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Anonymní dotazník pro žáky 
8. a 9. tříd

• Dotazník vyplnilo celkem 58 žáků
•  z toho 23 dívek 
• a 35 chlapců 



Základní údaje

Základní  - střední -    vysokoškolskéVzdělání 
rodičů

Společné       -             rozvedeniManželství 
rodičů

Chlapec         -            dívkapohlaví

Věk
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Otázky v dotazníku:

1. Od koho máš nejvíce informací o sexuálním 
životě? 

2. Mělo by se ve škole věnovat více času 
otázkám intimního života?

3.Co Tě zajímá ze sexu nejvíce?
4.Co by ses chtěl dozvědět?
5.S kým si povídáš o sexu nejčastěji?
6.Jak si povídáte o sexu 

s kamarády,spolužáky? Napiš nejčastěji 
používaná slova(nemusí být spisovná, ne 
však vulgarismy)



7.Kdy myslíš, že je dobré zahájit sexuální 
život?

8.Už jsi měl nebo měla pohlavní styk?
9.Kdo je pro Tebe vzorem partnerského 

vztahu?
10.Jaký máš názor na mimomanželský sex?
11.Co víš o antikoncepci a jaký máš na ni 

názor?
12.Chceš v budoucnu v životě s partnerem 

upřednostňovat manželství nebo volný 
vztah?

13.Tvé vlastní komentáře a názory



Analýza výsledků



1. Od koho máš nejvíce 
informací o sexuálním životě? 

• Děvčata čerpají nejvíce od matek, ze školy 
a z tisku

• Chlapci se nejvíce dozvídají od kamarádů, 
ze školy, od otce ale i dědy, z TV, PC, 
jeden z nich je samouk.



2. Mělo by se ve škole věnovat 
více času otázkám intimního 

života?

• Na otázku odpovídají obě pohlaví téměř 
shodně, že se škola otázkám intimního 
života věnovat nemusí.



3.Co Tě zajímá ze sexu nejvíce?
     Otázka vyvolala hodně rozpaků u chlapců i děvčat, někteří 

neodpovídali vůbec, jiní odpověděli, že všechno už ví.  
Některé ze skutečných odpovědí chlapců: 
• Je to všechno stejné, jednou to přijde a hned zapomene", 
• samotný sex, jak dlouho trvá, jaké jsou v posteli  lesbičky,   jak 

přivést ženu k orgasmu
•  jelikož mi není 15, tak se o to nezajímám
•  pohlavní nemoci, jak se chránit proti nákazám
•  asi po sexu moc netoužím
•  jaké je to poprvé, jaký je to pocit
•  od kolika let by se měl provádět,.
Odpovědi dívek:
• nepřemýšlela o tom
•  nic konkrétního je nezajímá, zajímá je sex jako celek, co potřebují už 

o tom ví dost
•  jaké to je mít pohlavní styk, dále je zajímají pohlavní choroby, jestli 

se může od partnera nakazit. 
• některé zajímá o sexu všechno, jiné na to moc nemyslí, všechno je 

zajímá stejně, 



4.Co by ses chtěl dozvědět?
Jak odpovídají chlapci:
•  v mnoha odpovědích se opakuje, že už „ví 

hodně“; „může žena otěhotnět když není 
použita ochrana?“; „ proč muži dospějí k 
vrcholu dříve než ženy“; „ jak se dělá 
obřízka“.

Děvčata by chtěla slyšet:
•  „jaký je první pohlavní styk, ztráta 

panenství“; „jestli to napoprvé nebude 
trapas“; „ v kolika letech je nejvyšší čas 
souložit“; „ jak poznám, že je to ten pravý“.



5.S kým si povídáš o sexu 
nejčastěji?

• Chlapci si o sexu povídají téměř všichni s 
kamarády, jeden si o sexu povídá s 
dědou.

• Dívky si o sexu nejčastěji povídají s 
matkou, kamarádkami, sestrou.



6.Jak si povídáte o sexu s kamarády,spolužáky? Napiš 
nejčastěji používaná slova(nemusí být spisovná, ne 

však vulgarismy)

• Odpovědi: povídáme si kdo s kým spal, jestli už souložili, 
bavíme se otevřeně, 99% slov jsou vulgární. Když vidím 
pěknou holku, dal bych jí šanci.

• Požívaná slova(6 odvážných): vyspat se, přefiknout,, 
penis, úd, pochva,, řitka, zadeček, „tu bych ojel“, „s ní 
bych píchal každý den od rána do večera“; „středa, je ho 
tam třeba“.

• Děvčata: "spát s někým, milovat se", povídáme o 
trapasech, jaké to bylo, jestli byl něžný. Dvě dívky píšou 
o nepříjemných pocitech, když byly zkoušena a měly 
odpovídat před tabulí, co je to "orál, anál".



7.Kdy myslíš, že je dobré zahájit 
sexuální život?
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8.Už jsi měl nebo měla pohlavní 
styk?
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9.Kdo je pro Tebe vzorem 
partnerského vztahu?

10

5 4
2

4

24

1 0

4 3

0

5

10

15

20

25

rodiče prarodiče nikdo,neví matka příbuzní

dívky
chlapci



10.Jaký máš názor na 
mimomanželský sex?
chlapci

souhlas
43%

nesouhlas
34%

bez názoru
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Chlapci i dívky někdy zaměňovali pojem předmanželský s mimomanželský. 
Některé odpovědi:

Manžel by se měl věnovat manželce; Když se to dozví manželka,ničí to rodinu; 
Zkusit se musí vše; Někdy to může zachránit manželství; Je to hrůza!



11.Co víš o antikoncepci a jaký 
máš na ni názor?

• Téměř všichni tázaní odpověděli 
jednoznačně: s antikoncepcí souhlasí, 
jsou o ní dostatečně poučeni a chápou její 
význam.

• Některé odpovědi: Já baba nejsem,tak ať 
si s tím dělá ,co chce; Je nutná, ale nudná; 
Pro mne je zatím na nic; 



12.Chceš v budoucnu v životě s partnerem 
upřednostňovat manželství nebo volný vztah?
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Odpovědi obou pohlaví ve vztahu k manželství jsou přibližně stejné. 
Dívky nezmiňují volný vztah.



13.Tvé vlastní komentáře a názory

• V názorech na otázky sexuálního života a 
získávání informací ve škole jsou obě pohlaví 
jednotná. Sexuální výchovu ve škole hodnotí 
kladně.

• Některé názory: „Mladí lidé by měli být 
poučeni,aby mohli v budoucnu žít kvalitní 
život“; „Sexuální výchova by měla být 
povinný předmět místo občanky“; „Sex je 
součástí manželství“; „Sex by se měl prožít s 
milovaným člověkem“; Test byl zajímavý, mě 
ale nepřinesl nic.Jestli Vám ano,budu rád“


