bude v našich silách.1 

 

 

                                                        
1Wallerová, Radka. Facebook se stává prostorem pro šikanu. Děti se napadají po síti. [cit. 2015-10-15] Dostupné 

z WWW http://zpravy.idnes.cz/facebook-se-stava-prostorem-pro-sikanu-deti-se-napadaji-po-siti-pv1-

/domaci.aspx?c=A091203_210840_media_vel 

DAILEY, Kate. Deset způsobů, jak vám Facebook může zničit život.[cit. 2015-10-15] Dostupné z WWW 

http://blisty.cz/art/53575.html 

COSMOPOLITAN, Jak vám může Facebook zničit život?[cit. 2015-10-15] Dostupné z WWW 

http://www.jenprozeny.cz/duse/4920-jak-vam-muze-facebook-znicit-zivot 
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HOMOFÓBIA 

Krisztina Kollár 

kollark21@gmail.com 

Vysoká škola Karla Engliše, a.s.  

Mezírka 775/1, 602 00 Brno, Česká republika 

ÚVOD 

Láska je všade okolo nás, je súčasťou nášho každodenného života, a ani nemusíme byť zamilovaní. 

Stačí ak otvoríme na jar okno, a už počujeme spev vtákov, zapneme rádio a počujeme romantickú 

skladbu, ideme do múzea a obdivujeme úmenie. Láska inšpiruje, podáva nám silu, spraví náš svet 

krajším, ale nie pre každého znamená radosť. Pre niektorých láska prináša len samé problémy, bolesť 

a utrpenie. 

Láskou sa môžeme stretnúť aj v nezvyčajnej podobe. Môže človek ovplyvniť že kedy, ako a do koho 

sa zamiluje? Ak by to tak bolo náš svet by nebol taký komplikovaný, ale skôr by bol velmi 

predvídaťelným a jednoduchým. Každý by mal byť rovnaký,mal by napodobňovať dav ludí? Ale čo 

ak niekto je trošku iný? Čo ak niekdo miluje inak ako ostatní? 

Partnerské vzťahy často považujeme za jednu z najdôležitejších a prirodzených súšastí života. Už od 

mladosti o nich snívame, hľadáme a vytvárame ich, snažíme sa ich žiť a napĺňať. Ak je naša orientácia 

heterosexuálna, máme zvyčajne značnú slobodu pri utváraní vzťahu, aj pri jeho prezentovaní 

navonok. Nemusíme sa vôbec pozastaviť nad prirodzenosťou našich túžob alebo snov. Ak je však 

naša orientácia homosexuálna alebo bisexuálna, naša situácia zďaleka nie je jednoduchá. Problémy 

a ťažkosti, s ktorými sa ako geji, lesbické ženy i bisexuáli môžeme stretnúť, sa nemusia týkať len 

nájdenia partnera či partnerky alebo skrývania svojho vzťahu pred okolím. 

Tému svojej práce som si zvolila z dôvodu, že je to veľmi diskutovaná a kontroverzná téma, skoro 

každý má na ňu svoj vlastný názor. Budem skúmať problematiku diskriminácie homosexuálov, čiže 

fenomén homofóbie. 

1. VÝZNAM SLOVA 

Slovo homofóbia vznikla zo starogréckeho slova homo – rovnaký a zo slova phobos – strach. 

Homofóbia je termín, ktorým sa označuje diskriminácia, odpor alebo strach z homosexuality alebo 

homosexuálne zameraných osôb. Slovo vo všeobecnom slova zmysle vyjadruje nenávisť voči 

homosexuálom, a ich negatívnu diskrimináciu. 
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Existujú dobré dôvody považovať používanie tohto slova za nešťastné, napriek tomu sa pevne 

uchytilo v anglickom a v posledných rokoch aj v českom jazyku. Nesúhlasné reakcie poukazujú na to, 

že homofóbia odkazuje svojimi koreňmi na fóbiu, čiže duševnú poruchu. 

Títo kritici navrhujú použitie alternatívnych mien, ako sú heterosexizmus, a homonegativita 

či heteronormativita. 

2. HOMOSEXUALITA V MINULOSTI 

Termín homosexual v skutočnosti po prvý raz použil v roku 1869 maďarský lekár Karoly Maria 

Benkert na označenie jednotlivca, ktorého priťahujú len osoby rovnakého pohlavia a nie je schopný 

citovej a sexualnej náklonnosti k jedincovi iného pohlavia. Lekár presadzoval názor, že je to vrodená 

náklonnosť, ktorou disponuje určitá skupina ľudí. Dovtedy sa na označenie homosexuálneho 

správania používali slová ako „sodomia”, ktoré mali silný moralistický a odsudzujúci odtieň. Benkert 

a ďalší lekári prišli svojimi tvrdeniami, že príťažlivosť k rovnakému pohlaviu je vrodená náklonnosť, 

vlastne utvorili osobitnú skupinu ľudí – homosexuálov. 

Pomerne veľkou istotou môžeme tvrdiť, že ľudia sa správali  heterosexuálne a aj homosexuálne 

vo všetkých dobách a kultúrach. Rozdiel v jednotlivých historických obdobiach a kultúrach spočíva 

teda len v tom, do akej miery bola alebo nebola daná spoločnosť heterosexuálne normatívna. Súčasné 

spoločnosti sa vo veľkej miere priblížili k výlučnej biologickej paradigme matka – otec – dieťa, tzv. 

heterosexuálne normatívnej paradigme.Táto paradigma dominuje v židovsko–kresťanských 

kultúrach západnej a východnej Európy, v Severnej a z väčšej časti v Južnej Amerike, vo väčšine 

islamského sveta, ako aj v postkomunistických krajinách. 

3. CIRKEV A HETEROSEXUÁLNA NORMA 

Veľkú úlohu pri šírení heterosexuálnej normatívnej paradigmy zohralo kresťanstvo, lepšie povedané 

cirkev. Tento jav sa nazýva heterosexuálne normatívna teológia, čím máme rozumieť teologicky 

ospravedlňovanú represiu iného ako heterosexuálneho správania. Jedným zo spôsobov šírenia tejto 

paradigmy bol kolonializmus. Dobývanie nových kolónií bolo sprevádzané ničením pôvodných 

kultúr a náboženstiev a vnucovaním kresťanstva a jeho morálky pôvodným obyvateľom. S tým bolo 

nevyhnutne spojené aj ničenie umeleckých predmetov znázorňujúcich homosexuálne akty, ktoré boli 

často v pôvodných kultúrach prijímané rovnako ako vzťahy medzi ženami alebo medzi mužmi.   

V Biblii nič kategoricky nevylučovalo homosexuálne vzťahy u raných kresťanov a žiadna z hlavných 

cirkevných námietok proti homosexuálnemu správaniu nie je pozostatkom alebo logickým 
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výsledkom učenia Ježiša alebo apoštolov. Prvé a najvplyvnejšie námietky boli založené 

na nepochopení skutočnej histórie a kresťanských dokumentov. 

4. STAROVEKÉ GRÉCKO A RÍM 

V kultúre starého Grécka sa homosexuálne a heterosexuálne styky považovali za rovnocenné,  

dokonca v dôsledku patriarchálnej kultúry sa heterosexuálne styky a vzťahy považovali za menej 

hodnotné. Ženy neboli rovnocenné mužom, a preto ženatí muži v snahe nájsť si rovnocenného 

partnera udržiavali homosexuálne styky s mladším mužom, príp. mužmi. Väčšinou išlo o mladších 

mužov alebo chlapcov, pretože sexuálne správanie plnilo aj iniciačnú funkciu – uvádzalo mladých 

mužov a chlapcov do spoločnosti mužov, plnohodnotných gréckych občanov.  

Ženy v starom Grécku boli izolované od mužov, žili v oddelených častiach domov a mali zakázaný 

vstup na väčšinu náboženských obradov. Preto boli nútené vytvoriť si vlastné kulty, ktoré pramenili 

ešte v časoch matriarchátu. Súčasťou mnohých rôznych slávností na počesť týchto kultov, ktoré boli 

prístupné výlučne ženám a dievčatám, bolo aj homosexuálne správanie. Dnešný pojem lesbická láska 

je odvodený od gréckeho ostrova Lesbos, kde poetka Sapfó a predstaviteľka jedného z thiasov 

(kultových spoločenstiev uctievajúcich Afroditu) vychovávala a vyučovala mladé dievčatá, ktorým 

vo svojich veršoch často vyznávala lásku. Láska sa teda v starom Grécku spájala najmä 

s odovzdávaním skúseností a vedomostí starších mužov a žien mladším. Láska mala za úlohu 

zdokonaľovať telo i ducha, pričom ženy a muži boli v tomto procese oddelení. 

Starí Gréci homosexuálne sklony pripisovali aj svojím bohom – mnohí z nich boli bohmi lásky muža 

k mužovi, resp.k chlapcovi, ako napr. Afroditos, Anteros, alebo ich zobrazovali ako „hermafroditov” 

– s penisom a ženskými prsiami. Väčšina gréckych bohov udržiavali homosexuálne aj heterosexuálne 

styky, dalo by sa povedať, že boli bisexuálni.Gréci nemali pojem zodpovedajúci bisexualite, pretože 

považovali za samozrejmé, že každý zdravý človek sa chce stýkať s rovnakým ako aj s iným 

pohlavím. 

V starovekom Ríme bola homosexualita tiež pomerne rozšíreným javom, no ponímali ju 

prinajmenšom rovnako ako heterosexualitu, ak nie ako vyššiu formu vzťahov. Najmä spočiatku 

oslavovala rímska kultúra krásne chlapčenské telo. Mnohí rímski panovníci uzatvárali heterosexuálne 

aj homosexuálne manželstvá.Niektorí autori poukázali na skutočnosť, že v Rímskej ríši do polovice 

štvrtého storočia existovala tradícia kresťanských manželských obradov oslavujúcich zväzky medzi 

rovnakým pohlavím, ktoré boli považované za manželstvá v rovnakom zmysle ako manželstvá 

rôznych pohlaví. S nástupom kresťanskych cisárov sa začali homosexuálne styky trestať, najprv 

upaľovaním a neskôr stínaním hláv. 
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5. POKUSY O „LIEČBU” 

Keďže sa homosexualita považovala za patologickú kategóriu, lekári sa všemožne usilovali o jej 

„vyliečenie”, niekedy v skutku drastickými postupmi. Pri experimentovaní využívali najrôznejšie 

postupy: psychoterapiu, hypnózu, kastráciu, hysterektómiu, lobotómiu, klitoridektómiu, elektrošoky, 

averzívnu terapiu a netestované lieky. Vyskytovalo sa aj úsilie o hormonálnu liečbu, pretože 

za príčinu mužskej homosexuality bol považovan˘ nedostatok mužských hormónov, alebo snaha 

o transplantáciu semenníkov, ktoré nepracovali „správne”, teda heterosexuálne. 

O averzívnu terapiu a terapiu elektrošokmi sa v Čechách pokúšal psychiater Kurt Freund. Pacienti si 

však namiesto averzie na homosexuálne správanie vybudovali averziu na samotného Freunda, ktorý 

zákroky uskutočňoval. Keď si Freund uvedomil, že ani s takýmto postupom nedosiahne želané 

výsledky, stal sa jednoznačným odporcom akéhokoľvek liečenia homosexuality. Spolu s Karlom 

Nedomom presadil, aby homosexualita ako taká prestala byť v Československu trestaná. Stalo sa tak 

v roku 1961. 

Vo viere, že homosexualita vzniká následkom nepríjemných zážitkov z detstva, pokúšali sa ju niektorí 

lekári liečiť abreaktívnou terapiou – podávaním LSD. Mal sa tým vyvolať stav, v ktorom sa stratia 

tieto nepríjemné zážitky z detstva a tým sa odstránia ich následky v súčasnom živote. 

Všetky uvedené pokusy potvrdili, že zmena sexuálnej orientácie z homosexuálnej na heterosexuálnu 

nie je možná, a pravdepodobne nie je možná ani zmena opačná. Svetová zdravotnícka organizácia 

nepovažuje homosexualitu za diagnózu od roku 1991. 

V dôsledku toho, že sa homosexuálne alebo heterosexuálne tendencie u ľudí začali pokladať 

za vrodenú a nemennú, mohli začať vznikať homosexuálne združenia a hnutia, ktorých cieľom bolo 

a stále je bojovať za rovnaké práva a akceptáciu gejov, lesbických žien a bisexuálov. Diskusie na tému 

homosexuality alebo inej sexuálnej orientácie sa v posledných rokoch posunuli od zisťovania príčin 

k zisťovaniu dôsledkov; inými slovami: problémom prestala byť homosexualita, ale prevládajúce 

spoločenské postoje k nej. 

6. POSTOJE KU GEJOM, LESBICKÝM ŽENÁM A BISEXUÁLOM 

Homosexualita ako kategória sexuálnej orientácie bola vytvorená až koncom 19.storočia  

Po desiatkach neúspešných pokusov o zmenu homosexuálnej orientácie uznala odborná verejnosť 

homosexualitu za celoživotnú, nezmeniteľnú a prirodzenú variantu sexuálnej orientácie. 

Homosexuálna a bisexuálna menšina často čelí podobným typom diskriminácie a odmietania ako iné 

menšinové skupiny v spoločnosti. Na rozdiel od etnických menšín však homosexuálne orientovaní 



44 

 

ľudia nemajú takmer žiadny podporný systém, keďže ich primárna rodina býva heterosexuálna. 

Neposkytuje im preto nijaké modely, ako sa vyrovnávať so sociálnym útlakom a diskrimináciou. Geji 

a lesbické ženy sa navyše stretávajú s menšou sympatiou a podporou od okolia, keďže v laickej 

verejnosti nepretržite prevláda predpoklad, že oni si svoju orientáciu sami vybrali. 

Postoje k homosexuálnym ľuďom sú pomerne dobre preskúmané oblasti. V tomto smere prebehlo 

vo svete množstvo výskumu, ktoré odhalili niektoré základné sociodemografické faktory 

ovplyvňujúce postoje k homosexualite aj veľkú mieru diferencie medzi jednotlivými národmi 

a kultúrami. 

7. HETEROSEXIZMUS 

Heterosexizmus je definovaný ako „systém presvedčení, ktorý ignoruje alebo odsudzuje akúkoľvek 

inú ako heterosexuálnu formu správania, identity, vzťahu či komunity“. V rámci tohto systému má 

heterosexualita, a teda partnerstvo muža a ženy, privilegované postavenie a je považované za jediný 

primeraný prejav lásky a sexuality. Takéto presvedčenia a normy vedú k homofóbnym prejavom, 

k netolerancii a necitlivosti ku každému človeku, ktorý nekoná v súlade s podobnými očakávaniami.  

Heterosexizmus si väčšina z nás neuvedomuje. Keďže je spoločensky akceptovanou formou 

diskriminácie, je zvyčajne úplne automatický a samozrejmý. Táto samozrejmosť súvisí s faktom, že 

rôzne spoločenské inštitúcie nám počas nášho života predkladajú určité poznanie o svete a o tom, aké 

správanie ľudí je primerané. Svojou činnosťou a tiež zaužívaným jazykom tak usmerňujú to, ako 

vnímame svet a ľudí okolo nás, čo považujeme za prirodzené a čo za nevhodné. Ukazujú nám 

napríklad, čo môžeme považovať za „zdravú“ rodinu, aké správanie máme očakávať od muža a aké 

od ženy alebo aký význam a miesto máme dať sexualite v našom živote. Tým podporujú a udržiavajú 

len určitý, často jednostranný pohľad na svet a jeho fungovanie.  

Presvedčenia o výlučnosti heterosexuálneho partnerského vzťahu sú silne zakotvené v rámci väčšiny 

existujúcich spoločenských inštitúcií. V priebehu nášho života takéto presvedčenia preberáme 

a chápeme ich ako prirodzené. To spôsobuje, že nepriaznivá situácia gejov, lesbických žien 

a bisexuálov sa mení len veľmi pomaly. Takýto predpoklad je pomerne bežný, lebo ľudia sa obvykle 

pýtajú chlapcov, ak majú priateľku a len ťažko niekoho napadne spýtať sa, máš už priateľku alebo 

priatela? Podobne usporiadatelia podnikových večierkov zvyčajne neočakávajú, že ich zamestnanci 

pridu na večierok s partnerom rovnakého pohlavia. 
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8. MASMÉDIÁ 

Masmédiá ako ďalšia inštitúcia odráža i udržiava kultúrny heterosexizmus. Už od detstva sledujeme 

príbehy a rozprávky s heterosexuálnymi vzťahmi, rodiny vo filmoch bývajú heterosexuálne a u detí 

sa tiež predpokladá heterosexuálne zameranie. Flinstonovci  „dokazujú“, že svet bol vždy 

heterosexuálny a sci-fi vykresľujú, že aj v budúcnosti bude. Zobrazovanie gejov a ich života bolo 

dlho zriedkavosťou. V súčasnosti síce pribúdajú filmy a seriály, ktoré sa venujú gejom a ich 

problémom v pozitívnejšom svetle, ale lesbické ženy a geji sa v nich objavujú takmer vždy len pre to, 

že sú homosexuáli, a teda že ich homosexualita je dôležitá v zápletke. V mnohých relaciach sa navyše 

opakovane objavuju vtipy a zosmiešňovanie gejov, ktoré prispievajú k udržiavaniu stereotypov 

o nich. V rámci rodinných alebo partnerských programov je homosexualita zvačšinou ignorovaná. 

Na postoje k homosexualite môžu mať vplyv : 

a) vek a vzdelanie –. starší ľudia a ľudia s nižším vzdelaním mávajú negatívnejšie postoje ku gejom 

a lesbickým ženam. Ako najtolerantnejšia sa ukazuje skupina mladých ľudí vo veku 20 do 25 

rokov, 

b) pohlavie –. muži udržiavaju negatívnejšie postoje ako ženy, a to najmä ku gejom.Výskumy 

ukazujú, že muži mávajú silnejšie predsudky voči homosexualite ako ženy, a to najmä ku gejom. 

V USA napríklad zistili, že mladí muži na univerzitách vnímajú pojem gay ako najhoršie možné 

oslovenie, aké môže muž povedať inému mužovi. Podobné je to u nás s pojmami ako buzerant 

alebo teploš. Takéto oslovenia bývajú adresované najmä s cieľom zosmiešniť alebo znenávidieť 

druhého človeka. Na mužov je stále vytváraný silnejší tlak, aby svoju mužskosť dokazovali tým, 

že  odmietnu všetko, čo nie je považované za mužské, 

c) osobný kontakt s gejom, lesbou alebo bisexualom –. ľudia, ktorí nezažili osobné (a priaznive) 

kontakty s homosexuálnymi ľuďmi, mávajú k nim negatívnejšie postoje, Ukazuje sa, že 

heterosexuálni ľudia, ktorí zažili priateľský vzťah s gejom alebo lesbickou ženou, k nim majú 

priaznivejšie postoje, 

d) náboženský konzervativizmus – ľudia s negatívnymi postojmi sú väčšinou silne nábožní, často 

navštevujú kostol a uznávajú konzervatívne náboženské predpisy, 

e) sexuálny konzervativizmus – homofóbne postoje vyjadrujú častejšie ľudia, ktorí sú menej 

sexuálne liberálni a ktorí prejavujú viac viny v súvislosti so sexualitou, Udržiavanie tradičných 

rodových rol je častejšie spojené s negatívnymi postojmi ku gejom, bisexuálom a lesbickým 

ženám, 
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f) miesto bydliska – ľudia s negatívnymi postojmi žijú najčastejšie na vidieku, 

g) údaje o referenčnej skupine – homofóbnejší ľudia sa častejšie pohybujú v takej skupine ľudí, 

ktorá tiež vyjadruje negatívne postoje k homosexualite, 

h) autoritárstvo – osoby s negatívnymi postojmi k homosexualite prejavujú 

vyšší stupeň autoritárstva. 

9. DISKRIMINÁCIA 

Ak homofóbie a heterosexismus pojednávajú primárne o postojoch v zmysle kognitívnym 

a emocionálnym, potom pojem diskriminácia sa vzťahuje k reálnemu správaniu, ktoré je dôsledkom 

týchto postojov. Zjednodušene povedané diskriminácia je tiež prístup, kedy sa jedinci dostáva zlého 

zaobchádzania nie na základe jeho schopností a skutkov, ale na základe negatívnych stereotypov 

považovaných napríklad jeho rase, národu, pohlavia, sexuálnej orientácie či pohlavnej identite. 

Diskriminácia môže mať podobu obmedzenia prístupu k základným ľudským právam, zamestnaní, 

bývaní či k verejným službám. Môže sa tiež prejavovať obťažovaním či prenasledovaním. 

Extrémnym prípadom sú potom takzvané zločiny z nenávisti (hate crimes), kedy dochádza k násilným 

útokom motivovaným neznášanlivosťou k danej skupine obyvateľov. 

Zákaz diskriminácie na základe sexuálnej orientácie sa už stal jednou z významných súčasťí 

celoeurópských platných noriem v oblasti ľudských práv. Stále sa však diskutuje o spôsobe jeho 

uplatňovania v praxi, pričom súdy v jednotlivých krajinách to posudzujú veľmi rozdielne a až 

v posledných rokoch dostávajú jednotnejšiu podobu vďaka Precedentným rozsudkom Európskeho 

súdneho dvora pre ľudské práva. Oblasťou veľmi spornou potom zostávajú aplikácie týchto princípov 

na oblasť manželského a rodinného práva, pričom v tomto smere zatiaľ neexistuje na úrovni EÚ 

všeobecnejšía zhoda a jednotlivé štáty posudzujú tieto problémy veľmi odlišne. 

10. EU 

Na význam kultúrnych a národných rozdielov poukázal okrem iného jeden z prieskumov na túto 

tému, ktorý bol vykonaný v roku 2006 a zisťovalo postoje občanov jednotlivých členských štátov 

Európskej únie. Otázky boli smerované na konkrétne politické témy spojené s právami 

homosexuálnych ľudí.  

S tvrdením "Homosexuálne manželstvo by mala byť povolená v celej Európe" súhlasilo iba 44% 

obyvateľov EÚ. Rozdiely v odpovediach však boli veľmi výrazné. Najliberálnejšie postoje 
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vykazovali obyvatelia škandinávskych krajín a Beneluxu. V Holandsku súhlasilo s týmto tvrdením 

82% obyvateľov, vo Švédsku 71%, v Dánsku 69% a v Belgicku 62% obyvateľov.  

Naopak veľmi konzervatívne postoje boli viditeľné u obyvateľov juhovýchodnej Európy a tiež 

v bývalých štátoch sovietskeho bloku. V Lotyšsku súhlasilo s týmto tvrdením len 12% obyvateľov, 

na Cypre 14%, v Grécku 15% a v Poľsku a Litve 17% obyvateľov. Je len málo takých otázok, 

v ktorých sú také veľké diferencie medzi jednotlivými štátmi EÚ. 

11. ZÁKONY 

Obrázek 1: Zákony ohľadom homosexuality v rôznych krajinách sveta1 

 

Homosexuálny pohlavný styk je legálny 

          Sobáš osôb rovnakého Pohlavia 

          Registrované Partnerstvo (alebo neregistrované spolužitie) 

          Uznáva sa homosexuálny sobáš uzavretý v zahraničí 

          Páry rovnakého pohlavia nemajú právny status 

Homosexuálny pohlavný styk JE protiprávny 

          De jure trestný, ale zákon sa de facto nevynucuje 

          Minimálne tresty 

          Prísne tresty 

          Hrozí doživotie 
         Hrozí trest smrti 

Krúžky označujú, kde sa rozhoduje prípad od prípadu alebo lokálne. 

 

 

Za zákony týkajúce sa homosexuality sú zvyčajne označované zákony, ktoré obmedzujú, úplne 

zakazujú alebo označujú za trestný pohlavný styk medzi osobami rovnakého pohlavia a zákony, ktoré 

                                                        
1 https://en.wikipedia.org/wiki/LGBT_rights_by_country_or_territory 
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umožňujú oficiálnu registráciu zväzkov dvoch osôb rovnakého pohlavia, prípadne právne overenie 

ich rodičovstva. Táto legislatíva zvyčajne nie je viazaná na faktickú sexuálnu orientáciu 

zúčastnených. Priamo k homosexuálnej či inej sexuálnej orientácii (či už domnelé, alebo skutočné) 

sa môžu vzťahovať zákony, ktoré zaisťujú ochranu pred diskrimináciou z dôvodu sexuálnej 

orientácie. Tiež ony zvyčajne neoperujú s fakticky zistenou sexuálnou orientáciou osoby, ale 

s motiváciou páchateľa a (i len domnelú) príslušnosťou poškodeného k skupine osôb. 

12. LGBT PRÁVA V USA 

LGBT – Lesbian, gay, bisexual, and transgender (LGBT)  

Od 26. júna 2003, pohlavný styk medzi dospelými rovnakého pohlavia, ako aj rovnakého pohlavia 

dospievajúcich sa stal celoštátne legálny v USA,na základe rozhodnutia Najvyššieho súdu USA 

v Lawrence v. Texas. 

Od 26. júna, 2015, všetky štáty licencujú a uznávajú manželstvo medzi pármi rovnakého pohlavia 

na základe rozhodnutia Najvyššieho súdu v Obergefell v. Hodges. 

Dvadsaťdva štátov a Washington, DC a Puerto Rico zakazuje diskrimináciu na základe sexuálnej 

orientácie, a devätnásť štátov plus Washington, DC a Puerto Rico zakazuje diskrimináciu na základe 

pohlavia. Trestné činy z nenávisti na základe sexuálnej orientácie alebo rodovej identity sú trestné aj 

federálným zákonom. 

Adopcie detí pre manželov rovnakého pohlavia je legálne celoštátne od júna 2015. Avšak, politiky 

týkajúce sa prijatia sa značne líšia od jurisdikcie k jurisdikcii. Niektoré umožňujú adopciu pre všetky 

páry, zatiaľ čo iní zakázujú adopciu pre všetky nemanželské páry. 

13. REGISTROVANÉ PARTNERSTVO V ČESKU 

Registrované partnerstvo je úradne alebo inak zaznamenané partnerstvo. Od 90. rokov 20. storočia 

sa súslovie v češtine používa ako ustálený termín pre označenie úradne uzavretého zväzku dvoch 

spolužijúcich osôb podobného manželstva. S účinnosťou od roku 2006 je takto oficiálne nazvaný, je 

verejný inštitucionalizovaný zväzok dvojíc rovnakého pohlavia podľa českého práva. 

Pri schvaľovaní bol tento zákon všeobecne považovaný za krok vyhovujúci potrebám homosexuálne 

orientovaných osôb a označovaný predkladateľmi tiež ako krok k ich zrovnoprávneniu. Odporcovia 

pokladajú zákon za ohrozenie konzervatívnych hodnôt, najmä tradičnej rodiny. 

Registrované partnerstvo v ČR môžu uzavrieť dve dospelé osoby rovnakého pohlavia (dve ženy alebo 

dvaja muži), z ktorých aspoň jedna má české štátne občianstvo. Uzatvára sa pred povereným 
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matričným úradom (vždy len jeden v kraji, partnerstvo osôb bez trvalého pobytu v ČR registruje Úrad 

mestskej časti Brno-stred). Partneri pred úradom uskutočnia vyhlásenie, ktoré môže, ale nemusí 

prebehnúť verejným a slávnostným spôsobom. Úrad potom vykoná zápis do knihy registrovaného 

partnerstva a vydá doklad o registrovanom partnerstve. Tento stav sa partnerom zapisuje aj 

do občianskeho preukazu. Uzavretie partnerstva bráni trvajúce manželstvo alebo registrované 

partnerstvo niektorého z partnerov. Partnerstvo zaniká úmrtím alebo zrušením na základe rozhodnutia 

súdu, a to po dohode alebo na žiadosť jedného z partnerov. 

Predpis č. 115/2006 Sb. 

Zákon o registrovanom partnerstve. 

HLAVA I 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

§ 1 

(1) Registrované partnerstvo je trvalé spoločenstvo dvoch osôb rovnakého pohlavia vzniknuté 

spôsobom ustanoveným týmto zákonom (ďalej len "partnerstvo"). 

(2) Partnerom sa v tomto zákone rozumie osoba, ktorá uzatvorila partnerstvo. 

HLAVA II 

ZÁNIK PARTNERSTVA 

§ 2 

(1) Partnerstvo vzniká prejavom vôle dvoch osôb rovnakého pohlavia uskutočňovanými formou 

súhlasného slobodného a úplného vyhlásenia týchto osôb o tom, že spolu vstupujú do partnerstva 

(ďalej len "vyhlásenie"). 

(2) Osoby vstupujúce do partnerstva robí vyhlásenie osobne pred matričným úradom1). 

§ 3 

(1) Vyhlásenie sa robí pred matrikárom na základe otázky, položené osobám vstupujúcim 

do partnerstva, či chcú spolu vstúpiť do partnerstva. 

(2) Predtým, ako prijme vyhlásenie, osoby vstupujúce do partnerstva výslovne uvedú, že im nie sú 

známe okolnosti vylučujúce vstup do partnerstva. 

§ 4 

(1) Do partnerstva môže vstúpiť každý, komu to zákon nezakazuje. 
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(2) Podmienkou vstupu do partnerstva je, aby aspoň jedna z osôb vstupujúcich do partnerstva bola 

štátnym občanom Českej republiky (ďalej len "občan"). 

(3) Do partnerstva nemôžu vstúpiť osoby navzájom príbuzných v línii priamej a súrodenci. 

(4) Do partnerstva nemôže vstúpiť osoba, ktorá 

a) nedosiahla vek 18 rokov, 

b) má obmedzenú svojprávnosť v tejto oblasti, alebo 

c) už skôr uzavrela manželstvo alebo ktorá už predtým vstúpila do partnerstva alebo do podobného 

zväzku osôb rovnakého pohlavia v zahraničí, a jej manželstvo alebo partnerstvo alebo obdobný 

zväzok trvá. 

14. HOMOSEXUÁLNE PÁRY A VÝCHOVA DETÍ 

V súčasnej dobe deti vyrastajú a sú vychovávané vo veľmi rozmanitých spôsoboch spolužitia 

dospelých, často len jedným z rodičov, matkou alebo otcom. Stále je ale spoločnosťou chápaná 

výchova ako proces, ktorý ovplyvňuje len osoby heterosexuálne. 

Málo z nás si uvedomuje alebo pripúšťa, že výchova detí homosexuálnymi osobami nie je úplne nová 

téma na diskusiu. Rad homosexuálne orientovaných osôb zotrvávala v manželstve a svoje biologické 

deti vychovávala veľmi zodpovedne, rad manželstvo z dôvodu homosexuality jedného z rodičov 

skončilo rozvodom. 

Situácia výchovy detí homosexuálnymi pármi v ČR nie je dostatočne zmapovaná. Táto výchova 

prebieha a vyplýva z prirodzenej túžby naplnenia rodičovských práv, ako ženy 

tak aj mužov. 

Do starostlivosti získavajú homosexuáli deti rôznymi 

spôsobmi: 

a) najčastejšie zverením do starostlivosti po zániku manželstva 

b) adopcií 

c) získaním dieťaťa do pestúnskej starostlivosti 

d) poručenstvom dieťaťa 

e) otehotnením v rámci heterosexuálneho styku 

f) umelým oplodnením. 

 

a) Zverenie dieťaťa do starostlivosti po zániku manželstva 
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V tomto prípade sú deti spočiatku vychovávané vo zväzku manželskom, ktorý homosexuáli uzavreli 

v čase, keď si svoju inak orientovanú sexualituneuvedomovali alebo sa ju snažili potlačiť. Po zániku 

manželstva možno získať dieťa do starostlivostiak dôvodom zániku bol rozvod, úmrtie alebo 

vyhlásenie druhého z manželov zamŕtveho, dieťa zostáva v starostlivosti pozostalého rodiča. 

b)  Adopcia 

Podľa zákona o rodine 105 môže každá žena alebo muž získať dieťa do individuálneadopcie, ak 

svojím spôsobom dokáže zaručiť, že osvojenie je v prospech dieťaťai spoločnosti. Akonáhle dôjde 

k uzavretiu manželstva alebo registrovaného partnerstva,dochádza k zmene situácie. V prípade 

uzavretia manželstva majú obaja partneri možnosťzískať dieťa ako do individuálne tak do spoločnej 

adopcie. Individuálne adopcia dieťaťavyžaduje súhlas druhého z manželov. Uzavretím 

registrovaného partnerstva akúkoľvekmožnosť adopcie partneri ztrácí.106 V situácii, keď pri vzniku 

partnerstva sa stane súčasťourodiny i biologické dieťa jedného z partnerov, je zákonnou povinnosťou 

druhého partnera sapodieľať na jeho starostlivosť. V priebehu partnerstva vznikajú citové väzby 

medzi členmi rodinya obaja partneri vytvára zázemie pre telesný, citový, rozumový a mravný vývoj 

dieťaťa,rovnako ako je tomu v manželstve . 

c) Pestúnska starostlivosť 

Na rozdiel od adopcie, po uzavretí registrovaného partnerstva sa gayovia aj lesby môžu stať pestúnmi, 

jedná sa však o individuálne pestúnsku starostlivosť, nie spoločnú. Tá je opäť umožnená iba 

manželom. 

d) Poručníctvo 

Uzavretie registrovaného partnerstva nebráni, aby sa jeden z partnerov stal poručníkom dieťaťa. Ide 

opäť o individuálne poručníctvo, poručníkmi sa nemôžu staťpartneri spoločne 

e) Otehotnenia v rámci heterosexuálneho styku 

Cielené otehotnenia jednej zo žien lesbického páru je jedným z alternatívnych riešení, ktoré je však 

prirodzene pre ženu značne komplikované a nie je príliš častým. Dieťa ostáva v starostlivosti 

biologickej matky a jej partnerky, avšak v prípade zániku partnerstva prípadne registrovaného 

partnerstva nemá druhý partner voči dieťaťu a ani obrátene dieťa voči nemu žiadne práva. Dochádza 

k prerušeniu akýchkoľvek citových väzieb a narušeniu vývoja dieťaťa. 

f) Umelé oplodnenie 

V Českej republike majú prístup k umelému oplodneniu len páry, ktoré tvoria žena a muž. 

Podmienkou zákroku nie je existencia manželstva zúčastnených osôb. Homosexuálnym párom umelé 

oplodnenie prístupné nie je. Ženy lesby využívajú tohto znenia zákona a dohovorí sa 

s homosexuálnym či heterosexuálnym mužom a vystupujú pri zákroku ako pár. Tento postup je však 
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rizikový a v budúcnosti môže vzniknúť ženám,ak sa muž prihlási o svoje rodičovské práva, rad 

nepríjemností. Z tohto dôvodu ženy volia častejšie možnosť anonymného darcu. 

15. VÝCHOVA DETÍ HOMOSEXUÁLNYMI PÁRMI VO SVETE 

Existujú faktické rozdiely v prístupe vlád štátov Európy a USA k výchove detí homosexuálnymi 

pármi. Status partnerov je homosexuálnym dvojiciam v Európe priznávaný už v mnohých štátoch, 

rodičovské práva však nie. 

Sprístupnenie umelého oplodnenia homosexuálnym párom v USA napomáha charakter systému 

zdravotnej starostlivosti. Vďaka prevažujúcej súkromnej zdravotnej starostlivosi, môžu lesbické ženy 

podstúpiť umelé oplodnenie, ak nájdu súkromného lekára, ktorý je ochotný zákrok vykonať. 

V Európe sa stalo priekopníkom v priznávaní rodičovských práv homosexuálnym dvojiciam Dánsko. 

Prvým krokom v tomto procese bolo prijatie zákona umožňujúceho gayom a lesbám uzavrieť 

registrované partnerstvo. Druhý krok nasledoval po 10 rokoch a znamenal povolenie adopcie dieťaťa 

druhého partnera, pri splnení podmienky štátneho občianstva Dánskeho kráľovstva. 

Vo Švédsku bola na základe vypracovanej štúdie vládnou komisiou, odporúčená právna rovnosť 

medzi heterosexuálnymi a homosexuálnymi pármi v roku 2001.Komisia v správe navrhuje možnosť 

spoločnej adopcie pre dvojice, ktoré uzavreli registrované partnerstvá. Jednej z žien, tvoriace 

registrovaný pár, je umožnené umelé oplodnenie a súčasne sa partnerka stáva druhým rodičom 

dieťaťa. Odporúčacia správa komisie dala v roku 2002 podnet na prijatie zákona o adopcii dieťaťa 

registrovanými partnermi. 

Situácia v otázke priznávania rodičovských práv homosexuálnym párom je v európskych krajinách 

obtiažna. Dánsko aj Holandsko sa radí k štátom s liberálnym prístupom, sú priekopníkmi v riešení 

tohto problému v Európe. Napríklad na Islande môžu homosexuáli adoptovať iba dieťa partnera. 

Vo Fínsku môžu lesbické ženy podstúpiť umelé oplodnenie, keďže tento zákrok nie je rovnako ako 

v Holandsku právne regulovaný. Opatrovníctvo dieťaťa druhého z partnerov je umožnené rovnakým 

pohlavným dvojiciam vo Fínsku, Holandsku, Nemecku a na Islande. 
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16. HOMOSEXUÁLNI RODIČIA A ICH FUNKCIE V RODINE 

Párový život a rodičovstvo sú často spojené s rozdelením mužských a ženských úloh, ktoré 

predurčujú, kto sa stará o deti a domácnosť a kto pracuje a živí rodinu. Avšak u homosexuálnych 

pároch tieto rozdelenia nefungujú tak samozrejme, tým že je tvorený dvoma ženami alebo dvomi 

mužmi, musí si taký pár vybudovať svoj vlastný systém fungovania a deľby práce. 

17. VÝSKUMY LESBICKÝCH RODÍN 

Lesbické ženy, ktoré zakladajú vlastnú rodinu sa stretávajú s dvoma stereotypmi: "lesby či gayovia 

na strane jednej a takzvane normálne rodiny na strane druhej ". 

Ak sa lesbický pár rozhodne zvoliť biologické materstvo, je postavený pred zásadné rozhodnutie, kto 

bude biologická matka a kto matka nebiologická, sociálna. Často už toto rozhodnutie formuje 

rodičovské úlohy a deľbu práce v rodine, pretože jedna z matiek získa skúsenosti materstva 

a tehotenstva a tak je očakávané, že ona bude primárnou opatrovateľkou. V rozhovoroch sa potvrdilo, 

že sa páry snažia tomuto vopred utvorenému predpokladu vyhýbať a hľadajú cesty ako rovnocenne 

zapojiť aj sociálnu, nebiologicku matku do materských povinností. 

18. VÝSKUMY GAY RODÍN 

Homosexuálne rodičovstvo, kedy sú rodičmi dvaja muži, je témou zabúdaným. Diskusia 

o homoparentalite sú takmer vždy zamerané na lesbické ženy a ich rodiny, lebo u mužov sa dopredu 

očakáva, že deti nechcú. Existuje tak veľmi malé množstvo výskumov zameraných len na gay 

otcovstvo a vzťahy partnerov, väčšina sa zaoberá skôr vplyvom na dieťa.  

Ak sa rozhodnú gayovia stať sa otcom, aj ich čaká rovnaká dilema ako páry lesbické, a to, ako rozdeliť 

úlohy a povinnosti v rodine. Avšak zatiaľ čo lesbické matky sa stretávajú skôr s otázkou materiálneho 

zabezpečenia a ich materské kompetencie spochybňované nie sú, muži sa musia v prvom rade 

postaviť kultúrnym stereotypom týkajúcich sa gayov ako vhodných rodičov. Musí prekonať jednak 

homofóbii spoločnosti, jednak ich vlastné, pretože vstupom do rodičovských povinností prekračujú 

určitú pomyselnú hranicu toho, čo bolo tradične pripisovanie ženám. 

Úlohy a povinností sú rozdeľované na základe schopností otcov, nie na základe pohlavia, ktorý ani 

v tomto prípade nemôže slúžiť ako identifikačný faktor. Zriadenie povinností je otázkou 

vyjednávania, najmä s cieľom spokojnosti  a prospešnosti dieťaťa. 
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ZÁVER 

Zvyčajne neuvažujeme o ľuďoch, ktorí nemajú také možnosti ako väčšina z nás, ani sa nezaoberáme 

ich skúsenosťami. Práve v situácii, keď si neuvedomujeme výhody, ktoré máme ako členovia 

zvýhodnenej (väčšinovej) skupiny, dochádza k tomu, že podceňujeme alebo popierame skúsenosti 

a problémy minorít. Naše práva a výhody totiž považujeme za také samozrejmé a prirodzené, že sa 

nevieme vcítiť do situácie ľudí, ktorí dané možnosti nemajú. Ich problémy a požiadavky ani 

nepovažujeme sa dostatočne relevantné.  

Nedostatok informácií a nepochopenie tak vedie k necitlivosti, čím sa udržiava utláčanie a odmietanie 

minorít. 

Homosexuálni ľudia mnohokrát boli a mnohokrát ešte sú veľmi tvrdo prenasledovaní. Tento stav je 

v prostredí euroamerickej civilizácie už prevažne minulosťou. Jedná sa však o minulosť ne veľmi 

dávnou a stále ovplyvňujúcou postoj k tejto minorite. V spoločnosti tak stále pretrvávajú mnohé 

predsudky v prístupe ku gayom a lesbám rovnako ako k transsexuálnym (transgender)ľuďom. 

Fakt, že pár tvoria dve ženy alebo dvaja muži, nič nemení na tom, že aj oni si želajú stať sa rodičmi. 

Avšak na rozdiel od heterosexuálnych párov sa musí potýkať s mnohými prekážkami a problémami, 

pretože rodičovstvo homosexuálov je stále niečím kontroverzným a v názoroch spoločnosti často 

hranicou, kde ich tolerancie voči gayom a lesbám končí. Zatiaľ čo partnerstvo alebo manželstvo 

homosexuálov sa stalo súčasťou legislatívy väčšiny európskych a niektorých amerických krajín, 

otázka ich rodičovstva je vynechávaná. 

Homosexualita je dnes veľmi diskutovanou a aktuálnou témou, o ktorej sa stále viac verejne hovorí 

a prestáva to byť tabuizovaná tematika. Tento proces je ale veľmi pozvoľný a sociálnej stigmatizácie 

homosexuálne orientovaných ľudí nie je ničím výnimočným. Tieto stigmy vychádzajú väčšinou 

zo strachu z homosexuálnych jedincov, ktorý pramení z neznalosti či nejakých nepodložených 

informácií. Na všetko čo sa týka homosexuality, či už ide o jej príčiny, počty homosexuálne 

orientovaných ľudí, poňatie homosexuality ako takej, existuje nespočetné množstvo rozdielnych 

názorov, a to nielen laickej verejnosti, ale aj samotných odborníkov.  

Bohužiaľ nie všetky názory zohľadňujú fakt, že homosexualita sa u ľudí vyskytovala vždy a títo ľudia 

si nezaslúžia žiadne opovrhovanie či diskrimináciu. 
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MALOTŘÍDNÍ ŠKOLA 

Lucie Wasserrabová, Tereza Brůzlová 

wassi@seznam.cz, t.bruzlova@seznam.cz 

Vysoká škola Karla Engliše, a.s.  

Mezírka 775/1, 602 00 Brno, Česká republika 

ÚVOD 

Málotřídní škola, která byla v dřívější době typicky vesnickou školou, prošla dlouhodobým vývojem 

s četnými reorganizacemi a úpravami. Úpravy se týkaly celého systému organizace této školy, 

počínaje počtem tříd, počtem dětí v ročnících, uspořádáním obsahu vyučování, organizačními 

formami vyučování, systémem práce vyučujícího a celkovým řízením této školy konče. 

1. MALOTŘÍDNÍ ŠKOLA – ORGANIZACE 

Za malotřídní nebo plně organizovanou pokládáme tu školu, která má v jedné třídě více než jeden 

ročník žáků. Tyto ročníky tvoří jednotlivá oddělení třídy. Mezi málotřídní školy řadíme školy 

jednotřídní, trojtřídní a čtyřtřídní. V dnešních podmínkách je nejčastějším typem málotřídní školy 

škola dvojtřídní a trojtřídní. 

Cíle a úkoly málotřídní školy jsou totožné s cíli a úkoly plně organizovaných škol. Málotřídní škola 

musí připravit děti v oblasti přírodních a společenských věd tak dobře, aby úspěšně zvládly přechod 

nejen mezi jednotlivými ročníky, ale také mezi jednotlivými stupni základní školy. Z tohoto důvodu 

se v současné době nemůžeme setkat v organizaci práce na málotřídní škole s redukcí učebních osnov 

nebo snižováním požadavků na obsah a rozsah vzdělání dětí. Pro málotřídní školy platí stejné učební 

plány a učební osnovy jako pro 1. – 5. ročník. Specifičnost práce se projevuje v organizaci a v hledání 

vhodných forem výchovné a vzdělávací činnosti. Ty jí dodávají zvláštní ráz a vyžadují odlišný systém 

práce, který musí být adekvátní materiálním a organizačním podmínkám. 

Promyšlená péče musí být věnována především zařazování jednotlivých ročníků do tříd. Zařazování 

ročníků do jednotlivých tříd závisí především na počtu žáků v jednotlivých ročnících. Někdy mohou 

žáci 5. ročníku jezdit do plně organizované školy. Žáci některého ročníku mohou být vyučování 

samostatně (podle počtu), často to bývá 1. ročník. V jedné třídě mohou být buď ročníky po sobě 

následující, nebo ročníky rozdílné (např. 1 a 4. ročník). Každé seskupení má své výhody i nevýhody.1 

                                                        
1 TRNKOVÁ, K., KNOTOVÁ, D., CHALOUPKOVÁ L., Malotřídní školy v České republice. Paido 
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1.1 Organizace vyučování na malotřídní škole 

Vyučování v odděleních vychází z kladných zkušeností práce na málotřídní škole. Každý ročník 

tvořící oddělení je vyučován podle učebních osnov příslušného ročníku na plně organizované škole, 

bez redukcí a obsahových úprav. 

Vyučování v bězích se využívalo na málotřídní škole v minulosti. Žáci několika ročníků byli 

vyučování podle společné učební osnovy, obsahující učivo všech ročníků, jež tvořily oddělení. 

Jestliže byly v oddělení dva ročníky, byla učební osnova obou ročníků rozdělena na dva běhy – A a B. 

V případě tří ročníků se vyučovali v bězích A, B a C. V odděleních o dvou bězích se v jednom 

školním roce vyučovalo podle učební osnovy běhu A, v dalším školním roce podle běhu B, další rok 

podle běhu A atd. V odděleních o třech ročnících se takto učivo střídalo po tři roky. Tomuto systému 

vyučování byly přizpůsobeny také učebnice.2 

Rozšířené vyučování spočívá pouze v úpravě týdenního rozvrhu hodin a zvyšuje počet hodin 

pro učitele, nikoli pro žáky. Ve třídě o dvou odděleních a čtyřech vyučovacích hodinách vyučující 

rozšíří počet hodin na pět. V první vyučovací hodině vyučuje pouze jedno oddělení. Do druhé hodiny 

přijdou také žáci druhého oddělení, kteří jsou pak spolu s žáky prvního oddělení vyučováni ve druhé, 

třetí a čtvrté hodině. V páté vyučovací hodině pracují pouze žáci druhého oddělení, zatímco žáci 

prvního oddělení odcházejí domů. Učitelé málotřídních škol si mohou rozšířit vyučování o 6 – 10 

hodin týdně. Tyto vyučovací hodiny využívají pro přímé výchovné a vzdělávací působení na žáky. 

Co se týká forem práce, při vyučování v odděleních na málotřídní škole pracuje učitel přímo pouze 

s jedním oddělením, ostatní žáci ve třídě pracují samostatně. Ve vyučovací hodině v oddělení se tedy 

střídá přímé vyučování se samostatnou prací. 

V přímém vyučování působí vyučující na žáky bezprostředně. Objasňuje nové učivo, kde klade 

základy správných dovedností a návyků a vede žáky tak, aby byli schopni samostatně pracovat. Učí 

hudební, tělesné a pracovní výchově, výraznému čtení s pochopením a přednesu. Vede žáky 

k pozorování předmětů a jevů, učí je správně orientaci, podněcuje jejich zájem a pomáhá při řešení 

problémů. Poskytuje žákům maximální možnost ústního projevu. Přímé vyučování uplatňuje učitel 

zejména při vytváření nových vědomostí, dovedností a návyků, při prvotním upevňování, 

prohlubování a využívání získaných poznatků, při zjišťování úrovně vědomostí žáků ústním 

zkoušením, při podávání návodu k řešení úloh samostatnou prací. Při rozhodování, zda užít přímé 

vyučování, vychází učitel z charakteru vyučovacího předmětu a jeho vhodnosti pro samostatnou 

                                                        
2 TRNKOVÁ, K., KNOTOVÁ, D., CHALOUPKOVÁ L., Malotřídní školy v České republice. Paido 
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činnost, z obtížnosti učiva v jednotlivých předmětech, z věkových a individuálních zvláštností žáků. 

3 

Samostatná práce žáků má stejný výchovný a vzdělávací cíl jako přímé vyučování. Rozdíl je 

ve způsobu, jakým je žák ovlivňován, veden, jak pracuje. Vyučující působí na samostatně pracující 

žáky spíše prostřednictvím úkolů, které žáci pod jeho vedením řeší. Zatímco přímé vyučování je 

kolektivní, samostatná práce má spíše individuální charakter. Práce vyžaduje vysokou aktivní účast 

žáků a určité pracovní dovednosti a návyky. Samostatná práce není pouhým doplňkem přímého 

vyučování. Měla by rozvíjet myšlení, aktivitu a iniciativu žáků, jejich vynalézavost, pracovní úsilí, 

vytrvalost. Podněcuje zájem a tvořivost žáků a učí je řešit problémy. Prostřednictvím samostatné 

práce jsou žáci vedeni k cílevědomé pracovní činnosti a kázni. 

Cílem samostatné práce může být opakování dříve získaných poznatků, upevňování a prohlubování 

nových vědomostí, zdokonalování dovedností a návyků, procvičování pracovních činností. Úkoly 

určené pro samostatnou práci mohou být písemné, z kreslení, čtení, dále to mohou být úkoly 

spočívající v sestavování určitých materiálů, v jejich třídění, pozorování, popisování apod. 

Obsahem samostatné práce jsou úkoly např. samostatná práce s knihou, učebním textem, slohová 

práce, matematické úkoly s různými variantami, pozorování (např. kalendář přírody), úkoly 

na bezprostřední upevňování vědomostí, problémové úkoly, porovnávání, vytváření samostatných 

závěrů, ilustrační a grafické zobrazení, modelování apod. Vyšší úrovní samostatné práce žáků je 

samostatná práce produkční. V ní se uplatňuje schopnost žáků samostatně a tvořivě aplikovat 

předvedený vzor, obměňovat výchozí situace, hledat a uplatňovat varianty řešení, nacházet nové 

vztahy a souvislosti.  

Učitel organizuje samostatnou práci žáků diferencovaně. Jistá část samostatné práce je základní, 

zpravidla společná všem, mimo ní má učitel připravenou diferencovanou část -  např. pro nadané 

žáky. Při samostatné diferencované práci je vhodné v nejširší míře uplatňovat problémové učení 

při řešení problémových úkolů. Dobře se v něm osvědčily základní úrovně sociálních forem učení: 

učení individuální, učení ve skupinách, učení ve dvojicích a učení hromadné. Pro úspěšný výsledek 

každé samostatné práce je důležitá kontrola a hodnocení. Pravidelná kontrola je nezbytná z důvodu 

pedagogických i psychologických a je podmínkou správné výchovy k práci.4 

                                                        
3 Délka vyučovací hodiny byla původně 50 minut, později se zkrátila na dnešních 45 minut 
4 Obecně naše rodičovská veřejnost není zatím zvyklá požadovat něco jiného než sama zakusila. Pro učitele je rozhodně 

příprava i realizace na výuku v málotřídce náročnější. Je docela diskutabilní, zda jsou na ni na pedagogických fakultách 

připravován 
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Vyučovat současně ve dvou a více odděleních je možné jen střídáním přímého vyučování 

a samostatnou prací. Vyučovací hodina na málotřídní škole je tedy rozdělena jednak na části určené 

pro jednotlivá oddělení, jednak na úseky pro přímé vyučování a pro samostatnou práci.  

Členění vyučovací hodiny nemůže být ve všech předmětech stejné. Jiné bude v Českém jazyce, 

matematice a vlastivědě, jiné ve výtvarné výchově, psaní a pracovním vyučování. 

Málotřídní školy mají svá specifika jak v organizaci, tak ve vyučovacím procesu i v postavení učitele 

ve srovnání se školami plně organizovanými. 

2. MALOTŘÍDNÍ ŠKOLY SOUČASTNOST 

Obecně lze říci, že odpovědi starostů a starostek byly mnohem jednoznačnější a příliš se nelišily. 

Projevila se zde také jejich lepší znalost problematiky vesnických škol a života na venkově vůbec. 

Z jejich názorů je také patrné, že si velmi dobře uvědomují dopad a závažnost rozhodnutí pro další 

život v obci. 

Dotazníkové šetření ukázalo, že dotazování zastupitelů se obává, že by rušení málotřídních škol 

skutečně mohlo narušit osídlování venkova. V souvislosti s názory, které obhajují rušení málotřídních 

škol za každou cenu, disonantně znějí odpovědi na další otázky. Více krajských zastupitelů by 

v případě, kdyby bydleli na venkově, umístilo své dítě jednoznačně na málotřídní školu, u starostů 

a starostek obcí to byly všichni dotazováni. Zajímavé je, že největšími zastánci málotřídní školy jsou 

ti, kteří sami – či jejich děti – málotřídní školu navštěvovali.  

Dále se ukázalo, že více jak polovina dotázaných krajských zastupitelů se domnívá, že málotřídní 

školy nabízejí skutečně kvalitní vzdělání srovnatelné s plně organizovanými školami. Svá tvrzení 

odůvodnili tím, že i žáci málotřídních škol se umisťují na předních místech v soutěžích a stávají se 

žáky víceletých gymnázií. Jako zajímavý se jeví fakt, že obě skupiny dotázaných si uvědomují, že 

málotřídní škola není pouze jedním z článků vzdělávacího systému, ale plní důležitou funkci 

kulturního a společenského centra obce. Zejména starostové potvrzují, že žáci a učitelé málotřídních 

škol přispívají svými aktivitami pozitivně k rozvoji života na vesnici. Samotná skutečnost, že obec 

udržuje vlastní školu, přispívá také pozitivně k identitě jejich obyvatel.  

Jednostranné rušení málotřídních škol, nepřihlížející dostatečně k zvláštnostem prostředí a potřebám 

malých obcí, je pro nás výstrahou z minulých let. Jak se ukázalo, má mnohem širší dopad, než jsme 

schopni domyslet. Všechny tyto skutečnosti proto v současnosti zvýrazňují potřebu citlivého přístupu 

k celé této problematice. 
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3. SPOLUPRÁCE S RODIČI V OBCI ŽLUTAVA 

Snažíme se o neustálý rozvoj spolupráce s rodiči – připravujeme Den otevřených dětí, společný 

táborák na škole v přírodě a další podobné akce. Rodiče mohou mimo třídních schůzek, které 

organizujeme 3x ročně, školu kdykoliv navštívit po vzájemné dohodě s vyučujícími. K dostupnosti 

pro širokou veřejnost slouží také webové stránky školy www.zlutava.cz/skola. Na škole působí SRPŠ, 

které pomáhá škole při organizaci některých akcí (vánoční besídka, sběr papíru, turnaj ve vybíjené, 

Den dětí). Z finančních prostředků Sdružení rodičů a přátel školy (dále SRPŠ) jsou hrazeny náklady 

na školní sešity, výkresy, školní potřeby, mikulášské balíčky, autobusová doprava na koncerty, 

divadla, exkurze, odměny za sběr papíru a dárky pro žáky 5. ročníku, kteří odcházejí do spádové 

školy v Napajedlech. Škola úzce spolupracuje se zřizovatelem, tj. obec Žlutava. Spolu s kulturní 

komisí obce připravujeme vítání občánků a zlaté svatby. Je třeba také zmínit každoroční besedu 

s panem starostu a našimi žáky na konci školního roku. Dále pak je to velmi úzká spolupráce se 

sborem dobrovolných hasičů (pravidelné přednášky, ukázky požární techniky). Tělovýchovná 

jednota Sokol Žlutava (vedeni sportovních kroužků). Český svaz zahrádkářů Žlutava (výstavy ovoce 

spojené s výtvarnými soutěžemi, návštěvy místního sadu, včelína i místní pálenice) a v neposlední 

řadě spolupracujeme s okolními školami včetně spádové školy (organizace vzájemných soutěží 

v recitaci, zpěvu, vybíjené, v matematické olympiádě i ve výtvarné soutěži).5 
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NÁSILÍ NA PRACOVIŠTI 

Tom Složil 

tom.slozil@gmail.com 

Vysoká škola Karla Engliše, a.s.  

Mezírka 775/1, 602 00 Brno, Česká republika 

ÚVOD 

NÁSILÍ 

Za násilí je z psychologického hlediska označováno použití velké síly (či moci), přičemž objektem 

vůči němuž je tato síla či moc použita, může být jak konkrétní osoba či věc, tak blíže nespecifikovaný 

objekt. Násilí ve svém prvotním významu je chápáno jako porušení tělesné integrity či poškození 

lidského organizmu. Zároveň se však za násilí považuje také použití síly při odstraňování překážek, 

které nám brání v dosažení určitého cíle. V mezilidských vztazích se pak násilí projevuje v kombinaci 

obou výše uvedených významů, kdy násilník za účelem vydání věci či poskytnutí služby použije sílu 

či moc k překonání odporu oběti. 

Násilí lze roztřídit podle různých kritérií. 

Podle délky trvání rozlišujeme: 

 násilí, které působí dlouhodobě (jde o pokračující, latentní neboli skryté násilí) 

 násilí v podobě postupně gradujících konfliktních situací (tzv. situační násilí) 

 násilí ve formě jednorázových incidentů, neočekávaných, náhlých, převážně násilných projevů 

s krátkým intenzivním průběhem. 

Kdybychom hledali odpověď na otázku, se kterou z těchto forem násilí se v dnešním světě setkáváme 

nejčastěji, dopátrali bychom se k odpovědi, že nejčastěji se vyskytující formou násilí je násilí latentní, 

tedy násilí skryté s dlouhodobým trváním. Typickým příkladem latentního násilí je domácí násilí 

nebo například šikana na pracovišti či ve školách. Na druhém místě v počtu výskytů se pak nachází 

násilí situační. Naopak násilí ve formě jednorázových incidentů se ze všech tří uvedených forem 

vyskytuje nejméně. 

Dalším kritériem pro členění forem násilí může být způsob, jakým je násilí  na oběti pácháno. 

 násilí v podobě agrese (jde o násilí verbální nebo fyzické, násilí zaměřené proti osobám nebo 

proti předmětům) 

 násilí v podobě manipulace (neagresivní ohlupování, násilí z podřízené pozice) 

 kombinace předchozích forem. 
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Jiné členění rozlišuje násilí z hlediska použití fyzické síly na násilí  

a) fyzické, které lze dále rozdělit na 

 aktivní 

přímé (Tuto formu násilí představují například vražda, znásilnění, přepadení, výhružné pohledy, 

přerušování řeči hovořícího nebo obscénní gesta.) 

nepřímé (Jedná se například o krádež, sabotáž, poškozování majetku nebo ukrývánídůležitých 

materiálů.) 

 pasivní 

přímé (záměrné zpomalení práce, odmítání poskytnutí pomoci, zatajování informací, bránění 

v kontaktu s jinými) 

nepřímé (pasivita, meškání porad, brždění kolegů) 

b) verbální, které se taktéž dále dělí na 

 aktivní 

přímé (vyhrožování, neférové hodnocení pracovního výkonu, sexuální obtěžování, zesměšňování)  

nepřímé (šíření pomluv, udávání, znevažování výkonů) 

 pasivní 

přímé (neodpovídání na telefony, odmítání žádostí, neodevzdávání informací) 

nepřímé (zadržování informací, neupozornění na nebezpeční, pasivní přihlížení nepravostem). 

Častou příčinou násilí je afekt, neuspokojená potřeba, případně naučený způsob chování, vždy 

ve spojení s určitým podnětem, který v dané situaci funguje jako spouštěcí mechanismus. Tento   

podnět v člověku vyvolá strach, který vede díky působení pudu sebezáchovy k určité reakci. Právě 

násilné jednání představuje jednu z možných reakcí na strach. 
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1. FORMY NÁSILÍ NA PRACOVIŠTI 

1.1 Mobbing 

Základem slova mobbing je anglické „to mob“, tedy v překladu srocovat se, obtěžovat, dotírat nebo 

napadnout. 

Profesor Heinz Leymann za mobbing považuje psychický teror na pracovišti. Definuje mobbing jako: 

„Psychologický útisk v zaměstnání zahrnující nepřátelskou a neetickou komunikaci zaměřenou 

systematicky jednou nebo více osobami na někoho, kdo je v důsledku takového útisku dotlačen 

do defensivní pozice.“ Profesor Leymann dále dodává, že tyto útoky, aby se jednalo o mobbing, musí 

probíhat pravidelně, nejméně tedy jednou týdně, a po delší časový úsek, minimálně po dobu šesti 

měsíců. Následkem déletrvajícího nepřátelského jednání dochází u daného jedince většinou k mnoha 

problémům ať již v jeho osobním či profesním životě. Důsledkem sociálního tlaku jsou i objevující 

se psychické potíže (posttraumatická stresová porucha, deprese, poruchy koncentrace, ztráta důvěry 

v okolí, sebevražedné myšlenky či pokusy o sebevraždu) nebo potíže psychosomatické (například 

bolesti hlavy, zad, poruchy trávení, úzkostné stavy, poruchy spánku). 

Mobbing směřuje k vyčlenění osoby z kolektivu. Záměrem mobbera je donutit oběť, aby sama 

rezignovala, sama pod tíhou nepřátelského jednání pracoviště opustila. Nutno podotknout, že 

ve většině případů je právě tento v uvozovkách dobrovolný odchod ze zaměstnání jediným možným 

východiskem z mnohdy neúnosné situace vytvořené aktivitami mobbera. 

Mobbing se nejčastěji vyskytuje mezi zaměstnanci – spolupracovníky, tedy osobami se sejnou 

pracovní pozicí v daném podniku. Tato forma mobbingu je nazývána „staffing“. Častá je ovšem 

taktéž šikana ze strany nadřízeného. Ta je pak označována pojmem „bossing“. Dálší formou šikany 

je v menší míře se vyskytující šikana nadřízeného ze strany jeho podřízených. 

1.2 Bossing 

Od anglického slova boss, v překladu šéf, nadřízený je jednou z forem mobbingu. Jde o mobbing, 

kdy šikanujícím je nadřízený (šéf, boss). Vzhledem ke skutečnosti, že nadřízený zaměstnanec nebo 

sám zaměstnavatel je osobnost, která má na pracovišti rozhodující slovo a která je schopna ovlivnit 

pracovní postavení svých podřízených, je tato forma šikany mnohem závažnější než staffing, tedy 

šikana mezi zaměstnanci na stejné pracovní úrovni. 

Bossing se odlišuje od staffingu mimo osobnost šikanujícího také svými motivy, metodami i používanými strategiemi. 

Jiný způsob šikany použije spolupracovník, jiný Váš nadřízený. 
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1.3 Sexuální obtěžování 

Sexuální obtěžování je další z  forem násilí, se kterými se setkáváme na pracovišti. Definici 

sexuálního obtěžování obsahoval dnes již neplatný zákoník práce (z. č. 65/1965 Sb.,  zákoník práce, 

ve znění pozdějších předpisů) v §1 odstavci devátém. Definoval ho následujícím způsobem: 

Sexuálním obtěžováním se rozumí jednání sexuální povahy v jakékoliv formě, které je dotčeným 

zaměstnancem oprávněně vnímáno jako nevítané, nevhodné nebo urážlivé, a jehož záměr nebo 

důsledek vede ke snížení důstojnosti fyzické osoby nebo k vytváření nepřátelského, ponižujícího nebo 

zneklidňujícího prostředí na pracovišti nebo které může být oprávněně vnímáno jako podmínka 

pro rozhodnutí, které ovlivní výkon práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů.“ 

Přičemž odstavec desátý uváděl, že takové chování je považováno za diskriminaci. 

Cílem ve většině případů není donutit danou osobu k sexuálním hrátkám, ale spíše snaha upevnit si 

svou pozici. Nadřízený si prostřednictvím sexuálního obtěžování dokazuje svoji moc a zároveň 

kompenzuje nedostatky sebevědomí. Vzhledem ke skutečnosti, že v případě sexuálního obtěžování 

jde o formou násilí, která má psychickou povahu, je velmi obtížné ho prokázat. 

Hlavním ukazatelem pro konstatování, zda lze určité jednání označit za sexuální obtěžování nebo zda 

jde o jednání nevymykající se normě, je vnímání adresáta. Tedy pokud bude osoba, vůči níž chování 

potenciálního obtěžovatele směruje, vnímat jeho jednání jako urážlivé nebo nevhodné, mající 

sexuální podtext, pak se může jednat o sexuální obtěžování, ačkoliv pachatel sám vnímal své jednání 

jako korektní a nezávadné. 

2. PŘÍČINY MOBBINGU, OBĚŤ A PACHATEL 

2.1 Příčiny mobbingu, sexuálního obtěžování 

Co vede spolupracovníky k šikaně mezi sebou?[13] Pravděpodobně je to souběh mnoha faktorů 

v jednom časovém okamžiku na jednom pracovišti. Těmito faktory jsou zejména osobnost pachatele 

– mobbera, osobnost oběti, atmosféra na pracovišti, struktura organizace, kvalita vedení, stres 

z přetížení, reorganizace, existenční nejistota, ale také nuda či jednotvárnost. To vše tvoří 

předpoklady vzniku nepřátelského pracovního prostředí, které představuje živnou půdu mobbingu.  

Motivy vedoucí k šikaně se liší podle postavení mobbera. Jiné důvody vedou k šikaně 

spolupracovníka, jiné nadřízeného. Co je tedy nejčastějším důvodem šikany ze strany nadřízeného 

pracovníka? Tím hlavním impulsem je strach. Může se jednat například o strach o svoji vlastní pozici 

spojený s žárlivostí na schopnosti a kvality nového zaměstnance. Nově příchozí jedinec, mladší, 

s novými zkušenostmi, znalostmi práce s počítačem, internetu, moderní, může ve starším nadřízeném, 
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který má těsně před odchodem do penze, vyvolat  důvodný strach o jeho pozici. Tento potom použije 

prostředky na svou obranu, použije moc, kterou v dané organizaci má jakožto nadřízený k tomu, aby 

případnou hrozbu, kterou pro něj nově příchozí zaměstnanec představuje, dostal pod svou kontrolu 

a pakliže to nebude možné, podnikl vše potřebné, aby se nového zaměstnance zbavil. 

Dalším důvodem může být strach z celkové ztráty kontroly. Vedoucí zaměstnanec se neustále potýká 

s obavou, zda se proti němu uvnitř organizace nevytvoří spiknutí. Nikdy si nemůže být jistý, zda ho 

zaměstnanci respektují pro jeho schopnosti, pracovní úspěchy, osobní kvality nebo pouze 

z povinnosti vzhledem k jeho postavení. 

V neposlední řadě může být příčinou šikany hněv na danou organizaci nebo tlak, který je 

na vedoucího vyvíjen ze strany vedení podniku. V případech, kdy je nadřízený organizací kritizován, 

se může stát, že svou frustraci bude přenášet na podřízené nebo jednoho z nich, obětního beránka.  

Samozřejmě svoji roli hraje samotná osobnost nadřízeného. Větší sklony k šikaně lze pozorovat u lidí, 

kteří prahnou po moci, po ovládání druhých. 

V případě mobbingu mezi spolupracovníky je motivem k šikaně taktéž strach. Jde o projev pudu 

sebezáchovy. Nejčastěji se pozornost mobbera zaměří na nově příchozí pracovníky, kteří jsou 

kvalifikovaní, schopní a ambiciózní. Představují totiž reálnou hrozbu možných změn na pracovišti, 

kterým je z pohledu mobbera, jež cítí ohrožení své pozice, nutné zabránit. 

Obecně lze tedy dojít k závěru, že hlavním motivem mobbujícího, ať už je jím náš nadřízený či 

spolupracovník, jsou jeho vlastní nedostatky. Mobber si prostřednictvím šikany hojí vlastní 

komplexy. 

A co je motivem pro sexuální obtěžování? V případě sexuálního obtěžování sehrávají hlavní roli 

lidské pudy. 

Sexuálně obtěžovány jsou převážně ženy ze strany mužů. Ve většině případů přestavuje sexuální 

harašení demonstraci mužské dominance. Dá se říci, že jde o hlavní prostředek, který je ze strany 

mužů k prosazení převahy nad ženami používán. Muž tímto způsobem, ne zrovna vhodným, dává 

ženě najevo, že její postavení je níže než jeho, jakožto muže, že tedy na „mužské pozici“ nemá žena 

co dělat. 

Podle již citované informační studie Akademie Věd České republiky nezávisí míra výskytu 

sexuálního obtěžování na věku, vzdělání, stavu ani dalších osobních charakteristikách, ale spíše 

na charakteristice a oblasti trhu práce a pracovního prostředí. Větší míra výskytu případů sexuálního 

obtěžování je monitorována pro takové pracovní oblasti, v nichž je převažující počet zaměstnanců 
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mužského pohlaví. Největší míra sexuálního obtěžování byla zjištěna pro oblast zemědělství (42 %) 

a průmyslu (30 %), naopak nejméně výskytů je v oblasti služeb (27 %). 

2.2 Pachatel 

Odborníci se shodují, že jednoznačně vymezit profil typického pachatele – mobbera není možné. 

Proč? Jedním z důvodů může být nedostatek studií zaměřených právě na pachatele. V dosavadních 

průzkumech týkajících se šikany na pracovištise pozornost odborníků soustředila především na oběť, 

příčiny a okolnosti šikany na pracovišti. Zaměření průzkumů na tyto faktory je dáno skutečností, že 

mezi odborníky zabývajícími se tématem násilí na pracovišti existuje obecná shoda o tom, že hlavní 

odpovědnost za teror na pracovišti musíme přisuzovat vnějším podmínkám. 

Na pachatele, jakožto jednoho z důležitých faktorů šikany, se tedy mnoho průzkumů nezaměřilo. 

Objevují se také pochybnosti, zda si mobber své jednání a jeho důsledky uvědomuje. Na druhou 

stranu, trvá – li šikana delší dobu, oběť se pod vlivem okolností mění a to pachatel samozřejmě vnímá. 

Skutečnost, zda si důsledky svého jednání uvědomí, a  přesto bude v teroru pokračovat, je otázkou 

jeho morální úrovně. 

I přes výše zmíněné lze provést rozlišení osob podílejících se na mobbingu následujícím způsobem: 

 Strůjci – Takto je označena osoba, která mobbuje od počátku zcela záměrně, sleduje svůj vlastní 

prospěch nebo si prostřednictvím šikany léčí své komplexy. 

 Náhodní pachatelé – Počáteční náhodný konflikt mezi dvěma účastníky přeroste v déletrvající 

spor, v němž zúčastnění mohou, ale nemusí, sáhnout po prostředcích obrany, které běžně užívá 

šikanující osoba. V tomto případě hraje hlavní roli morální úroveň pachatele. Má možnost 

volby. Buď konflikt ukončí nebo protivníka zničí. 

Spoluúčastníci – tato skupina zahrnuje všechny osoby, které se nacházejí na jednom pracovišti a buď 

podporují mobbera, přiživují jeho moc nebo naopak zavírají oči před násilím, které se na pracovišti 

každodenně odehrává. Všichni ti, kteří nepomohou a  jen pasivně přihlíží, se stávají spolupachateli 

mobbingu. 

Co odlišuje ženy a muže, je způsob, jakým mobbují. Typickým ženským prostředkem je například 

posmívání se kolegyni, jejímu účesu, šatům, gestům, šíření pomluv, přerušování kolegyně v hovoru, 

troušení neustálých blíže nekonkrétních narážek. Naopak typicky mužskou metodou je ignorace, 

vyzdvihování slabých stránek svých kolegů, vyhrožování nebo prezentace fyzické síly. 

2.3 Oběť 

Stejně jako v případě pachatele vymezit typickou oběť násilných aktivit na pracovišti není možné. 

Každý se může stát obětí šikany kdykoliv a kdekoliv, aniž by zavdal jedinou příčinu k takovému 
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chování. Na druhé straně je ale pravdou, že někteří z nás přitahují pozornost potencionálních 

pachatelů – mobberů více než jiní. 

 Lze tedy vymezit některé ze znaků osobnosti, u jejichž nositele je větší pravděpodobnost, že se stane 

obětí mobbingu. 

Osoba, kterou si mobbeři vybírají, se určitým způsobem liší od ostatních, vymyká se normálu nebo 

je něčím nápadná. Přitahuje tedy pozornost. 

Rizikovou skupinu představují lidé oslabení či závislí na pomoci ostatních. Například lidé osamocení 

bez pevného rodinného zázemí, lidé nacházející se v existenční krizi či tělesně postižení. Z jakého 

důvodu? Člověk, který má pevné zázemí, oporu ve své rodině, má mnoho přátel, věnuje se mnoha 

aktivitám ve volném čase a je sám se sebou spokojen, dokáže díky zdravému sebevědomí lépe řešit 

konflikty a zvládat stres. Potencionální mobber si vybere pro svoje útoky slabšího jedince, jelikož 

u něho je vidina úspěchu mnohem vyšší. U člověka, který pochybuje sám o sobě, je větší 

pravděpodobnost, že se nebude bránit a snadno mobbingu podlehne. Stejně tak člověk, který je dobře 

finančně zajištěn, není existenčně závislý na daném zaměstnání, tudíž pro něho nebude problém 

v případě neúnosné situace z podniku – zaměstnání odejít. Naopak existenční potíže samy o sobě 

vyvolávají v člověku stres a frustraci. Obava ze ztráty zaměstnání, které je pro danou osobu v její 

životní situaci nepostradatelné, tyto pocity zvyšuje. 

Není však výjimkou, aby se terčem mobbingu stala naopak osoba úspěšná. 

 Osamocená – žena v mužském kolektivu, svobodná žena mezi vdanými, ošetřovatel mezi 

sestřičkami, redaktor v ženském kolektivu, 

 Nápadná – lidé, kteří se nějakým způsobem odlišují – cizinci, tělesně postižení, lidé s dialektem, 

svobodné matky mezi vdanými. 

 Úspěšná – po té, co spolupracovnice dosáhla pracovního postupu, stává se terčem útoků. 

Motivem zde je závist ostatních pracovníků. 

 Nová – Přistupovat k novým kolegům se sympatiemi nebo alespoň nezaujatě představuje, ač 

by to mělo být samozřejmostí, pro mnoho lidí značný problém. Závist a výhrady se objevují 

především tehdy, když se nová síla může prezentovat něčím, co ji odlišuje od zbytku pracovního 

kolektivu, například lepším vzděláním, nižším věkem než je průměr, případně může nahrazovat 

kolegyni, která byla velmi oblíbená. 

3. FÁZE MOBBINGU 

Šikana na pracovišti, stejně jako kdekoliv jinde, představuje dlouhodobý proces, který se vyvíjí, 

nevznikne ze dne na den, ale naopak představuje skrytou formu násilí, která má svůj dlouhodobý 

průběh. Samotná definice mobbingu vyžaduje jako jeden z charakteristických znaků právě 

systematičnost šikany, tedy pravidelné, opakující se jednání, které trvá po dobu minimálně šesti 
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měsíců a opakuje se minimálně jednou týdně. Během této doby dochází k postupnému rozvoji 

konfliktu. 

Rozlišujeme tyto fáze mobbingu: 

 prvotní konflikt, 

 psychický teror, 

 případ se stává oficiálním, vstupuje management, 

 vyloučení z kolektivu. 

 

3.1 Prvotní konflikt 

Na počátku ve většině případů stojí konflikt vyvolaný nejčastěji pouhým nedorozuměním 

a informačními šumy. Vše záleží na tom, jakým způsobem budou zúčastnění tuto situaci řešit. Pokud 

nedojdou ke smíru, případně nepřistoupí k žádnému řešení, je velká pravděpodobnost, že tento 

zpočátku malý, neškodný spor, přeroste v dlouhodobou, systematickou šikanu. Konflikt jako iniciační 

faktor ale není podmínkou. Existují i případy, kdy samotný příchod nového pracovníka vyvolá 

nepřátelskou atmosféru. Aniž by tedy došlo k jakémukoliv konfliktu, nesetkává se nově příchozí 

zaměstnanec s přátelským přijetím. 

Je nutné ovšem podotknout, že v této fázi se ještě nejedná o mobbing. Stále je tu možnost mu předejít. 

3.2 Psychický teror, stigmatizace 

Pokud konflikt či nepřátelská atmosféra po příchodu nového zaměstnance nejsou řešeny  s úspěchem 

či přetrvávají po delší dobu a získávají podobu agresivního jednání, útoky, které byly zpočátku pouze 

ojedinělé, se stávají pravidelnými a cílenými k poškození oběti, pak již hovoříme o mobbingu. V této 

fázi se jednání mobbera zaměřuje na konkrétní oběť s cílem dotyčnému uškodit nebo ho vyloučit 

z kolektivu. Následkem je snížení či ztráta sebevědomí oběti, zhoršení zdravotního stavu, pokles 

výkonnosti a psychosomatické potíže. V důsledku všech okolností a tlaku, který je na oběť vyvíjen, 

se z oběti stává nevítaná, problémová osobnost, která přitahuje pozornost i ostatních pracovníku. Obět 

je stigmatizována. 

3.3 Případ se stává oficiálním 

Pro tuto fázi vývoje šikany je příznačné, že se mobbovaný  pravidelně dostává do konfliktních situací. 

Došlo k zhoršení jeho pracovní výkonnosti, má časté absence, nedokáže se soustředit, nezvládá 

přidělené úkoly. Pro okolí se jeví jako problémová a nespolehlivá osoba. V tomto okamžiku je vedení 

nuceno dále neúnosnou situaci řešit.  Jakmile management vstoupí do celého sporu, stane se případ 
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oficiálním. Oběť dostává nálepku problémového zaměstnance. Jen těžko bude vedení vnímat podtext 

celého dění. Jednoduše přijme danou osobu jako problém, kterého je třeba se zbavit. Nebude se 

zabývat příčinami chování oběti. To, že postižený člověk byl do této situace vehnán, málokoho zajímá 

a ve většině případu to ani nikoho nenapadne. Je také mnohem jednodušší hledat viníka v zaměstnanci 

než ve špatném vedení. 

3.4 Vyloučení z kolektivu 

Poslední fázi mobbingu představuje vyloučení z kolektivu. Cílem mobbera je oběť poškodit, donutit 

jí opustit pracoviště dobrovolně, aniž by za to sám mobber nesl odpovědnost. Smutné je, že se mu to 

ve většině případů podaří. Aktivity mobbera málokdy odporují právním předpisům či interním 

normám zaměstnavatele. Mobber tedy dobře ví, že mu právní postih nehrozí. V důsledku 

dlouhodobého teroru mobbovaný pracovník nezvládá přidělené úkoly, vyvolává konflikty a stává se 

tak pro zaměstnavatele přítěží. Řešením této situace je v lepším případě přeložení pracovníka na jiné 

místo, v horším případě výpověď (ze strany zaměstnance nebo zaměstnavatele) či uzavření dohody 

(která ovšem v  případech šikany na pracovišti většinou představuje pouze zastřenou výpověď). 

4. METODY A STRATEGIE MOBBINGU A DRUHY SEXUÁLNÍHO 

OBTĚŽOVÁNÍ 

Způsob, metoda či strategie, která bude v té či oné situaci použita, závisí na postavení mobbera 

v podnikové hierarchii. 

Na nižší úrovni podniku je obtížné znevažovat výkony zaměstnance, neboť  přidělované pracovní 

úkoly většinou nejsou nikterak náročné a mimo to se  pracovník ocitá pod neustálou kontrolou, takže 

vytýkat mu neodbornost či malou výkonnost není snadnou záležitostí. Na této úrovni tedy mobber 

sáhne k útokům na osobní život oběti, její pověst, její vlastnosti či schopnosti. Naopak na vyšších 

úrovních je hlavním prostředkem šikany znevažování odborných schopností mobbovaného s cílem 

narušit jeho důstojnost, znejistit ho a postupně dosáhnout jeho izolace. 

4.1 Typologie mobbingových aktivit 

1. jednání, které poškozenému zabraňuje vyjádřit se, ovlivňuje komunikační sféru oběti 

(management nedává mobbovanému možnost, aby vyjádřil své stanovisko ke kritice, není 

zván na porady, pakliže je, není mu dáno slovo, objevují se verbální útoky proti jeho osobě) 

2. jednání, které je zaměřeno na ovlivnění sociálních vazeb poškozeného (zaměstnanci je 

bráněno v kontaktu s ostatními, dostává se do izolace, jeho pracovní stůl je umístěn mimo 
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hranice možného kontaktu s kolegy, narušují se sociální vazby s kolegy, nedochází 

ke komunikaci), 

3. jednání, které ovlivňuje schopnost uchovat si reputaci, tedy jednání ovlivňující pověst, úctu 

a vážnost oběti (Spolupracovníci přeruší hovor, jakmile přijde poškozený do místnosti. Není 

přitom pochyb, kdo byl předmětem hovoru. Po podniku kolují pomluvy, zaměstnanec je 

zesměšňován, ostatní vtipkují na jeho účet), 

4. jednání, jehož účinky dopadají na kvalitu pracovního života (přidělování nesmyslné práce 

hluboko pod úrovní kvalifikace zaměstnance, pod jeho možnostmi či nepřidělování práce 

žádné nebo přidělování naopak práce nesplnitelné) 

5. jednání, které má vliv na zdraví oběti (oběti je přidělována nebezpečná práce, je jí 

vyhrožováno fyzickým násilím, stává se objektem sexuálního obtěžování). 

4.2 Strategie mobbingu 

1. izolace oběti, 

2. šíření pomluv, 

3. sabotování práce, 

4. znevažování výkonů a schopností oběti, 

5. poškozování soukromí oběti. 

4.3 Strategie bossingu 

1. přidělování sisyfovských úkolů, 

2. přidělování nevhodných úkolů, 

3. trvalá kontrola, 

4. nečekaná překvapení, 

5. zbavování kompetencí, 

6. pracovní izolace, 

7. zpochybňování psychického stavu oběti. 

4.4 Formy sexuálního obtěžování 

  milostné vztahy na pracovišti 

  konverzace se sexuálním podtextem 
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  neverbální způsoby jako dvojsmyslná gesta, obrázky nahých dívek vylepené na zdi 

 kanceláře 

  posílání lechtivých vtipů a obrázků 

  prohlížení pornografických materiálů v zaměstnání 

  verbální projevy, kterými mohou být nepříjemné sexuální vyjadřování, nabídky, narážky, ale 

 i žádost o sdělení osobních údajů 

  flirtování, k němuž dochází mezi kolegy, flirtování se zákazníky nebo obchodními partnery 

  nevhodné otázky na soukromý život 

  fyzické projevy – doteky, které nejsou nutné, přehnané fyzické kontakty 

  vynucování sexuálních kontaktů, sexuální vydírání, znásilnění 

 

Nejčastěji se tato forma obtěžování vyskytuje ve verbální podobě. Jedná se například o různé vtípky 

nebo návrhy se sexuálním podtextem, narážky na soukromý život, nemístné poznámky, ale i žádost 

o sdělení osobních údajů může být v některých případech vnímána jako sexuální obtěžování. 

4.5 Důsledky šikany 

Následky šikany tvoří celý komplex fyzických a psychických problémů. Ve většině případů se šikana 

odrazí mimo profesní život oběti i v jejím osobním, partnerském či rodinném životě. 

Šikanovaný člověk žije v neustálém stresu. Jeho organizmus je přetížen, což se projeví na jeho zdraví. 

Šikanovaní trpí závažnými psychosomatickými potížemi od bolesti hlavy, krku a zad, trávících 

problémů až po dušnost nebo zvýšený tlak. To vše s sebou přináší vyšší riziko kardiovaskulárních 

chorob, infarktu nebo astmatických chorob. Dlouhodobé vyčerpání organizmu vede k oslabení 

imunity a ke zvyšujícímu se riziku vzniku nádorových onemocnění nebo leukémie. 

Mezi psychické následky šikany řadíme poruchy spánku, poruchy koncentrace, noční můry, špatnou 

náladu nebo například pocity úzkosti či ztrátu důvěry v okolní svět. Typickým následkem 

psychického týraní jsou depresivní stavy, které oběť neopouštějí, i když se nachází mimo pracoviště, 

ba naopak stávají se součástí její osobnosti. Oběť trvale ztrácí optimismus a chuť do života. 

Sklíčenost, smutek a pesimismus, který šikanovaného provází, ho zároveň vzdaluje od okolí. Oběť 

od sebe odhání přátele, čímž se zhoršuje naděje na upevnění mezilidských vztahů, které jsou pro 

úspěšné zvládnutí nastalé situace velmi důležité. Objevují se poruchy koncentrace, výpadky paměti, 

nespavost, roztěkanost a permanentní únava. Šikanou vyvolané následky přetrvávají po delší dobu, 

což má za následek úplné vyčerpání organizmu. Šikanující sahá na dno svých sil. Mnoho obětí 

psychického teroru se potýká se sebevražednými myšlenkami a ne malé procento takto postižených 

lidí sebevraždu dokoná (statistiky přičítají šikaně v zaměstnání 10 – 15 % dokonaných sebevražd). 
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Dlouhodobý teror ovlivní osobní život oběti. Častým důsledkem šikany je rozpad dlouholetých 

vztahů, manželství, rodin, ztráta přátel či úplná izolace od společnosti. 

Odolnost vůči šikaně 

Nabízí se otázka, zda je možné zvyšovat odolnost proti šikaně. Existuje nějaký pomyslný vitamin, 

který nás před ní ochrání? 

Odborníci tvrdí, že s mobbingem se snáze vypořádají ti z nás, kteří mají vysokou míru sebedůvěry 

a sebevědomí. Takoví lidé se totiž nebojí postavit se problému čelem, neutíkají před problémy, ale 

naopak se je snaží řešit, čímž se zvyšuje jejich odolnost vůči stresu. 

Výhodu představuje dále rodinné a sociální zázemí. Člověk, který má oporu ve svém okolí, v případě 

problémů nachází útočiště právě u spřízněných duší v kruhu rodiny nebo u přátel. Pokud máme, s kým 

bychom svoje problémy sdíleli, lépe se s negativními emocemi vyrovnáme. Ne nadarmo se říká, že 

sdílená starost je poloviční starost. Naopak velikou hrozbu představuje osamělost, která s sebou 

přináší většinou i pocity méněcennosti a nepotřebnosti. Osamělí lidé jsou náchylnější k iracionálnímu 

jednání. Jejich odolnost vůči stresu je menší. 

Dalším faktorem, který hraje nezanedbatelnou roli je existenční situace člověka. Ten, kdo je finančně 

zajištěn, se nemusí o svou pozici obávat. Pokud se mu nebude na pracovišti líbit, pocítí nepřátelské 

prostředí, není zde nikterak vázán, může kdykoliv odejít. Naopak člověk ve finanční nouzi, naprosto 

odkázaný pouze na dosavadní zaměstnání, bude dělat vše pro to, aby o tuto práci nepřišel, a to 

i na úkor svého zdraví. Stres, který na něj v důsledku šikany dopadá, se s pocitem existenční nejistoty 

několikanásobně zvyšuje. 

5. OBRANA PROTI MOBBINGU, OBRANA PROTI SEXUÁLNÍMU  

OBTĚŽOVÁNÍ 

5.1 Prevence 

Jak se proti mobbingu bránit? Nejlepší obranou je snažit se šikaně předejít. Klíčový nástroj obrany 

proti teroru na pracovišti tedy představuje prevence. 

1. Povýšit mobbing na téma –  hovořit o problematice šikany na pracovišti na podnikových 

schůzích 

2. Uzavřít podnikové dohody  

3. Modely na urovnání sporů – Vedoucí zaměstnanci by měli projít školením, na kterém by se 

seznámili se základními metodami řešení konfliktů. 
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4. Ustanovit osobu pověřenou mobbingem. 

5. Zřídit nezávislé poradny. 

6. Pořádat pravidelná sezení 

7. Přidělovat nově příchozím zaměstnancům patrona. 

5.2 Řešení konfliktu 

Pokud tu šance na smírné urovnání vzniklého konfliktu stále ještě je, nabízejí se šikanovanému 

následující možnosti: 

1. Řešit konflikt, a to promyšleným způsobem. 

2. Pomoc zaměstnavatele –  Mobbovaný je oprávněn podat k zaměstnavateli stížnost 

 na nevhodné chování kolegů. V případě, že zaměstnavatel tuto stížnost vyhodnotí 

 jako  důvodnou, je povinen se celou záležitostí blíže zabývat. 

3. Pomoc kolegů 
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ODKUD SE BERE NAŠE JÍDLO 

Kristyna Kellnerová, Dagmar Mariánusová 

kkellner@email.cz 

dagmar.marianusova@seznam.cz 

Vysoká škola Karla Engliše, a.s.  

Mezírka 775/1, 602 00 Brno, Česká republika 

ÚVOD 

Už jste někdy přemýšleli, odkud se vlastně bere naše jídlo? Odkud pochází ovoce a zelenina, kterou 

jíme v zimě? Každý Čech sní průměrně téměř 79 kilogramů masa za rok, což je téměř dvojnásobek 

průměrné spotřeby ve světě. Jak a kde se teda chová tolik zvířat, že supermarkety všude po světě 

mohou být denně zásobeny masem? Je možné vůbec vyrobit tolik masa, aniž by nebyly sníženy 

nároky na jeho kvalitu? Je to co jíme skutečně bezpečné? Přesně tyhle otázky nás vedly k tomu, 

abychom se tímto tématem začaly zajímat a poodkryly roušku tajemna. 

1. SUPERMARKETY 

Dnes je výběr v supermarketech mnohem větší, než tomu kdy v minulosti bylo. Roční období jako 

by tu vůbec neexistovalo. Rajčata jsou k sehnání po celý rok, rostou na druhé straně světa, sbírají se 

zelená a dozrávají v ethylenu. Dalo by se říci, že jde spíš o představu rajčete. V úseku masa už 

nenajdeme žádné kosti. Pokud půjdeme od balíčku masa zpátky po jeho stopách, nalezneme zcela 

odlišnou realitu. Za obrázkem farmy, který je nalepen na balíčku masa, se skrývá továrna. Maso se 

vyrábí ve velkých nadnárodních masokombinátech, které mají od farmářů dost daleko. A malá 

skupina těchto nadnárodních korporací ovládá celý stravovací systém. 

1.1 Počátek 

Vše začalo fastfoodem. Například takový McDonald's  jsou největším odběratelem mletého hovězího 

a chtějí, aby všechny jejich hamburgery chutnaly stejně, tudíž změnili celkovou jeho výrobu. Jsou 

také jedním z největších odběratelů brambor, kuřecího masa, rajčat, vepřového masa, hlávkového 

salátu a dokonce i jablek. Společnosti jako McDonald's chtějí velké dodavatelé a tím celé stravování 

ovládá je pár firem. Pravděpodobně, i když do fastfoodu nechodíte, jíte maso vyrobené tímto 

systémem. 
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1.2 Chov dobytku 

Dnes se drůbež chová a zabíjí v polovičním čase než před 50 lety (1950 – 70 dní, 2008 – 48 dní). 

Kuřata jsou šlechtěna tak, aby měla větší prsa. Nejde ani tak o výrobu kuřat, jako o výrobu jídla. Dnes 

je vše velice mechanizované a tak je zapotřebí, aby byla kuřata stejně veliká. Když kuřata vyrostou 

za 7 týdnů do 2,5 kila, jejich vnitřní orgány a kosti nestíhají držet s tak rychlým růstem krok a většinou 

zvládnou jen pár krůčků a pak spadnou, nedokážou nést takovou váhu.1 

Kuřata se chovají v uzavřených slepičárnách, takže většina z nich nikdy neuvidí denní světlo. 

Do krmení jsou jim přidávány antibiotika, která se dostávají do masa. Bakterie si vybudují odolnost 

a pak už antibiotika nezabírají. Kuřata jsou chována i po tisících kusech v jedné slepičárně, to má 

za následek nemoci a početnou úmrtnost. Kuřata trpí nemocemi nebo jsou zkrátka „jen“ ušlapána, 

taková kuřata se pak povalují mezi ostatními živými kuřaty. Je celkem běžnou záležitostí, že se 

ke zpracování dostávají nemocná či zraněná kuřata. Takto zpracované maso se pak dostává 

k zákazníkům, tedy nám. 

Stejně, ne-li hůř je na tom hovězí maso. Krávy jsou zavřené ve výkrmnách, kde stojí po kotníky 

ve vlastních výkalech s malou možností pohybu. Kvůli rychlejšímu růstu je dobytek krmen kukuřicí 

a to má za následek špatný průběh trávicího traktu, v tomto kyselejším prostředí se bakterie E-coli 

(což je za normální situace zcela běžná bakterie) vyvíjí, mutuje a tvoří různé kmeny, které mohou být 

až smrtelné.2 

Kvůli špatným podmínkám se snadno nakazí velký počet krav. Krávy, které jdou bez jakékoli 

kontroly všechny na jatka.  Vzhledem k tomu, že se na takových jatkách může porážet až 400 kusů 

dobytka za hodinu, je nanejvýš pravděpodobné, že se hnůj a krev dostanou i na mrtvá těla.  A takto 

se dostane hnůj do jídla.  To by se nestalo, kdyby krávy spásaly trávu. Stačil by jeden týden, kdy by 

se krávám vyměnila kukuřičná strava za trávu a 80% e-coli se jejich trávícím systémem vyloučí.3 

1.3 Kdo ovládá jídlo v České republice? 

Během psaní tohoto článku jsme zašly do supermarketu, kde jsme koupily vzorek potravin. Poté jsme 

šly po stopách každé z nich, zajímavé na tom bylo, že většina z nich vedla na stejné místo, tím místem 

je Agrofert holding. Tento holding vlastní konkrétně: 

                                                        
1AC24.cz. FARMÁŘ S KUŘATY SE ROZHODL ODHALIT MASNÝ PRŮMYSL. [online]. 14.1.2015 [cit. 2015-12-

06]. Dostupné z: http://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/5366-farmar-s-kuraty-se-rozhodl-odhalit-masny-prumysl 
2svetkolemnas.info. Copyright © 2015 Joomla Wall. All Rights Reserved.. [online]. 18.4.2014 [cit. 2015-12-06]. 

Dostupné z: http://www.svetkolemnas.info/novinky/zdravi/974-video-kdyby-jatka-mela-sklenene-steny-nevhodne-pro-

slabsi-povahy 
3vitalia.cz. Internet Info, s.r.o.. [online]. 24.4.2015 [cit. 2015-12-06]. Dostupné z: http://www.vitalia.cz/clanky/kravo-

rekni-mi-co-jis/ 
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 Holding Procházka (vlastník ze 100%) – skupina Procházka patří mezi pět největších 

zpracovatelů masa v České republice a kromě výroby masa, masných výrobků a uzenin se 

zabývá produkcí lahůdek. 

 Animalco (vlastník ze 70%) – společnost Animalco obchoduje s živými hospodářskými zvířaty 

a masem. 

 Agropol Group (vlastník ze 100%) – jedná se o bývalého konkurenta Agrofertu. Do skupiny 

Agropol patří například mlékárna Olma, pekárna Penam, Kostelecké uzeniny (největší 

tuzemský zpracovatel masa). 

2. ALTERNATIVNÍ ŘEŠENÍ PROBLÉMU 

V první kapitole našeho článku jsme se věnovaly tomu, jak se pěstují potraviny a v jakých 

podmínkách se chová dobytek. Jak jste jistě pochopili, považujeme to za velký problém, který je třeba 

řešit. Chování dobytka v bídných podmínkách, krmení je všemožnými antibiotiky, léky proti 

parazitům, hormony pro růst a jinými přísadami, které jim přidají na velikosti, ale za to se později 

stávají nebezpečnými i pro nás, tedy především pro naše zdraví, je velmi znepokojující. Lidé by se 

měli rozhodnout, zda obětují své zdraví nebo investují více peněz do jídla, které je zdravější. V této 

kapitole bychom se chtěly zaměřit na možné východisko z této situace. 

2.1 Bio farmy, ekologické zemědělství 

Dříve než zmíníme výhody oné bio farmy, popíšeme vám, co znamená bio. Bio potraviny chápeme 

jako vysoce kvalitní a přírodní potraviny, které jsou šetrně zpracovány, aby se v nich zachovaly 

živiny. Jsou daleko výživnější než běžné potraviny a jejich výroba podléhá velmi přísné kontrole. 

Tyto potraviny obsahují více vitamínu C a také minerálů, jako je vápník, chrom, železo, hořčík 

a antioxidanty. Bio potraviny neobsahují pesticidy, přidané látky a éčka, antibiotika, chemické látky, 

které vylepší vůni, barvu či chuť potravin apod.4 

Ekologické zemědělství tedy nabízí řešení mnoha problémů, ať už jsou zdravotní, sociální nebo 

ekologické. Na ekologických farmách je zakázáno používat škodlivé chemikálie a jiné přísady, které 

mají negativní dopad na zdraví lidí. Zemědělci či výrobci biopotravin se musí řídit pravidly dle 

zákona č. 242/2000 Sb. o ekologickém zemědělství. V zákoně jsou přesně stanoveny postupy, které 

jsou zakázány a nesmí se podle nich postupovat při výrobě bioproduktů. Zde například zjistíte, že 

ekofarmáři jsou povinni zachovávat mokřady, remízky a jiné prvky ekologické stability v krajině, že 

nesmí použít syntetické postřiky a hnojiva, umělá barviva a ochucovadla, že při chovu zvířat nesmí 

                                                        
4Biopotraviny. Kozí mléko. [online]. [2014] [cit. 2015-12-01]. Dostupné z: http://www.kozimleko.cz/7/biopotraviny 
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preventivně podávat antibiotika či hormonální stimulátory růstu, nesmí upalovat zobáky ani používat 

klecové chovy zvířat.5 

Co si možná mnozí z nás neuvědomujeme je fakt, že intenzívní zemědělství způsobuje silnou erozi 

půdy rozoráním mezí, odlesněním krajiny, vysoušením bažin a regulací toků. Tímto ztratily volně 

žijící druhy rostlin a živočichů svá přirozená stanoviště. 

Další výhodou ekofarem nebo chcete-li ekologického zemědělství je, že zvířata chovaná na těchto 

farmách mají volný přístup na pastvu a mohou se chovat dle své přirozenosti. 

Ve stájích mají pohodlně podestláno, obvykle slámou a také mají dostatek prostoru. 

Dbá se na omezení negativních dopadů při transportu zvířat. Ekologičtí chovatelé nepodávají svým 

zvířatům denně množství antibiotik a jiných léků, protože praktikují zdravý, vyvážený systém: 

nedržet na daném prostoru příliš mnoho zvířat, mít pokud možno více druhů zvířat pohromadě a krmit 

je přirozenými krmivy. Také střídání plodin a pěstování starých zapomenutých odrůd, které jsou 

přizpůsobené místním podmínkám, stejně jako ochrana mezí a remízků napomáhá vrátit do krajiny 

téměř již vymizelé druhy rostlin a živočichů.6 

2.2 PRO-BIO svaz ekologických zemědělců 

V České republice máme zástupce ekologického zemědělství v PRO-BIO, členové tohoto svazu jsou 

nejen zemědělci, ale i zpracovatelé, velkoobchody, poradci, školy, výzkumné ústavy, spotřebitelé 

potravin a jiní. Cílem svazu je usnadnit zemědělcům přechod na ekologický způsob hospodaření 

a pomáhat jim při řešení administrativních a odborných záležitostí, přípravě na kontrolu a certifikaci. 

Rozesílá pozvánky na svazové vzdělávací, prodejní, osvětové i propagační akce a pravidelně vydává 

časopis Bioměsíčník. Dále také nabízí odbornou literaturu a propagační materiály. Pobočky PRO-

BIO svazu najdeme například v Šumperku, Brně, Dalovicích, Humpolci, Litomyšli, Praze atd. 

2.3 MARWIN v.o.s. 

MARWIN v.o.s. je společnost, která je známá ekologickým způsobem hospodářství. Chtěli bychom 

se zde zmínit o této společnosti, protože se domníváme, že je dobrým příkladem ekologické farmy. 

Tato společnost byla založena 8. Dubna 1993 a sídlí v Hynčicích nad Moravou. Z celkové původní 

výměry 2.230 ha obhospodařuje společnost v současné době 1.130 ha a téměř většinu území 

pokrývají louky a pastviny. Společnost se zabývá především výrobou hovězího masa, produkcí 

zástavového skotu a chovem ovcí. Další oblastí je rostlinné pěstitelství. Pěstování rostlin je zcela 

                                                        
5Co je bio?. Co je BIO. [online]. [2014] [cit. 2015-12-01]. Dostupné z: http://www.bio-life.cz/co-je-bio.html 
6Co je to ekofarma?. ekoživot.cz. [online]. 29. 1. 2011 [cit. 2015-12-01]. Dostupné z: http://www.ekozivot.cz/clanky/co-

je-to-ekofarma/ 
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zaměřené na produkci objemných krmiv a zabezpečení krmivové základny pro chovaná zvířata 

na zimní období. Od 1. 1. 1999 hospodaří společnost v režimu ekologického hospodaření na celé své 

výměře. 

Nosným programem společnosti je tradiční pastevní odchov hospodářských zvířat v oblasti podhůří 

Jeseníků s důrazem na zavádění ekologických forem hospodaření a moderních pastevních technologií 

při respektování principů ochrany přírody a krajiny s jejím využitím k rekreačním účelům. 

a) Živočišná výroba 

Chov skotu v této společnosti je zaměřen především na maso, základní stádo tvoří tzv. matky, kterých 

je okolo 260 ks, byly původně českého strakatého plemene, ale postupně byly překříženy masnými 

plemeny. Nejdříve plemenem Hereford a Masným Simentálem a od roku 2000 se začalo křížit 

s masnými plemeny Blonde d´Aquitaine a Piemontese, které jsou společností používané v přirozené 

plemenitbě dodnes. 

Telata z těchto spojení produkují velmi kvalitní hovězí maso. Plemeno Piemont pochází z podhůří 

italských alp a pro svou nenáročnost z hlediska chovu a výživy a pro svou adaptabilitu se velmi rychle 

rozšiřuje do dalších zemí. Jejich maso má výtěžnost okolo 67% a má nejnižší obsah cholesterolu 

ze všech hovězích mas. 

Pastevní areály pro náš skot mají rozlohu cca 500 ha a pastevním způsobem chovu ekofarma 

umožňuje zvířatům jejich přirozené chování, pohyb venku, jejich zdravý růst, vývoj a reprodukci. 

Zásahy člověka omezují na minimum (zdravotní dohled, veterinární zákroky apod.). Na pastvinách 

zachovávají ekologicky stabilizující krajinné prvky, jako jsou meze, remízky, které zvířata používají 

jako úkryt před nepříznivými povětrnostními podmínkami. 

b) Rostlinná výroba 

Rostlinná výroba je zaměřena především na to, aby byla zajištěna potrava pro chov skotu, ovcí, koní 

a na obnvu a údržbu stávajících trvalých travních porostů a pastevních areálů. S ohledem na velkou 

kapacitu, co se týče strojního a pracovního využití, nabízí společnost ostatním firmám a pěstitelům 

zemědělské služby, kde je zahrnuto vše od přípravy půdy až po sklizeń. 

S ohledem na ekologický způsob hospodaření firma v nejbližší době uvažuje o vyčlenění části ploch 

pro pěstování tržních plodin, které jsou vhodné pro výrobu ekologických potravin, jako je pohanka 

špalda apod.7 

                                                        
7MARWIN v.o.s. – o společnosti. Marwin v.o.s.. [online]. [2013] [cit. 2015-12-01]. Dostupné z: http://www.marwin-

pretoria.cz/index.php?id=uvod.php 
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ZÁVĚR 

Cílem našeho článku bylo poukázat na skutečnosti, které se dějí při přípravě a tvorbě potravin, které 

si později kupujeme a konzumujeme. Uvědomujeme si, že je zapotřebí tenhle systém postupně změnit 

a víme, že to není činnost, kterou lze změnit během měsíce.  

Důležité je uvědomit si, že lidé, konzumenti potravin, mohou každý den přispívat ke změně tohoto 

systému. Prvním krokem může být to, že budeme podporovat ekologické zemědělce, budeme si 

od nich kupovat kvalitní ovoce, zeleninu, sýry, maso apod. A hlavně bychom se měli začít zajímat 

o to, co jíme.  

Doufáme, že tento článek byl pro čtenáře jakýmsi prozřením a nyní si o tomto tématu přečtou další 

články, kterých je na internetových stránkách mnoho a budou se snažit ovlivnit to, co jí.  
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KONVENČNÍ A EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ 

Miroslav Dvořák 

miroslavdvorakk@seznam.cz 

Vysoká škola Karla Engliše, a.s.  

Mezírka 775/1, 602 00 Brno, Česká republika 

ÚVOD 

Zemědělství již nemá za úkol jen výrobu surovin a zabezpečení potravinové dostatečnosti, ale má 

také vliv na utváření krajiny. Zemědělská činnost ovlivňuje nejen obecný ráz našeho okolí, ale také 

může přispět k ochraně ekosystémů a na ně navázaných rostlinných a živočišných druhů včetně jejich 

přirozených stanovišť. Zemědělci pomáhají vytvářet krajinné prvky jako jsou např. remízky, meze 

s terasy, které chrání půdu před vodní či věrnou erozí a přispívají k zabezpečení úkrytu pro přirozeně 

se vyskytující zvěř a ptactvo v zemědělsky využívané krajině.  

Produkci potravin můžeme rozdělit do dvou základních skupin podle původu získávaných potravin 

a to na živočišnou a rostlinnou produkci. Z hlediska přístupu k životnímu prostředí rozlišujeme 

zemědělství na konvenční, ekologické, trvale udržitelné, integrované a precizní. Vzhledem k  tomu, 

že u nás výrazně převládá způsob výroby konvenční a ekologický, tak je článek zaměřen převážně 

na tyto dva způsoby. 

1. KONVENČNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ 

Jedná se o zemědělství, které převládá ve vyspělých zemích. Cílem je maximalizace zisku téměř 

bez ohledu na ekologickou stránku produkce. Mezi znaky konvenčního zemědělství patří vysoké 

energetické a materiálové vstupy, maximální využití prostoru, vysoký stupeň mechanizace 

technologických postupů, intenzivní využití dodatkových chemických vstupů, energií a informací.  

V souvislosti s konvenčním zemědělstvím vznikají problémy, jako je snižující se kvalita půdy její 

erozí, snižování obsahu organické hmoty v půdě. Narušení mikrobiální aktivity či vysoká spotřeba 

pesticidů.  Eroze půdy způsobuje její neschopnost zadržet vodu. Voda následně odnáší z polí živiny, 

které je třeba znovu dodat, což způsobuje intenzifikaci hnojení. Eroze zároveň negativně ovlivňuje 

retenční schopnost krajiny, která při vydatných srážkách a tání sněhu není schopna vodu zadržet. 

Biodiverzita v oblastech, kde se uplatňuje konvenční zemědělství, je velice nízká. Přirození predátoři, 

působící proti škůdcům plodin, nejsou přítomni v dostatečném množství, aby invazi nevítaných 
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vetřelců potlačili. Proto se používají syntetické insekticidy u kterých ale hrozí, že jejich rezidua 

zústanou přítomny i ve vyprodukovaných potravinách. 

Znečištění ovzduší je způsobeno intenzivním chovem hospodářských zvířat, včetně skladování 

a aplikací organických hnojiv jako jsou chlévský hnůj, močůvka a kejda. Nejvýznamnějším 

znečišťovatelem ovzduší je amoniak ve spojení se zápachovými látkami. Jeho šíření má nepřiznivý 

vliv na životní prostředí člověka, okyselování půdy a škody na lesních porostech. Metan je dalším 

z plynů, který vzniká při chovu hospodářských zvířat. Řadí se mezi skleníkové plyny a negativně 

ovlivňuje složení zemské atmosféry, čímž se významně podílí na globálním oteplování.  

Zde uvádím jaké jsou možnosti snížení vzniku metanu ze zemědělské činnosti dle Jelínka a Plívy: 

Výzkum a vývoj „snižujících technologií“ se musí zaměřit především na následující oblasti: 

1. Redukce tvorby plynů v zažívacím traktu a výkalech vlivem výskytu metabolických poruch 

(alkolózy, acidózy, ketózy) – předpokládá se, že tímto způsobem je možné snížit emise až o 15 

%.  

2. Redukce tvorby plynů v zažívacím traktu a výkalech likvidací saprofytické mikrobiální flory 

v zažívadlech léčebnou aplikaci xenobiotik, tj. antibiotik, sulfonomadiů, antiperazitik, - 

předpoklad snížení emisí až o 10 %.  

3. Redukce tvorby plynů v zažívacím traktu a výkalech změnami krmných dávek – předpoklad 

snížení emisí až o 10 %.  

4. Redukce tvorby plynů v zažívacím traktu a výkalech v důsledku mikroklimatických změn 

(ochlazení) – předpoklad snížení emisí až o 5 %.  

5. Omezení emise metanu u nuceně větraných stájí (prasata, drůbež) využitím biofiltru – předpoklad 

snížení emisí o 20 – 40 %.  

6. Omezení emisí metanu ze skládek chlévského hnoje, kejdy ošetřením enzymatickými látkami – 

předpoklad snížení emisí o 35 – 50 %.  

Možnosti snížení emisí bod 5., 6. je však nutné experimentálně ověřit a provést ekonomické 

vyhodnocení. 
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Manipulace s chlévským hnojem, kejdou a ostatními organickými zbytky přináší poměrně velké 

úniky metanu do ovzduší. Jednou z možností, jak snížit emise metanu je proces kompostování, který 

výrazně snižuje tvorbu metanu při přeměně organických odpadů na humus. 1 

Dalším problémem konvenčního zemědělství je znečištění vodních zdrojů chemickými látkami, které 

způsobuje eutrofizaci vod. Eutrofizací vod nazýváme procesy, vedoucí ke zvyšování obsahu 

anorganických živin. Nejvýznamněji se na ní podílí fosforečnany, které způsobují nárůst vodních řas 

a sinic tzv. vodního květu, který následně způsobuje narušení kyslíkového režimu s následným 

úhynem ryb. Důsledkem eutrofizace je velice nákladné využití vody pro vodárenské účely a také 

negativní ovlivnění vodních ekosystémů. 

2.  EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ 

Ekologické zemědělství klade důraz na opatření chránící půdu a přírodu. Zajišťuje ohleduplné 

zacházení se zvířaty a nepoužívá syntetické pesticidy ani umělá hnojiva. Zvířata jsou na ekologických 

farmách krmena převážně z produkce vlastního ekologického podniku a je jim umožněno, aby si žila 

tak, jak je jim od přírody vrozené. Zvířatům musí být umožněn pohyb mimo ustájení (a to i v zimě) 

a je předepsána minimální rozloha pastvin na 1 kus. Zakázány jsou genové manipulace, používání 

hormonů i přenosy embryí. Například u skotu zůstává tele po narození u matky na rozdíl 

od konvenčního chovu, kde je odebráno během prvního dne, aby matce nepilo mléko a tím 

nezpůsobovalo ekonomické ztráty. Proto v biochovech telata pijí mateřské mléko, zatímco 

v konvenčích jsou krmena náhražkami mléka, které jsou levnější. Březí prasnice v konvečních 

chovech jsou po celou dobu své březosti ustájeny v úzkých individuálních kotcích, kde se nemohou 

ani otočit, stojí na železobetové podlaze s gumovým povrchem, musí kálet hned pod sebe do roštu.    

Vzhledem k zákazu použití umělých chemických látek nabízí řešení, jak omezit množství 

nebezpečných látek v potravinách na minimum. Ekologické zemědělství je přesně definovanou 

formou hospodaření, založenou na produkci potravin optimální kvality a množství. Dodržuje zásady 

trvale udržitelného rozvoje. Snaží se využívat přirozené metody ochrany před škůdci, plevely 

a nemocemi. Kvalitní půda pomáhá rostlinám vytvářet přirozenou odolnost proti napadení. 

Na ekologických farmách jsou vítanými pomocníky přirození predátoři jako jsou ptáci, netopýři, 

brouci a slunéčka sedmitečná, živící se škodlivým hmyzem. Chemické insekticidy jsou nahrazeny 

ručním sběrem škodlivého hmyzu, který je šetrnější k okolní fauně a nezanechává žádná rezidua 

na produkovaných plodinách. Používají se odolné odrůdy nebo preventivní opatření. Protože je tento 

                                                        
1 JELÍNEK, Antonín, PLÍVA, Petr: Emise metanu ze zemědělské činnosti. Biom.cz [online]. 2003-08-04 [cit. 2015-12-

11]. Dostupné z WWW: <http://biom.cz/cz/odborne-clanky/emise-metanu-ze-zemedelske-cinnosti>. ISSN: 1801-2655. 
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způsob hospodaření více náročný na lidskou práci, tak pomáhá udržet zaměstnanost v zemědělství 

na venkově.  

V České republice definuje ekologické zemědělství a stanovuje kriteria pro označení produktů jako 

„produkt ekologického zemědělství“ zákon č. 242/2000 Sb. Každá osoba podnikající v ekologickém 

zemědělství musí mít uzavřenou platnou smlouvu s některým kontrolním subjektem, který je pověřen 

ministerstvem zemědělství výkony kontroly a certifikace v ekologickém zemědělství. Jedná se 

o BIOKONT CZ, s.r.o. , KEZ o.p.s. nebo ABCERT AG. Kontrolu provádí zároveň také státní 

kontrolní orgán, kterým je Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Kontroly jsou 

uskutečňovány za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin 

a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat.   

ZÁVĚR 

Konzumace bioproduktů a biopotravin je stále více vnímána jako součást zdravého životního stylu. 

V souvislosti s touto skutečností bylo provedeno množství výzkumů. Avšak jejich závěry se liší 

a tudíž je zatím možné vydedukovat jediné.  A to že v rozvinutých zemích nemájí bioprodukty 

na lidské zdraví zásadní vliv2. Avšak nesporné jsou pozitivní vlivy na životní prostředí, zaměstnanost 

a životní podmínky zvířat. Na druhou stranu je třeba si uvědomit že spotřeba živočišných produktů 

je na tak vysoké úrovni, kdy ekologické zemědělství nemůže zajistit dostatečný objem produkce. 

Zároveň by také pro většinu obyvatelstva nebylo ekonomicky únosné nakupovat pouze biopotraviny. 

Rozumné se tedy zdá pouze snížit spotřebu živočišných produktů a nahradit je rostlinnými. V této 

souvislosti je třeba také snížit plýtvání potravinami.   

Je na každém z nás, kterou potravinu upřednostní, jestli to bude produkt vyprodukovaný v souladu 

s přírodou anebo běžná konvenční potravina, která je ekonomicky výhodnější. 

                                                        
2 HAJŠLOVÁ, Jana a Věra SCHULZOVÁ. Porovnání produktů ekologického a konvenčního zemědělství: odborná studie 
VŠCHT. Praha: Ústav zemědělských a potravinářských informací. 



 

 

 

 

 

VYSOKÁ ŠKOLA KARLA ENGLIŠE, A.S. 

MEZÍRKA 775/1, 602 00 BRNO 

2016 

 

 

 


