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Vážení p'átelé!
Dostává se vám do ruky výro ní zpráva ob anského sdružení Free Teens za rok 2002.
V naší innosti se zabýváme primární prevencí rizikového chování dospívajících, kterou
chápeme a snažíme se realizovat v duchu vedení mladých lidí k v1domí hodnoty života, lásky a
sexu a p'ípravy na manželství a rodi ovství.
V úvodu výro ní zprávy je uvedena pom1rn1 rozsáhlá charakteristika problematiky, kterou se
zabýváme, v etn1 analýzy n1kterých aspekt4 RCH dospívajících a výhod a nevýhod r4zných
preventivních p'ístup4.
V tomto roce se naše innost pon1kud rozrostla o oblast výchovy osobnosti, kdy jsme iniciovali
první mezinárodní seminá' zam1'ený na výchovu charakteru a p'ípravu na manželství a
rodi ovství ve spolupráci s mezinárodní neziskovou organizací IEF (International Educational
Foundation). V této oblasti jsme po'ádali další seminá' již na národní úrovni a stáli u zrodu nové
nevládní organizace, která se na tuto rozsáhlou a nesmírn1 pot'ebnou problematiku bude
specializovat a s níž budeme samoz'ejm1 nadále v úzkém kontaktu.
Z rodinných d4vod4 do asn1 pon1kud stagnovala p'ednášková innost. V b'eznu jsem povila
naše t'etí dít1 -princeznu jménem Anna Maria, která nyní p'edstavuje hlavní nápl? mé práce.
P'esto i nadále naše innost pokra uje.
Snažíme se rozší'it základní preventivní program Free Teens, který je zam1'en p'ednostn1 na
prevenci HIV/AIDS, pohlavn1 p'enosných chorob a t1hotenství dospívajících, do dalších region4
eské republiky. Pom1rn1 úsp1šn1 se letos program za al rozvíjet v eskobud1jovickém
regionu pod vedením MUDr. Sattranové (KHS a Zdravotní ústav eské Bud1jovice). I v dalších
regionech se objevují první vlaštovky v podob1 Dom4 d1tí a mládeže, škol apod. (p'.
elákovice, Náchod, Plze?).
Našim cílem v této oblasti je vychovat lektory, kte'í si preventivní program ve svém regionu
budou samostatn1 zabezpe ovat.
Do p'ednáškové innosti jsme letos za'adili také dvouhodinový program „Dospívám…“ pro žáky
3.-5.t'. ZŠ.
I nadále pravideln1 na podzim po'ádáme t'ídenní seminá' ve Státním zdravotním ústavu v
Praze na téma Rizikové chování dospívajících a jeho prevence, kde p'ednášejí naši p'ední
odborníci z oblasti dorostového léka'ství, psychologie, sexuologie, odborníci drogové
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problematiky, problematiky HIV/AIDS, venerologové,
p'edstavitelé nevládních organizací a další.

odborníci

z policejního

prezidia,

Bohužel se i nadále potýkáme s MŠMT, které náš program sice akreditovalo již p'i jeho zrodu
v roce 1997, ale v dalších letech nám již nikdy akreditace MŠMT nebyla p'iznána navzdory
dokumentovaným výsledk4m, p'iloženým publikacím a doporu ením našich p'edních odborník4
(nap'. Prof. PhDr. Mat1j ka) a ú astník4 našich seminá'4. D4vody, které ministerstvo uvádí,
jsou spíše záhadné a vzájemn1 si odporující, takže pro danou situaci nemáme racionální
vysv1tlení. Ú astníci našich kurs4 tuto skute nost považují za absurdní, obzvlášM na základ1
svých zkušeností s jinými programy, které p'estože postrádají odbornost a kvalitu, podporu
MŠMT mají.
Do budoucna máme krom1 stávající innosti v plánu p'ípravu dalších program4 pro mládež, a
to „Prevence násilí“ a program zam1'ený na dovednosti komunikace a volbu partnera.
D1kujeme MZ za poskytnutí grantu a firm1 Micropel za sponzorství. Velice d1kuji Ing. Mart1
Pískové za tvorbu webových stránek a pomoc p'i organizaci a zajišMování seminá'4. Rovn1ž
d1kuji všem, kte'í zdarma a ochotn1 pomáhali p'i zabezpe ení hladkého pr4b1hu všech našich
akcí.
Za o.s. Free Teens
MUDr. Marcela Rozehnalová

I. Charakteristika problematiky
V1tšina z nás si uv1domuje d4ležitost rodi ovského vedení a ochrany našich d1tí. Avšak
jakmile d1ti za nou dospívat, touží po v1tší nezávislosti a role rodi 4 není tak jasná jako d'íve.
Zvlášt1 co se tý e sexuality dospívajících, kladou si jak rodi e, tak odborníci otázky: Jaké
vedení dát našim d1tem? Co a jak u it? Co naši dospívající p'ijmou?
To jsou otázky, které si kladou rodi e i u itelé na celém sv1t1. Avšak v n1kterých zemích je
jejich naléhavost umoc?ována po tem dospívajících nakažených HIV.
U nás se v souvislosti s p8ed asným sexem dospívajících myslí spíše na necht1né
t1hotenství, o emž sv1d í i nar4stající po et nezletilých dívek, které navšt1vují gynekologickou
ambulanci z d4vodu p'edepsání hormonální antikoncepce. Ta však, jak víme, ne8eší problém
nákazy pohlavními chorobami v etn< HIV. Naopak dodáním pocitu „bezpe í“ asto
odstra@uje p8irozené zábrany dívek ve vztahu k volné lásce.
I ti nejliberáln1jší sexuologové p'ipoušt1jí, že pro dospívající je nejvhodn1jší se do sexu ješt1
nepoušt1t.
P'estože zákonná hranice pro koitarché je 15 let, neznamená to, že bychom jako léka'i, u itelé
a rodi e tuto hranici m1li akceptovat nebo ji dokonce našim d1tem mohli doporu it. D4vod4 pro
to je celá 'ada:
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Psychosociální nezralost se projevuje v neschopnosti p'ijmout plnou zodpov1dnost za své
sexuální chování. P'ípadné t1hotenství pak v1tšina chlapc4 'eší út1kem, d1v ata potratem.
Potrat, jak víme, s sebou nese rizika v podob1 následné neplodnosti, spontánních potrat4
a p'ed asných porod4 v dalším t1hotenství. (Tato rizika jsou v tší u dospívajících dívek a žen,
které dosud nerodily.) Krom1 toho bychom nem1li zapomínat na postabortivní syndrom, který se
u nezanedbatelné ásti žen po potratu objevuje (psychické trauma, vý$itky sv domí,…). Rovn1ž
t hotenství dospívajících dívek s sebou nese etná rizika pro matku i budoucí dít1. P'edn1 se
dostávají do konfliktu dva zájmy – zájem matky a dít1te. Mat in organismus není ješt1 pln1
vyzrálý a klade daleko v1tší nároky na výživu (pot&ebu minerál), vitamín) apod.) než
organismus zralé ženy. V t1hotenství je pak tento organismus oslabován pot'ebami vyvíjejícího
se plodu. U d1tí nezletilých matek se také ast1ji vyskytují genetické malformace. Krom1 toho
necht1né a neplánované t1hotenství, kterým t1hotenství dospívajících rozhodn1 je, s sebou
nese zna né stresové stavy, které pak mají nevyhnuteln1 negativní dopad na budoucí dít1, na
jeho sebepojetí, hodnotu sebe sama, vnímání lásky, apod. Z psychologických pr4zkum4 víme,
že takovéto d1ti trpí v d1tství ast1jší nemocností, mívají výrazné problémy ve škole (zvlášt
chlapci), p'i emž jejich neúsp1chy nemají co do in1ní s intelektem. U d1v at se výrazn1jší
problémy dostavují v dospívání a dosp1losti a projevují se neschopností vytvo'ení stabilního
partnerského vztahu.
Dalšími neopomenutelnými následky psychosociální nezralosti je ast1jší st'ídání sexuálních
partner4 až sexuální promiskuita, které s sebou bohužel zákonit1 nese zvýšený výskyt
pohlavn p enosných nemocí a jejich následk4 v podob1 neplodnosti (kapavka a chlamydiová
infekce, u kterých je neplodnost až v 70% p&ípad) prvním p&íznakem nákazy!), rizika
celoživotního postižení kvality sexuálního života (herpes virus), p'enosu infekce z matky na dít1
v p'ípad1 t1hotenství (syfilis, hepatitida B a C, HIV), rizika vzniku rakoviny. (Infekce lidským
papillomavirem má na sv domí 90% rakoviny pohlavního ústrojí muž) i žen. Tento virus byl
nalezen u 95% žen s karcinomem d ložního hrdla. Tato rakovina je p&í$inou úmrtí až 300 000
žen na sv t za rok. P&itom pro dospívající dívky je riziko nesrovnateln vyšší jednak z d)vodu
biologické nezralosti d ložního hrdla, jednak z d)vod) nevyzrálosti imunitního systému.
Hepatitida B a C se rovn ž p&enáší pohlavním stykem. Jejím následkem $asto bývá chronický
zán t jater vedoucí k cirhóze eventueln až ke vzniku karcinomu jater.) Jako jeden z p'íklad4
z ordinace venerologa, kam chodí mladí lidé sami, vystrašení, se sklopenýma o ima, nikoli už
jako hrdinové „Braví ka“, mohu uvést kasuistiku, kdy dva chlapci na diskotéce m1li styk s jednou
dívkou. Oba si z tohoto zážitku p'inesli následek – oba dva dostali syfilis a jeden navíc HIV.
Dalším d4vodem, pro 15letým lze sex sotva doporu it, je i jejich biologická nezralost. Imunitní
nezralost, a to jak celková, tak slizni ní v kombinaci s p'ed asným zahájením sexuálního života
zvyšuje riziko nákazy pohlavními chorobami. Navíc u dívek je d4ležitým faktem i nezralost
sliznice d1ložního hrdla, která má za následek snadn1jší pr4nik infekce z pochvy a zvýšenou
zranitelnost v4 i zahájení bun1 ných zm1n, které mohou vyústit v kancerogenezi.
Málokdo z t1ch, kte'í mladým lidem doporu ují praktikování bezpe n1jšího sexu, je upozorní na
to, že „bezpe n<jší“ neznamená „bezpe ný“. Krom toho, že kondom m4že prasknout i
sklouznout, p'ed n1kterými pohlavními chorobami (lidský papillomavirus, herpes virus,
chlamydiová infekce,…) chrání omezen1, neboM se mohou ší'it i kožním kontaktem míst, která
nejsou kondomem chrán1ná. Pro ilustraci mohu uvést p'ípad muže z venerologické kliniky
v Brn1, který se p'es použití kondomu nakazil syfilis. Místa, která byla chrán1ná kondomem,
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byla istá. Nad touto hranicí m1l syfilis již ve druhém stadiu. To neznamená, že by mladí lidé
nem1li znát pravidla bezpe n1jšího sexu. Mnozí odborníci se obávají, že kdyby toto všechno
dospívající v1d1li, nepoužívali by kondom v4bec. Myslím, že je t'eba zd4raznit, že tím
nejbezpe n<jším sexem je sexuální zdrženlivost a v dob<, kdy jsou lidé dosp<lými,
zralými osobnostmi, vzájemná partnerská v<rnost. Pokud si však n1kdo myslí, že by o n1co
p'išel, m1l by alespo? vždy, správn1 a d4sledn1 používat kondom, a tím minimalizovat riziko
nákazy pohlavn1 p'enosnými chorobami.
Co se tý e HIV, vládne u nás ješt1 stále p'esv1d ení, že nás se tato problematika prakticky
netýká. Ráda bych však upozornila na mylnost t1chto názor4.
Pro zajímavost se podívejme na vývoj AIDS v USA v letech 1983 – 1995. V roce 1983 bylo na
území celých Spojených stát4 1 000 p'ípad4 AIDS, v roce 1985 10 000, v roce 1989 100 000 a
v roce 1995 500 000 p'ípad4 AIDS. B1hem 12ti let USA zaznamenaly 500ti násobný nár4st
po tu nemocných AIDS (Centers for Diseases Control).
Výro ní zpráva UNAIDS z 1.12.2000 uvádí, že jednu z oblastí sv1ta s nejvyšší dynamikou
nárBstu nových p8ípadB HIV infekce p8edstavuje v sou asnosti oblast St8ední a Východní
Evropy. B1hem jediného roku (2000) došlo prakticky ke zdvojnásobení po tu registrovaných
p'ípad4 HIV/AIDS, a to ze 420 000 p'ípad4 ke konci r. 1999 na nejmén1 700 000 p'ípad4 ke
konci r. 2000. V1tšina p'ípad4 je registrována u injek ních uživatelB drog. Nesmíme však
zapomínat na to, že u uživatel4 drog se potencuje i riziko volné lásky a nar4stá zde po et
náhodných sexuálních partner4. Odhaduje se, že vysoká frekvence injek ního užívaní drog
a nar4stající výskyt sexuáln1 p'enosných infekcí doprovázené socioekonomickou nestabilitou
povedou v následujících letech v tomto regionu k nár4stu epidemie HIV/AIDS.
Domnívám se, že vývoj ve Spojených státech nám jasn1 ukazuje, že bychom se nem1li nechat
ukolébat tím, že u nás zatím tolik p'ípad4 HIV infekce nemáme (k 30. 6. 2001 registrováno v >R
celkem 520 osob infikovaných virem HIV, v$etn 151 p&ípad) v klinickém stadiu AIDS).
Podíváme-li se na Ameriku 60tých let, vidíme, co p'inesla tzv. „sexuální revoluce“. V 60tých
letech se b1žn1 vyskytovaly dv1 pohlavn1 p'enosné choroby – kapavka a syfilis. Ob1 se daly
lé it. V sou asné dob1 se po et pohlavn1 p'enosných chorob blíží t'iceti. N1které jsou p'í inou
neplodnosti, která je stále v1tším problémem, n1které p'enosem z matky na dít1 v pr4b1hu
t1hotenství zp4sobují vrozené vady, z nichž n1které jsou neslu itelné se životem. Ostatní
pohlavn1 p'enosné choroby jsou minimáln1 zna n1 nep'íjemné. Dospívající dívky jsou navíc
výrazn1 citliv<jší k infekci než dosp<lé ženy. Nap'íklad mají o 800 % v1tší riziko rakoviny
d1ložního hrdla než ženy, které za aly sexuáln1 žít až po 20. roce. D4vodem je již výše
zmín1ná nezralost d1ložního hrdla (cervikální ektopie) a nevyzrálost imunitního systému. Navíc
platí, že ím d'íve dospívající za nou se sexem, tím v1tší je riziko astého st8ídání partnerB,
které s sebou zákonit1 nese zvýšený výskyt pohlavn< p8enosných chorob v etn< HIV.
Rovn1ž nelze p'ehlížet po et d1tí narozených mimo manželství. V USA je to ro n1 více než
30% všech narozených d1tí, u nás tém1' 20%.

Charakter mládí
Pro mladé lidi je typická odvaha, bou'livost, nespoutanost, tendence zkoušet nové, dokonce
riskovat. To vše by nebyl problém, kdyby...
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Mladí lidé p'edstavují budoucnost. A jak víme, do budoucnosti se vyplatí investovat. Ale co je
tou nejmoud'ejší investicí do budoucna? Mohli bychom jmenovat vzd1lání, finan ní
zabezpe ení, spole enské postavení. Ale jsou v1domosti, moc a peníze zárukou dobré
a šMastné budoucnosti? To nejd4ležit1jší, co rozhoduje o šMastné budoucnosti našich d1tí a d1tí
jejich d1tí a d1tí d1tí jejich d1tí je zcela jiné bohatství. Je to bohatství, které se nedá ukrást nebo
zneužít, bohatství, které má trvalou hodnotu, která existuje bez ohledu na místo a as, hodnotu,
která platila, platí a bude platit u nás, na Aljašce, v Kapském M1st1 i Tokiu. Tím nejd4ležit1jším
je CHARAKTER LOVYKA. Už vidím ty, kte'í se p'i t1chto slovech tvá'í pobaven1. Ale bohužel
i jejich humor má své slabiny. I oni se sm1jí jenom do té doby, než jsou oni v pozici
podvedeného, okradeného, zneužitého…
Mladí lidé se stávají cyni tí. Žije se rychle. Hraje se na výkon. Bohužel, aniž by si to
uv1domovali, žijí více a více ve virtuálním sv1t1 falešných p'edstav všeho, co je snadno
dosažitelné, co mohou okamžit1 mít, aniž by p'emýšleli, jestli TO doopravdy cht1jí a pot'ebují
a jakou da? platí za to, co se jim tak snadno nabízí. Jsou oni tím, kdo získává a nebo naopak
ztrácí?!?

Sex pat8í k hlubokému vzájemn< v<rnému vztahu
Každý lov1k touží po št1stí. Každý lov1k má pot8ebu lásky, pot8ebu milovat a být milován.
Ale láska se stává slabostí. Vym1?uje se za sex. Tím nechci 'íct, že k lásce sex nepat'í, pouze
chci zd4raznit, že sex není zábava, ale krásný dopln1k trvalého, hlubokého, oboustrann1
oddaného a v1rného vztahu.
Co na to média? Titulní stránky stovek asopis4 s vnadnými smyslnými dívkami, které jsou
p'íslibem nezapomenutelných nocí, videokazety, které vás zavedou do ráje (nebo do pekla?),
internet s jeho nekone nými možnostmi, o kterých se vám nikdy ani nezdálo. Ale sta í i b1žné
reklamy, billboardy a tisíckrát ohrané telenovely. Vše je o jednom. SEX, SEX, SEX!!!! A nebo
chcete-li byznys, byznys, byznys... Je to totéž. Sex má velkou sílu a dob8e se prodává. Tak
pro ho nevyužít? Co na tom, že je to jenom prázdný obal od bonbónu, slupka z pomeran e?
Láska a v1rnost se stává p'ežitkem, slabostí, kterou je t'eba pe liv1 skrýt a zamaskovat, pokud
nám náhodou ješt1 n1co 'íká. Ale nalijme si istého vína. Kdy lov1k odd1luje lásku a sex? Kdy
preferuje sexuální prožitky bez závazku? ...Tehdy, když na lásku p'estal v1'it. Neznám žádného
duševního masochistu - i když nepopírám, že i takoví se mohou vyskytovat - , který by
opakovan1 dával své srdce na dlani a riskoval znovu a znovu výsm1ch a ponížení. Sex, užít si,
to ano, ale láska, jenom to ne, proboha! Ti, kte'í odtrhávají lásku a sex, ti, kte'í jsou lvi salón4,
kte'í dobudou každé srdce, jsou ti, kte'í jsou nejvíce politováníhodní. Bu] se oni sami v lásce
zklamali a necht1jí toto zklamání riskovat znovu a znovu, necht1jí být znovu zran1ni nebo prost1
na lásku nev1'í. Pro taky? Rodi e se rozvedli, soused podvádí sousedku, v televizi každý
s každým...Tak co mn1 bude kdo vykládat o lásce? Toto se stává realitou našich d1tí. Žít a užít
si... Ale co si užít? To už nev1dí. Jaký vzor p'edstavuje laciná mediální „kultura“ pro naše d1ti?
Co jim 'íká o tak vzácných vztazích, jako je manželství a rodi ovství? Problém je v tom, že ideál
mladých lidí je ost'e konfrontován s takzvanou realitou. Úmysln1 'íkám takzvanou, neboM to je
n1co, co se za realitu vydává, n1co, co se nám snaží vnutit ur itý životní styl, ur ité „normy“.
Ráda bych v tomto okamžiku citovala pana profesora Mat1j ka, nejlepšího psychologa, kterého
znám a kterého si hluboce vážím. „Jestli-že je epidemie ch ipky a 95% lidí onemocní
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ch ipkou, tak to neznamená, že to je normální. Normální je být zdravý.“ Podobn1 platí:
jestliže mladí lidé za ínají sexuáln1 žít ve 14ti, v 15ti, vyst'ídají n1kolik partner4, pak se n1kdy
eventueln1 vezmou - nebo také ne, p'ípadn1 párkrát rozvedou, po'ád to není norma. Tolik
diskutovaná a zpochyb?ovaná p8edmanželská sexuální zdrženlivost je velice dobrou
p8ípravou na manželskou v<rnost, která je dBležitým p8edpokladem zdravého manželství
a zralého zodpov<dného rodi ovství.

Co na to mladí?
Šest let se intenzivn1 v1nuji práci s mládeží. N1kte'í mají kruhy v uších, holé nebo barevné
hlavy, n1kte'í nebo spíš n1které si vzrušen1 šeptají a chichotají se nad stránkami Bravo a Bravo
Girl, kde se jim nabízí tisíce rad, jak dosáhnout orgasmu, jak je to nejlepší, jak ho „sbalit“...
Ale jedno je všem t1m kluk4m a holkám, s nimiž pracuji, spole né. VŠICHNI CHTYJÍ BÝT
ŠaASTNÍ.
Když s nimi hovo'ím o tom, jak velkou hodnotu má jejich láska, jak moc je d4ležité, aby ji chránili
jako ten nejcenn1jší a nejvzácn1jší dar pro svého budoucího partnera, kterého budou milovat
a on je, mají všichni o i doširoka otev'ené a ml ky hltají každé slovo. asto mi potom píší.
„Nejcenn jší pro m bylo, že jsem si uv domila, že moje láska má n jakou hodnotu.“,
„D&íve jsem si myslela, že když mám kluka ráda, že mu dám, teD jsem zm nila názor,“, „Pár
okamžik) lásky mi nestojí za to, abych riskoval celou svou budoucnost“.
Jedna dívka mi napsala hezký dopis. Kdysi už se vyspala se svým prvním klukem, a to jí bylo
pouhých 14 let! Nyní m1la o n1kolik let staršího p'ítele. Napsala mi: „Všichni mi &íkali, že to
nestojí za to, ale já jsem jim nev &ila. Až u Vás jsem si uv domila, jakou jsem ud lala blbost.
Ale te( chci po)kat na toho pravého. A já v &ím, že to vydržím. Nedávno mi m)j kluk za$al
&íkat, jak moc m miluje a jak moc po mn touží, takový ty &e$i$ky. Ale já jsem si vzpomn la na
Vás a ekla jsem mu, jestli m má doopravdy rád, že po)ká. >ekala jsem, že uvidím jeho
záda, ale on se jen usmál a &ekl: To víš, že po$kám.“

„Bezpe n<jší sex“ nebo „abstinence“?
Zamysleme se nad tím, jak ochránit naši mládež. Co bude fungovat? Abstinence? Bezpe n1jší
sex? Od každého trochu?
Úloha a autorita rodi 4 i u itel4 je konfrontována masmédii, která namísto toho, aby vytvá'ela
televizní po'ady, filmy a reklamy podporující pozitivní životní styl a hodnoty, kterým se snažíme
d1ti u it, neustále tyto hodnoty zpochyb@ují podbízivými obrazy komer ního sexu.
Zamysleme se nad tím, jak matoucí to musí být pro dospívající, kterým se dosp1lí na jedné
stran1 snaží všt1povat ur ité hodnoty, zatímco na druhé stran1 jsou denn1 doslova
bombardováni sexuálními vjemy v médiích, kterými vládnou - rovn1ž dosp1lí…
Za t1chto okolností pod tlakem nemocí a tlakem sociálním a kulturním se úloha výchovy a
rodi ovského vedení stává jedinou podporou rozvážnosti a zodpov<dnosti.
Ale jak víme, co se tý e toho, co a jak u it naše d1ti, vyskytuje se zde 'ada rozpor4 a nejasností.
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Základní otázkou pro nás pro všechny, aM jsme rodi e nebo u itelé a vychovatelé, z4stává: Jaký
p'ístup je opravdu ú inný a nabízí nejreáln1jší strategii pro ochranu našich d1tí a dospívajících
p'ed nemocemi, p'ed asnou smrtí, necht1ným t1hotenstvím nebo v lepším p'ípad1 alespo?
p'ed citovými zklamáními a zran1ními?
Existují dva hlavní p'ístupy – „bezpe n1jší sex“ zd4raz?ující v prevenci HIV/AIDS správné
a d4sledné používání kondom4 (jinak též komprehensivní tj. vše zahrnující sexuální výchova)
a „abstinence“ (sm1rovaná sexuální výchova založená na výchov1 k p'edmanželské sexuální
zdrženlivosti).
Základním pravidlem prevence HIV/AIDS je pravidlo ABC (A –abstinence, B – být v<rný, C –
kondom). P'estože toto pravidlo je oficiálním pravidlem jak UNAIDS, tak našeho Národního
programu boje proti AIDS, v praktickém p8ístupu k mládeži se „A“ a „B“ asto opomíjí.
Preventivní pBsobení mnoha vychovatelB se pak chybn< zužuje na „C“ – používání
kondomu. Bohužel jsem sama byla opakovan1 sv1dkem, kdy dokonce spole ensky uznávaný
odborník 'ekl, že sice to nejlepší pro dospívající je po kat, ale to p'ece od nich nem4žeme
o ekávat. Považuji takovýto p'ístup za hrub1 ned4sledný. Kdo jiný má v ruce více pozitivních
argumentB pro sexuální zdrženlivost dospívajících než práv< odborníci – léka8i
a psychologové?
Podívejme se na jeden p'íklad za mnohé, jak n1kte'í interpretují abstinenci (p&evzato z Dept. of
Education, Illinois, USA)
Obr.1

Jen st1ží si lze nevšimnout rozporu mezi touto tv4r í redefinicí a p4vodním významem sl4vka
„abstinence“. Ale zkuste si p'edstavit, jak zmatení byste asi byli na míst1 náctiletých. Možná
Abstinuj v sexu
Bu( si jist správným používáním kondomu.
Sexuáln aktivní si kontrolují testy na SPCH.
Tv2j partner a3 se lé)í také.
Ani jeden p íznak nesmí uniknout tvé pozornosti.
Intensivní a d2sledná lé)ba.
Nest ídej p íliš partnery.

byste se nikdy nedozv1d1li, že existují lidé, kte'í uznávají a praktikují p'edmanželskou sexuální
zdrženlivost a manželskou v1rnost.
Namísto toho, aby výchovné materiály napravovaly pok8ivený a falešný obraz médií, který
jsme zmi@ovali výše, existují takové výchovné materiály, které tento pok8ivený obraz
berou za realitu, akceptují a upev@ují.
Jako kontrast si vezm1me zcela odlišnou interpretaci akronymu abstinen ního programu TEENAID . (Pozn.: Akronymy jsou v USA typické.)
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Akceptuj a uv dom si svou moc po)ít život
Buduj si úctu k t lu
Sex až v manželství
Trénink a pr2prava pro v rnost-životní styl teenager2
Intimitu a uspokojení tužeb odlož na pozd ji
Neza)ínej se sexem - chráníš své zdraví
Energii soust e( na dosažení svých cíl2
Neztrácej své já kv2li médiím a „kamarád2m”
Cti a v v hodnotu sebe sama & druhých
Emoce a touhy ovládej
Obr. 2

Povšimn1me si, jak tento akronym hovo'í o sexu v mnohem širším kontextu budoucích životních
cíl4 a rozvíjí schopnosti radovat se ze sexu zp4sobem, který nebude poškozovat m1 ani jiné.
Oproti tomu p'edchozí akronym se soust'e]uje pouze na prevenci a lé bu chorob.
Rozdíly mezi dv<ma hlavními p8ístupy k sexuální výchov< nejsou pouze ve zvolené
strategii. Je zde také zna ný rozdíl v pohledu na život jednotlivce v širším m<8ítku rodiny
a spole nosti.
V p'ístupu liberálního, komprehensivního modelu sexuální výchovy jsou sexuální práva
a zodpov<dnost postaveny na právu každého jednotlivce zvolit si sexuální praktiky, jaké chce.
Zd4raz?uje se právo volby každého jednotlivce.

Výchozí aspekty obou model2 sexuální
výchovy
sexuální práva/zodpov dnost
základní výchovné cíle
klí)ové hodnoty
úloha rodi)2
definice zdrženlivosti
Obr. 3

Sm1rovaná výchova oproti tomu zd4raz?uje, že rozhodnutí jednotlivc4 mají dopad na celou
spole nost a každá spole nost m1la ur ité normy vztahující se na sexuální chování. Dokud
v1tšina ob an4 tyto normy respektovala, spole nost se mohla rozvíjet. Když tyto normy p'estaly
být respektovány, spole nost se za ala hroutit.
V napln<ní výchovných cílB se liberální p'ístup soust'e]uje na vybudování sebev1domí a
sebepojetí bez ohledu na pot'eby a o ekávání spole nosti, vybudování d4v1ry v sebe sama
a odstran1ní pocitu viny, který vyplývá z rozpor4 mezi vlastní volbou a tím, co u í rodi e,
spole enské normy (ev. u v &ících náboženské). Mohli bychom to nazvat „neomylností“
jednotlivce. Správné je cokoli, pro co se jednotlivec rozhodne, protože je to „správné pro n1ho“.
(Pozn.: Samoz&ejm je d)ležité pomoci mladým lidem rozvíjet a upevKovat sebev domí, ale m li
bychom dodat zdravé sebev domí nikoli sebev domí za každou cenu. Je t&eba rozvíjet pocit
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hrdosti, ale hrdosti na to, co je dobré, krásné a ušlechtilé. V každém $lov ku toto je, jen je t&eba
si dát práci to najít, podchytit a rozvíjet.)
Primárním cílem sm1rované výchovy není prosté potvrzení volby jednotlivce, ale jeho p'íprava
na život v širší souvislosti rodiny a spole nosti. V tomto výchovném p'ístupu se odráží
rozpoznání skute nosti, že klí em ke št1stí a napln1ní pro v1tšinu z nás jsou positivní sociální
vztahy v rámci rodiny a spole nosti a že p'evažující p'í inou nešt1stí a nespokojenosti je jejich
nedostatek a úpadek. Proto by m1l být kladen d4raz na posílení t1chto vazeb a výchovu
jednotlivce k tomu, aby se stal zodpov1dným lov1kem se schopností rozvoje sebekontroly
a charakteru i za cenu ob1tování momentálního sexuálního uspokojení v dospívání.
A co klí ové hodnoty? V liberálním p'ístupu prakticky neexistují. Argumentuje se tím, že žijeme
v multikulturální spole nosti, kde nelze stanovit jednotná pravidla a nemáme tudíž právo
stvrzovat pot'ebnost manželství a rodiny se dv1ma rodi i. Sm1rovaná výchova oproti tomu
zd4raz?uje, že rodi e navzdory všem sociálním, ekonomickým, náboženským a rasovým
rozdíl4m p'edstavují velice silnou podporu manželství a rodiny a mají zájem na jejich posílení,
nikoli zániku.
V1tšina lidí si uv1domuje, že rodi e mohou mít nejv1tší vliv na sexuální hodnoty svých d1tí.
Ale úloha rodi B má asto svá omezení. P'edevším proto, že mnozí rodi e nejsou ochotni nebo
schopni se na toto téma bavit. Liberální p'ístup 'eší nedostate né zapojení rodi 4 tím,
že primární úlohu v sexuální výchov1 náctiletých i mladších musí p'evzít školy. Pokud se
vyskytne konflikt v tom, co považují školy za pot'ebné u it, a zájmem rodi 4, považují mnohé
školy za správné p'ejít námitky rodi 4 ve jménu ochrany mládeže p'ed pohlavn1 p'enosnými
chorobami v etn1 AIDS. Programy liberální výchovy ob as zahrnují programy pro rodi e,
ale nikoli v duchu podpory rodi 4, aby sdíleli své hodnoty se svými d1tmi a dali jim jasné vedení,
ale naopak, aby akceptovali a podpo'ili volbu dít1te. Oproti tomu programy sm1rované výchovy
zd4raz?ují podstatnou a nenahraditelnou úlohu rodi 4. Výsledky studií ukazují, že ti dospívající,
kte'í dostali od svých rodi 4 jasné vedení, co se tý e positivních návyk4, m1li výrazn1 v1tší
schopnost zdržet se sexu než ti, kte'í toto vedení postrádali.
Za zmínku stojí také skute nost, jak se oba výchovné sm1ry staví k sexuální zdrženlivosti.
Zatímco v liberálním p'ístupu je sexuální zdrženlivost pouze zmín1na jako jedna z možností
sexuálního chování, aniž by se o ní dále hovo'ilo nebo byla prezentována jako positivní,
o ekávaná norma chování, sm1rovaná výchova prezentuje sexuální zdrženlivost v souvislosti
s dosažením životních cíl4 jako je šMastné manželství, dobrá rodina apod., které abstinen nímu
chování dávají smysl. Sexuální zdrženlivost je zde prezentována jako positivní životní styl, který
upev?uje sebeúctu, vnit'ní sílu a dobrý charakter.
Jaký p'ístup p'edstavuje reálnou ochranu naší mládeže p'ed následky neuváženého sexuálního
chování? V1tšina vychovatel4 by souhlasila s tím, že poselství „bezpe n1jšího sexu“ je reálné,
zatímco sexuální zdrženlivost je považována za „zbožné p'ání“, „staromódní“, apod. Mnozí
p'edpokládají, že dospívající mají nedostate né informace o AIDS, sexu a kondomech a
že poskytnutí informací povede mladé lidi ke správnému rozhodování. Znalosti o infekci HIV
a AIDS a její prevenci nem<ly žádný vliv na zm<nu rizikového chování (Arlene Stiffman,
Ph.D., „Zm ny v chování ve vztahu k riziku AIDS: Vztah znalostí a zkušeností týkajících se HIV,“
Pediatrie, sv.89, $.5, kv ten 1992). Pr4zkum, provád1ný Planned Parenthood v r. 1986 v New
Yorku, ukázal, že pouze 14 % sexuáln< aktivních dospívajících, kte8í nepoužívali
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antikoncepci, odBvodnilo nepoužívání ochrany tím, že nem<li dost znalostí nebo p8ístup
k antikoncepci. Tém<8 9 z 10 uvedlo, že o antikoncepci v<d<li a mohli se chránit, kdyby
cht<li, ale p8esto necítili pot8ebu ochranu použít. Stejné zkušenosti máme u nás, když
v rámci našich p'ednášek na školách hovo'íme s dospívajícími na toto téma. N1kdy se
setkávám s názorem, že dospívající se v obchod1 stydí o kondom požádat a že snadná
dostupnost kondom4 dokonce p'ímo na školách a nácvik používání v rámci hodin rodinné
výchovy povedou ke zvýšenému používání ochrany. Jako odpov1] na tento názor bych ráda
uvedla výsledky pr4zkumu publikovaného v American Journal of Public Health, v dubnu 1988,
kdy navzdory správnému pou ení, nácviku a dostupnosti kondomB používalo kondom
dBsledn< pouze 8% sexuáln< aktivních chlapcB a 2% dívek. Umíst1ní speciálních
kontracep ních poraden p'i školách si kladlo za cíl pokles t1hotenství dospívajících. Pravý opak
byl pravdou. Došlo k vzestupu t1hotenství nezletilých o 50%. (Douglas Kirby et al. „Six SchoolBased Clinics: Their Reproductive Health Services and Impact on Sexual Behavior“, Family
Planning perspectives, Leden-únor, 1991)
Další pr4zkum nám 'íká, že 2 z 5 infikovaných HIV nepoužili kondom p'i styku s n1kým,
o kom nev1d1li, zda je i není infikován. 41% nev<d<lo, že jejich partner je HIV positivní,
protože se o tom nikdy nezmínil. ( Neil Wenger, M.D., Archives of Internal Medicine, 22.8.1994)
Distribuci kondom4 na ulici a v klubech považují mladí lidé spíše za dobrý humor a pobídnutí
k sexu, než aby brali ochranu p'ed AIDS vážn1.
N1kdy se setkáváme s rozporuplnými názory na to, zda sexuální výchova zvyšuje
pravd1podobnost p'ed asného zahájení sexuálního života. Vedoucí p'edstavitel pr4zkum4
sexuálního chování napsal ve zpráv1 CDC (Centers for Disease Control), že „...sexuální
výchova u dívek ve v<ku 15-17 let byla signifikantn< spojena se zvýšenou
pravd<podobností zahájení sexuálního života...“ Dále uvedl, že „...samotné pou ení
o antikoncepci mBže urychlit za átek pohlavního života u mladších dospívajících.“
(Douglas Kirby, „School-Based Programs to Reduce Sexual Risk Behaviors: A Review of
Effectiveness,“ Public Health Reports, kv ten-$erven 1994, sv. 109, $.3, str. 339-359)
Podívejme se na to, jaké d4vody uvedli dospívající , když byli dotazováni, pro cht1jí po kat se
sexem. 65 % uvedlo, že se obávají nákazy pohlavními nemocemi a HIV, 62% m1lo obavy
z t1hotenství a 50% z reakce rodi 4. Zcela paradoxn1 všechny tyto problémy se pro ty, kte'í
jsou vychováváni v duchu, že použití kondomu = chrán ný sex, „'eší“. Problémem je ovšem to,
že p'estože u v1tšiny dospívajících myšlenka „bezpe n1jšího sexu“ odstra?uje d4vody pro
odklad zahájení sexuálního života, málokdo z nich je schopen používat kondom správn1
a d4sledn1.
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DBvody, pro dospívající odkládají sex:
65%

Strach z nemocí jako je AIDS, herpes,...

62%

Následky t<hotenství

50% Obavy z reakce rodi B
Harris poll for Planned Parenthood, American Teens Speak, 1986, 60.

V mysli t<ch , kte8í jsou vychováváni v duchu
„používání kondomu = bezpe)ný sex“, se všechny
tyto potenciální problémy „8eší“.
Obr. 4

Mnozí z nás se smí'ili s myšlenkou „životního stylu mládeže“, která nás p'esv1d uje o tom,
že v1tšina dospívajících po 15. roce, n1kdy i d'íve, je sexuáln1 aktivní. Spolu s touto fikcí se
nám podsouvá p'edstava mladých lidí jako sexuáln1 nadržených robot4 neschopných
porozum1t hlubším hodnotám. Pr4zkum CDC (Centers for Disease Control, leden 1992)
ukazuje, že 46% st'edoškolák4, tedy tém1' polovina, nem1lo dosud pohlavní styk.
Podívejme se na tzv. „sexuáln1 aktivní“. M1li bychom zlomit h4l nad t1mi, kte'í se jednou nebo
dvakrát s n1kým vyspali? Stejná zpráva CDC uvádí, že pouze 40% „sexuáln1 aktivních“ m1lo
styk v posledních t'ech m1sících. Z toho plyne, že 60% „sexuáln1 aktivních“ ve skute nosti
minimáln1 t'i m1síce p'ed tím, než byli dotazováni, sexuáln1 nežilo.
Dospívající mohou p'estat se sexem a asto p'estanou z mnoha d4vod4. Je však nešt1stím,
že ti, kte'í m1li pohlavní styk jednou nebo dvakrát, jsou hned za'azeni do škatulky „sexuáln1
aktivních“. Ale m1li bychom t'eba i ty, kte'í byli vtaženi do životního stylu volné lásky, odepsat
jako „nedosažitelné“? Druhotné panenství a panictví by bylo pro mnohé reálné, ale podporujeme
je v tomto rozhodnutí? Co by se stalo, kdyby se rodi e, škola a celá spole nost spojila
a podpo'ila zdrženlivé chování? Ur it1 by se nám b1hem krátké doby poda'ilo zvýšit 46% t1ch,
kte'í dosud nem1li styk na 56% a 60% t1ch, kte'í nem1li styk v posledních 3 m1sících na 70%.
Jenom musíme za ít.
Co rozhoduje o tom, jak brzy se v jednotlivých zemích dospívající zapojují do sexuální aktivity?
Je to „kulturní o ekávání“. Ale kdo ho vytvá'í? Dosp1lí. Dosp1lí v reklamním pr4myslu, ve
filmech, dosp1lí doma a ve školách. My všichni na tom máme n1jaký podíl. Pokud jsme
skute n< dosp<li k tomu, že p8ed asný sex ohrožuje zdraví nebo dokonce život
dospívajících, pro nemáme odvahu to 8íci nahlas, spojit své síly a ud<lat pot8ebné
zm<ny v tom, aby naše kultura podpo8ila zdrženlivost náctiletých?
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54% dospívajících, kte8í již m<li pohlavní styk, toho
pozd<ji litovalo a p8áli si, aby ješt< po kali.
Roper Starch Worldwide survey for SIECUS, Associated Press, 18.kv tna, 1994

77- 90 % eských žákB a studentB uvedlo, že mladí lidé
lidé pot8ebují v<tší podporu sexuální zdrženlivosti.
Dotazováno 1903 pražských a mimopražských žák) 8. a 9. t&. ZŠ a 1.- 3. ro$ník) SŠ,
Free Teens, 1997/98

Obr. 5

Negativní dopad p'ed asného sexu nespo ívá pouze v nemocech a t1hotenství nezletilých.
Americký asopis Pediatrie uvedl, že závažné rizikové chování dospívajících souvisí se
ztrátou panenství/panictví chlapcB a dívek. U sexuáln1 aktivních chlapc4 se významn1
ast1ji objevovalo užívání alkoholu, marihuany a dalších drog, út1k z domova, zadržení policií
a vylou ení ze školy.
Studie uvádí, že u sexuáln1 aktivních dívek bylo 18x v1tší riziko út1ku z domova, 10x ast1ji
užívaly marihuanu a 5x ast1ji byly vylou eny ze školy, 2x ast1ji se cítí osam1lé, na dn1, pod
tlakem, 5x ast1ji u nich dochází k sebepoškozování a 6x ast1ji k pokus4m o sebevraždu ve
srovnání s dívkami, které ješt1 nem1ly pohlavní styk.
To, co mnohé z t1chto dívek pot'ebují, není kondom, ale poradenství. Tento i celá 'ada dalších
výzkum4 a v1deckých prací potvrzuje, jak je d4ležité poukázat na to, že p'ed asné zapojení do
sexuální aktivity a další rizikové chování dospívajících jsou ve vzájemné souvislosti. Zapojení
do jakékoli rizikové oblasti chování významn< zvyšuje riziko dalších. M1lo by být jasné,
že sex zvlášt< v dospívání, není neutrální událostí, ale naopak, je spojen s 8adou dalších
sebedestruktivních oblastí chování.
V ochran1 mladých lidí p'ed následky neuváženého sexuálního chování se bohužel v1tšina
výchovných program4 zam1'uje na informace o zásadách bezpe n1jšího sexu, ímž zcela
opomíjí fakt, že p8ed asný sex nedosp<lých nezralých jedincB s sebou asto nese citová
zran<ní a poškození, která mohou asto vážn< poškodit další citový i sexuální vývoj
jedince.
Dr. Thomas Lickona, profesor psychologie v New Yorku popsal
nemanželského sexu:

10 rBzných následkB

1. Obavy z t1hotenství a strach z pohlavn1 p'enosných chorob.
2. Lítost z toho, že ke styku došlo v nesprávnou dobu.
3. Pocit viny ze zneužití d4v1ry a využití druhého lov1ka, aniž by zde byl skute ný
závazek.
4. Mnoho dospívajících zažívá ztrátu sebeúcty a sebev1domí. Cítí se použiti, nikoli
milováni.
5. Mnozí cítí, že n1co, co m1lo být velice speciální, bylo znehodnoceno. Mnoho chlapc4
cítí pocit viny, jestliže lhali, když cht1li dívku p'esv1d it, aby se s nimi vyspala.
6. asto také odmítnutí jednoho z partner4 poté, co je spojovalo intimní pouto sdílené
sexuality, narušuje schopnost dospívajících znovu n1komu d4v1'ovat.

13

7. Mnoho dospívajících zažívá hluboké roz arování až vztek z toho, že byli zrazeni
a odkopnuti tím, koho d'íve tolik milovali.
8. Mnoho dospívajících, zvlášt1 dívek, uzav'e tento hn1v ve svém nitru a upadne do
depresí, které n1kdy mohou mít až suicidální následky (myšlenky na sebevraždu,
sebevražedné pokusy, v nejhorším p'ípad1 dokon ené sebevraždy).
9. Jejich sebev1domí je podlomeno a vzhledem k tomu, že b1hem svého sexuálního
vztahu zp'etrhaly všechny ostatní vztahy, zjišMují asto, že je t1žké znovu obnovit
vztahy s bývalými p'áteli.
10.
Vzhledem k tomu, že svou energii investovali do sexuálního vztahu, ostatní
aspekty rozvoje jejich osobnosti stagnovaly a nem1ly možnost se pln1 rozvinout.
Je t'eba si uv1domit, že sexuální chování dospívajících je asto chováním navenek, za kterým
se mnohdy skrývají mnohem hlubší problémy, jako je sexuální zneužívání, snížené sebev1domí,
špatné vztahy a nedostatek životních perspektiv a cíl4. (Sama jsem se ve své praxi setkala nap&.
s 15letou dívkou, o které si ve škole u$itelé mysleli, že „je na kluky“, dokonce už s n jakým
chlapcem utekla z domu. Skute$nost byla taková, že byla od svých 12ti let sexuáln zneužívaná
nevlastním otcem.) Vy'eší takovéto problémy antikoncepce? Nebo slouží pouze k pokra ování
sebedestruktivních postoj4 a chování, které ješt1 umoc?uje?

Obr. 6

Mnozí odborníci si kladou otázku, co s t1mi dospívajícími, kte'í pat'í do vysoce rizikové skupiny
a abstinence pro n1 sotva p'ichází v úvahu. U it je zdrženlivosti se zdá být nereálné.
Ale kupodivu výzkumy ukazují, že nejv1tší užitek z výchovy ke zdrženlivosti mají ti, jejichž
odhodlání pro abstinenci je minimální ve srovnání s t1mi, pro které je význam zdrženlivosti
jasný. Výsledky studie vlivu t'í r4zných abstinen ních program4 ukazují, že ve skupin1 vysoce
rizikových dospívajících, kte'í se zú astnili abstinen ního programu byla pravd1podobnost
zahájení sexuálního života polovi ní ve srovnání s t1mi, kte'í programem neprošli. Také
u dospívajících nacházejících se ve st'edním riziku byl zaznamenán nižší výskyt zahájení
sexuálního života, jestliže se zú astnili abstinen ního programu. (Stan E. Weed et al ,“Predicting
and Changing Teen Sexual Activity Rates: A Comparison of Three Title XX Programs“ Executive
Summary, figure 23, The Institute for Sesearch and Evaluation, 1992)
P'estože si mnoho dosp1lých myslí, že je nereálné o ekávat, že budou dospívající ekat se
sexem až do manželství, m4žeme hodnotu abstinen ní výchovy vid1t zcela jasn1 na p'íkladu
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výzkumu, provád1ného v roce 1996 (U.S. Dept. of Health & Human Services), který ukazuje
vztah mezi v<kem prvního pohlavního styku a po tem životních partnerB. Dívka, která
za ala sexuáln1 žít ve 14ti letech a d'íve, má pouze 2% šanci, že bude mít jednoho životního
partnera, a 60% pravd1podobnost šesti a více sexuálních partner4. Pokud dívka oddálí zahájení
sexuálního života na 15-16 let, pravd1podobnost šesti a více sexuálních partner4 se snižuje na
12%. Má-li první pohlavní styk v 17ti a pozd1ji, zvyšuje své šance na jediného životního partnera
na 45% a pravd1podobnost 2-3 partner4 na 32%. ím mén1 sexuálních partner4 má, tím mén1
je vystavena riziku pohlavn1 p'enosných chorob a dalším negativním dopad4m p'ed asného
zahájení sexuálního života.

V ý c h o v a k a b s tin e n c i
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1 p a r tn er

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

< 1 4 le t

1 5 - 1 6 let

V k v d ob
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S er v ic es. 1 9 9 6 . A s r e p or te d in “ A m er ica ’ s Y ou th : m ea su r ing th e r isk ,” In stitu te fo r Y o u t h Develo pm en t.

Obr.7

Každý rok oddálení za átku pohlavního života významn1 snižuje riziko nákazy pohlavní nemocí
a riziko, že se stane svobodnou matkou. Totéž m4žeme vid1t u chlapc4. Abstinen ní výchova je
úsp1šná, i kdyby všichni dokonce ani v1tšina dospívajících nedosáhla nejvyššího
doporu ovaného standardu. Každý rok oddálení za átku sexu má obrovskou cenu. Ale položme
si otázku. Zd4raz?ujeme dostate n1 poselství sexuální zdrženlivosti?

77- 89% žákB a studentB eských škol
uvedlo, že dospívající pot8ebují v<tší
podporu sexuální zdrženlivosti.
Free Teens, dotazníkové šet&ení pražských a mimopražských ZŠ a SŠ,
1997-1998

Obr. 8

Dospívající bychom mohli v podstat1 rozd1lit na t'i skupiny. 10-25% má správné postoje
a návyky, kterými se ve svém život1 'ídí bez ohledu na to, co 'íkají druzí. 10-25% bude
z principu rebelovat proti všemu jenom proto, že to 'íkají dosp1lí. Ne že bychom nemohli tyto
mladé lidi získat, ale je t'eba mnohem v1tší investice asu, trp1livosti a poradenství. 50-80%
dospívajících se pohybuje n1kde uprost'ed. Je to v1tšina, která je ovlivnitelná a m4že se p'idat
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k jedné i druhé výše zmín1né skupin1. Výchova k „bezpe n<jšímu sexu“ se soust8ePuje
p8edevším na ovlivn<ní té nejrizikov<jší, rebelantské skupiny. Tím ale tla í ty, kte8í jsou
n<kde uprost8ed, k nižšímu standardu, kde jsou vystaveni ješt< v<tšímu riziku. Výchovný
p'ístup, založený na „abstinenci“, má vysoké požadavky a výsledkem je mnohem v<tší
bezpe nost, která proniká k v<tšímu po tu dospívajících a posouvá k8ivku chování více
ve sm<ru zdraví.

V tší o ekávání

v tší výsledky

Výchova k bezpe n jšímu sexu

10-25% rebelujících
proti hodnotám

Výchova k abstinenci

50-80%
ovlivnitelných

10-25%
pevné hodnoty

©2000 Center for Educational Media, Free Teens R

Obr. 9

Velký význam p'i formování zdravých postoj4 v oblasti sexuálního chování mají rodi e, jejich
p'ístup, výchova a postoje. Dospívající, u kterých:
1/ byl dobrý vztah a komunikace s matkou,
2/ kterým bylo jasn1 'e eno, že sex v dospívání je nevhodný a rizikový a
3/ kterým nebyla zd4raz?ována kontrola po etí,

za ali 12,5krát mén1 asto se sexem v dospívání než ti, kte'í toto vedení nedostali. (James
Jaccard et al., „Maternal Corrrelates of Adolescent Sexual and Contraceptive Behavior,“ Family
Planning Perspectives, Vol. 28, No.4, July/August 1996).
V roce 1997 byly v Journal of the American Medical Association publikovány výsledky
celonárodní longitudinální studie týkající se zdraví adolescent4, rizikového chování a jeho
souvislosti se sociálním zázemím. Bylo podrobn1 dotazováno 12 118 dospívajících a jejich
rodin. Ze záv1r4 zprávy vyplývá, že na odklad sexu dospívajících m1lo vliv n1kolik faktor4:
1)
2)
3)
4)
5)

Úzká vazba mezi rodi em a dít1tem (spole né aktivity, v'elost, láska a pé e)
Jasný nesouhlas rodi 4 s tím, aby jejich syn/dcera za ali se sexem
Nesouhlas rodi 4 s tím, aby jejich dít1 užívalo antikoncepci
Slib istoty dospívajících
Náboženské založení (Pozn.: V USA hraje ve srovnání s naší zemí mnohem podstatn jší
roli.)

Jonathan D, Klein, M.D., „Protecting Adolescents from Harm,“ Journal of the American Medical
Association, September 10, 1997: 864-865
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Výzkumy rovn1ž ukazují, že p'ílišná benevolence rodi 4 je pro dospívající škodlivá.
P'ísná výchova rodi 4 m1la dopad na výrazný pokles zaangažovanosti dospívajících v sexu (
z 50% chlapc4 a 43% dívek, kt. už m1li pohlavní styk a své rodi e nepovažují za p'ísné na 23%
chlapc4 a 21% dívek p'ísných rodi 4). Nicmén1 pokud byli rodi e extrémn1 p'ísní, sexuální
aktivita dospívajících op1t nar4stala - na 31% u chlapc4 a 28% u dívek. (Terrance Olsen, et al.,
„A Sampler of AANCHOR,“ Dept. of Family Science, Brigham Young University, Provo, Utah,
p.37)

Co 8íci na záv<r?
Na záv1r bych se ráda vrátila k tomu, co považuji za nejd4ležit1jší, a sice k výchov< osobnosti
a charakteru mladých lidí. Nem1li bychom zapomínat na jeden d4ležitý aspekt, který n1kdy
opomíjejí i sami zastánci p'edmanželské sexuální zdrženlivosti. Sexuální zdrženlivost nemá
smysl pouze pro jednotlivce, jako ochrana jeho vlastního zdraví a jeho budoucnosti, ale je
p'irozenou sou ástí životní filosofie, která nám tolik schází. Je t'eba u it mladé lidi vnímavosti
a citlivosti k druhým lidem, u it je takzvané empatii a ŽIVOTU PRO DRUHÉ. Z tohoto pohledu je
sexuální zdrženlivost velice p'irozenou ochranou lásky, sexuality a psychického a fyzického
zdraví mladých lidí pro jejich budoucího manžela/manželku, pro šMastnou budoucnost jejich d1tí.

II. Spektrum

innosti

Nabídka výchovn<-vzd<lávacích programB
1. Program Free Teens
Free Teens je výchovn1 vzd1lávací program zam1'ený na prevenci rizikového chování
dospívajících. Je ur en mládeži ve v1ku 12-19 let, což je z hlediska rizikového sexuálního
chování nejpo etn<jší skupina. Zárove? je to skupina, kde m4žeme nejvíce usp1t s primární
prevencí a tudíž se vyplatí do této skupiny investovat, neboM tato investice ušet8í obrovské
množství prost8edkB, které bychom museli v budoucnosti investovat do therapie.
Program Free Teens probíhá na školách již 5 let. B1hem této doby program osv1d il, že je
vhodnou formou prevence pro žáky a studenty, o emž sv1d í jak zp1tné vazby v podob1
dotazník4 zadaných po absolvování programu, tak ohlasy ze strany u itel4, kte'í jsou programu
p'ítomni, aby mohli i následn1 s d1tmi a mládeží pracovat v podobném duchu. Cílem programu
je vhodnou nenásilnou formou vést dospívající k odkladu zahájení sexuálního života,
zd4raz?ovat rizika p'ed asného sexuálního života pro mládež, v etn1 citových poškození, a u
t1ch, kte'í jsou sexuáln1 aktivní, upozor?ovat alespo? na pravidla bezpe n<jšího sexu.
Program je komplexn1 pojat a zahrnuje problematiku dospívajících v celé ší'i. Vzhledem k tomu,
že má pevn1 danou strukturu, neumož?uje opominutí klí ových problém4 mén1 zkušeným
lektorem a je tudíž garantována jeho odborná úrove?.
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Cíle projektu
I/ Prevence HIV/AIDS, pohlavních chorob a t<hotenství dospívajících
•

Podávat dospívajícím ucelené, v1decky p'esné, pravideln1 aktualizované informace o
HIV/AIDS a ostatních sexuáln< p8enosných chorobách a o jejich rizicích pro sexuáln<
aktivní mládež

•

Vést mladé lidi k v<domí vlastní hodnoty, hodnoty lásky a sexu, v<rnosti, manželství,
rodi ovství a k zodpov<dné volb< životního partnera, zd4razn1ní hodnoty sexuální
zdrženlivosti do doby, než jsou mladí lidé schopni hlubokého v1rného vztahu s jediným
partnerem.

•

Pro sexuáln1 aktivní zd4raznit zásady bezpe n1jšího sexu a pojem a význam partnerské
v<rnosti.

•

Vést dospívající k samostatnému a zodpov<dnému rozhodování v situacích, které
mohou zásadn< ovlivnit jejich život ( neuvážený a nezodpov1dný sex, alkohol, drogy, tlak
vrstevník4,…)

II/ Výchova dospívajících k zodpov<dné volb< životního partnera a p8íprav< na budoucí
rodi ovství
Lekto8i pro zastoupené regiony:
• Praha, St8edo eský kraj
MUDr. Marcela Rozehnalová - tel.: 251817938, 604888141, e-mail:
rozehnalova@freeteens.cz
RNDr. Petr Dvornický - tel.: 604977142, e-mail: petrusleonis@volny.cz
• Qeské Bud<jovice - MUDr. Ludmila Sattranová - tel.:387712232, e-mail:
sattranova@khscb.cz
• Qelákovice - Dis. Radana Horníková - tel.:606626018, e-mail: radanahornikova@seznam.cz
• Plze@ - Petr Sü - tel: 732953447, e-mail: anetaapetr@volny.cz
• Náchod - Mgr.Pavla Bohadlová - tel.:491426893, 491481307, e-mail.: ptackova@ssspna.cz
(do p'edm1tu dát: Mgr. Bohadlová)

2. Program Dospívám…
Jde o cca 2 hodinový komponovaný program (p'ednáška, hry, diskuse) zahrnující následující
témata:
•
•
•
•
•
•

zvláštnosti dospívání u chlapc4 a dívek
dospívání v oblasti biologické a psychosociální
p'átelství a rodina
rizikové chování v dospívání
moje hodnota a hodnota druhých, hodnota lásky
praktické rady, odpov1di na otázky
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3. P8ednášky pro studenty VŠ
- zejména z léka'ských a pedagogických fakult, zam1'ené na problematiku rizikového chování
dospívajících a jeho prevence, ukázková prezentace preventivního programu Free Teens
ur eného dospívajícím a programu Sex a láska ur eného rodi 4m, u itel4m a vychovatel4m.

4. Konference a seminá8e
Ur eny pedagog4m, výchovným pracovník4m, pracovník4m pedagogicko-psychologických
poraden, zdravotník4m pracujícím v oblasti prevence rizikového chování mládeže, sociálním
pracovník4m apod.
•

•

Konference "Rizikové chování dospívajících a jeho prevence"
Dosud prob1hly 3 ro níky této konference. P'ednášejícími jsou naši p'ední odborníci dorostoví léka'i, psychologové, sexuologové, venerologové, gynekologové, odborníci
problematiky HIV/AIDS, drogové problematiky, odborníci z policejního prezidia a
neziskových organizací pracujících s mládeží.
Seminá8e "Rizikové chování dospívajících a jeho prevence"
- r4zné p'ístupy k prevenci u nás, p'edstavení programu ur eného u itel4m, vychovatel4m a
rodi 4m Sex a láska a preventivního programu Free Teens, ur eného mládeži
- jednodenní nebo dvoudenní seminá'e

•

Seminá8e "Výchova charakteru, výchova k manželství a rodi ovství"
OS Free Teens tuto tematiku iniciovalo, problematiku nadále p'evzalo nov1 vzniklé
ob anské sdružení PanAmos, kontaktní osoba: Mgr. Leona Dvornická, tel.: 732102352

•

Školení lektorB Free Teens
- dvoudenní seminá' uvád1jící do problematiky rizikového chování dospívajících, dokumentující stav

HIV/AIDS ve sv<t< a u nás. Dále nabízí detailní seznámení s programem Sex a láska
ur eným u itelBm, vychovatel4m a rodi 4m a preventivním programem Free Teens, ur eného
mládeži. Na základ1 absolvování tohoto seminá'e se mohou ú astníci stát samostatnými lektory
programu Free Teens.

Nabídka materiálB a publikací
Publikace je možné objednat na publikace@freeteens.cz, nebo na adrese OS Free Teens MUDr. Marcela
Rozehnalová, Lohniského 843, 152 00 Praha 5

Sborník z 1.odborného seminá'e Rizikové chování dospívajících a jeho prevence,
který se konal v SZÚ, 5.-7.9.2000
formát A5, 180 stran, ISBN 80-902898-0-0, Free Teens Press 2000, cena: 190,-K
P'ísp1vky odborník4: Doc. MUDr, Jana Hamanová, Csc. - IPVZ Praha,
prof. PhDr. Zden1k Mat1j ek, Csc. - Psychiatrické centrum Praha, PhDr. Lenka
Šulová, Csc. - FFUK, MUDr. Ludmila Lázni ková, MUDr. Slavoj Brichcín - PL Praha,
MUDr. So?a K'emenová -dermatovenerol. kl. III.LF UK, MUDr. V1ra Kaštánková,
RNDr. Marie Br4 ková – NRL HIV/AIDS, MUDr. Hanuš Rozsypal – AIDS centrum
Bulovka, MUDr. Karel Hampl, Csc. – AT odd. M1lník, RNDr. Jaroslav König-NRL
VH, npor. Bc. Zden1k Smola - policejní prezidium R
Prezentace innosti n1kterých nevládních organizací pracujících v oblasti prevence
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Sborník z 2.odborného seminá'e Rizikové chování dospívajících a jeho prevence,
který se konal v SZÚ, 24.-26.9.2001
formát A5, 130 stran, ISBN 80-902898-1-9, Free Teens Press 2001, cena: 170,-K
P'ísp1vky odborník4: Doc. MUDr, Jana Hamanová, Csc., prof. PhDr. Zden1k
Mat1j ek, Csc., Doc. PhDr. Old'ich Matoušek, CSc., PhDr. Lenka Šulová, Csc.,
Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc., kpt. Bc. Zden1k Smola, MUDr. Jaroslav Jedli ka,
CSc., RNDr. Marie Br4 ková, MUDr. V1ra Kaštánková, Prim. MUDr. Slavoj Brichcín,
Mgr. Viktor Sekyt.
Zkušenosti z praxe n1kterých nevládních organizací pracujících v oblasti prevence.

Sborník z 3.odborného seminá'e Rizikové chování dospívajících a jeho
prevence, který se konal v SZÚ, 9.-11.9.2001
formát A5, 160 stran, ISBN 80-902898-2-7, Free Teens Press 2002, cena:
180,-K
P'ísp1vky odborník4: prof. PhDr. Zden1k Mat1j ek, Csc., Prim. MUDr. R4žena
Hajnová, PhDr. Hana Halfarová, MUDr. Eva Vaní ková, CSc., Mgr. Marek
Izera, Mgr. Leona Dvornická, PhDr. Eva Kola ná, Mgr. Jan Vodák, Eduard
Vacek, Petr Weiss
Prezentace n1kterých nevládních organizací pracujících v oblasti prevence.

Prevence HIV/AIDS, pohlavních chorob a t1hotenství dospívajících
formát A4, 50 stran, vydalo Free Teens 1999, cena: 72,-K
P'íru ka k programu Free Teens. Srovnání liberálního a konzervativního
modelu sexuální výchovy, výsledky studií,..
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Pracovní sešit
formát A5, cena: 10,-K
Pro práci s dospívajícími, kte'í 'eší otázky typu: Jaké jsou vaše životní cíle? Co
by se s nimi stalo, kdybyste se nakazili HIV a onemocn1li AIDS? Jak by vaši
budoucnost ovlivnilo t1hotenství v 16ti letech? Jak byste se o své dít1
postarali?

Život bez nad1je Videodokumet USA, 28min, eské zn1ní., cena: 495,-K
Osobní sv1dectví dívky, která onemocn1la AIDS, její pocity, ztracené sny,
prožívané utrpení, ale také ur ité memento pro mladé lidi ve smyslu uv1dom1ní
si hodnoty života, lásky a sexu.
"…Ach Bože! Kdybych vám jenom dokázala 'íct, jaká blbost je za ínat si s
drogama, jaká blbost je mít nevopatrnej sex!…. K doktorovi, ke kterýmu
chodím, chod1j patnáctiletý, šestnáctiletý… A já vim, že se nakazili
nevopatrnym sexem. Já bych jim cht1la 'íct: Ned1lejte to, dokud ste mladý…
Po kejte, až budete dosp1lí, pak si nechte ud1lat test na HIV, mužskej i
ženská, a za p4l roku znova. Pak se vemte a m4žete se milovat, ale do tý doby
bych vám to neradila…."
Film probíhá ve dvou asových liniích, jež mezi sebou d1lí 5 let .
Prezentace programu Free Teens ve školách
Videodokumet, 7min, cena: 120,-K
Základní informace o programu Free Teens, záb1ry z p'ednášek - vhodné jako základní informa ní
materiál pro školy a pro rodi e.

III. Qinnost v roce 2002
Jednodenní seminá8 Výchova charakteru, p íprava na manželství a rodi)ovství
únor 2002, SZÚ
20 ú astník4, pracovníci vysokých škol, krajských a okresních referát4 školství
Dvoudenní seminá8 Výchova charakteru, p íprava na manželství a rodi)ovství
únor 2002, SZÚ, seminá' s mezinárodní ú astí (Slovenská republika, Polsko)
65 ú astník4, p'evážn1 u itelé rodinné výchovy ZŠ, SŠ, výchovní poradci, dále pracovníci hygienické
služby, pedagogicko-psychologických poraden a neziskových organizací pracující s mládeží
Jednodenní seminá8 Výchova charakteru, p íprava na manželství a rodi)ovství
erven 2002, SZÚ
30 ú astník4, p'evážn1 u itelé rodinné výchovy ZŠ, SŠ, výchovní poradci, dále pracovníci hygienické
služby, pedagogicko-psychologických poraden
Konference Rizikové chování dospívajících a jeho prevence-3.ro)ník
SZÚ, 9.-11.9.2002
40 ú astník4, p'evážn1 u itelé rodinné výchovy ZŠ, SŠ, výchovní poradci, dále pracovníci hygienické
služby, pedagogicko-psychologických poraden a neziskových organizací pracující s mládeží
Jednodenní seminá8 Free Teens pro u itele RV ZŠ a SŠ a výchovné poradce
duben 2002, Chomutov – 15 ú astník4
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prosinec 2002, Ústí nad Labem, 30 ú astník4
P8ednáška pro studenty LF UK
'íjen 2002, 40 ú astník4, 3 hod
P8ednášky programu Free Teens - II. st. ZŠ, SŠ, SOU
• OS Free Teens - cca 160 hod (1000 žák4 a student4)
• KHS eské Bud1jovice - Jiho eský region -cca 80 hod ( 500 žák4 a student4)
• MDDM elákovice -cca 20 hod (150 žák4 a student4)
Pozn.: Po ítáme pr4m1rn1 25 žák4 ve t'íd1, program trvá celkem 4 hod
Program Dospívám – 5. t8. ZŠ
6 t'íd po dvou hodinách (12 hodin)
Program ur ený dospívajícím, který p'ednášejí lekto'i Free Teens , si školy hradí, a to 300 K /hod. KHS
eské Bud1jovice a MDDM elákovice, kde p'ednášejí placení zam1stnanci t1chto subjekt4, poskytovaly
v lo?ském roce program školám zdarma, v letošním roce se situace pravd1podobn1 zm1ní.

IV. Financování
Rozbor hospoda8ení za rok 2002
PUÍJMY
Státní ú elová dotace MZ -neinvesti ní
Státní ú elová dotace MZ -investi ní
Sponzorský p'ísp1vek
P'íjmy z prodeje služeb – p'ednášky, seminá'e
P'íjmy z prodeje materiál4 a pom4cek

S vlivem na HV
25 000,00 K

Bez vlivu na HV
99 997,00 K

25 000,00 K
177 100,00 K
34 553,00 K

P8íjmy celkem

261 653,00 K

VÝDAJE
Materiál
Odm1ny p'ednášejícím
Služby
Cestovné
Mzdy – dohody o provedení práce
Dan1 a poplatky
Bankovní poplatky
Po'ízení dlouhodobého majetku
Odpisy dlouhodobého majetku

S vlivem na HV
80 699,00 K
39 800,00 K
45 590,00 K
64 422,00 K
7 565,00 K
2 400,00 K
3 376,00 K

Výdaje celkem

260 519,00 K

Bez vlivu na HV

99 997,00 K
16 667,00 K
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Hospodá8ský výsledek za rok 2002

1 134,00 K
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