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SEXUÁLNÍ VÝCHOVA V KONTEXTU SPOLEČENSKÝCH 
ZMĚN OD DRUHÉ POLOVINY MINULÉHO STOLETÍ 
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Anotace: Realizace sexuální výchovy po druhé svétové válce sledovala jednotné výchovné působení 
v intencích představ komunistické strany, která současně nemohla přehlížet některé celospolečenské 
trendy. Hlavní úlohu při realizaci sehrávala (a dosud taky sehrává) škola. 

Klíčová slova: výchova k manželství, výchova k rodičovství, sexuální výchova. 

Jestliže v předchozím příspěvku (Spe-
cální pedagogika, 2012, č. 3, s. 198-209 -
pozn. red.) byla nastíněna geneze vývoje 
pohlavní osvěty, případně sexuální výcho-
vy, v první polovině minulého století, pak 
tento příspěvek sleduje vývoj od období 
těsně před 2. světovou válkou až do tzv. 
celospolečenské krize (1968-1969) , dále 
pak období, které je ukončeno tzv. same-
tovou revolucí (1989), a poslední období, 
které zachycuje současný stav realizace cí-
lené sexuální výchovy po roce 1989. 

Přístup k realizaci sexuální 
výchovy od 2. světové války 
do roku 1968 

S okupací naší země (1939) došlo 
k zániku řady aktivit, které se orientovaly 
na sexuální problematiku. Všeobecně vza-
to, válka s sebou přinesla řadu problémů 
známých již z období vzniku republiky 
(např. prostituci, promiskuitu, znásilnění, 

rozšíření pohlavně přenosných nemocí 
aj.). Paradoxně v téže době vzniká prv-
ní ucelená koncepce sexuální výchovy 
ve Švédsku (1942), která se plné realiza-
ce dočkala až po ukončení druhé světové 
války. Po skončení války se celé školství 
pokouší co nejrychleji navázat na předvá-
lečné tradice. Vzhledem k rozložení poli-
tických sil ve společnosti se začíná měnit 
celkový pohled na cíle, funkci a poslání 
školy, a tím i na obsah výchovy a vzdělá-
ní. K radikálnímu kroku dochází po roce 
1948, kdy se začínají do učebních plánů 
a učebních osnov prosazovat prvky ze škol-
ství bývalého Sovětského svazu, jako např. 
podíl dětí na veřejně prospěšných pracích, 
rodinná výchova, pracovní vyučování, 
členství v pionýrské organizaci (viz dále). 

Informace týkající se lidské sexuality 
byly žákům poskytovány prostřednic-
tvím vyučovacího předmětu přírodopis 
(v souvislosti s učivem o rozmnožova-
cím ústrojí člověka). V rámci pohlavní 
výchovy se jednalo o expozici poučení 

295 



o biologických rozdílech mezi mužem 
a ženou, seznámení s anatomií a fyzio-
logií pohlavního ústrojí a hygienickou 
péčí o ně. Daný stav byl pouze reálným 
odrazem tzv. medicínského (lékařské-
ho) přístupu, kdy učitelé ve snaze zajis-
tit maximální odbornost a zároveň ve-
deni i snahou přenést ožehavý problém 
mimo rámec školy, přivedli do školy před 
žáky odborníky z řad lékařů. Ani drobné 
úpravy učebních plánů nepřinesly s se-
bou žádné výraznější změny v celkovém 
pojetí obsahu výuky. 

Nestalo se tak ani v roce 1948, kdy 
byla zřetelně vytyčena další cesta našeho 
školství v intencích vládnoucí síly, kdy 
pro veškeré oblasti života v zemi byla 
rozhodující usnesení politických orgá-
nů. Přestože v počátcích nestála sexuální 
výchova v popředí pozornosti vládnoucí 
síly, začínají se objevovat impulsy, které 
nabádaly věnovat zvýšený zájem otáz-
kám sexuality. Konkrétním příkladem 
může být rezoluce lékařů požadující po-
vinnou přípravu nejen lékařů, ale i učite-
lů pro výchovu v oblasti psychosexuální-
ho života (rezoluce se uskutečnila v roce 
1949). 

V poválečném období, kdy se nepří-
mo projevila absence mužů, se ve společ-
nosti začíná projevovat značná volnost 
při uzavírání manželství (v roce 1946 
bylo v České republice uzavřeno 93 909 
sňatků, v roce 1947 to bylo 97 815 sňat-
ků a v roce 1948 95 844 sňatků; viz Srb, 
1995, s. 24). Současně se v praxi na po-
čátku 50. let minulého století uplatňuje 
centralisticky pojatá akce na potlačení 
pohlavně přenosných nemocí (tzv. akce 

PN), a to téměř u celé populace (kon-
krétně se jednalo o léčbu syfilidy u všech 
mužů v základní vojenské službě, povin-
ně u gynekologických prohlídek apod.). 
Lze konstatovat, že v tomto období (50. 
až 60. léta minulého století) se podařilo 
vymýtit zmiňovanou pohlavně přenos-
nou nemoc v Československu. 

Na počátku 50. let minulého stole-
tí dochází také k výraznému průlomu 
do představ o lidské sexualitě. Podnětem 
se staly rozsáhlé výzkumy A. C. Kinseye 
(1948, 1953). U nás nedochází k tak ra-
zantnímu vstupu výsledků sexuálních 
výzkumů na pole výchovy, resp. do širší-
ho společenského povědomí. 

Vzhledem k aktuálnímu řešení ně-
kterých ekonomických otázek dochází 
k nedocenění pozornosti otázkám vý-
chovy v té nejobecnější rovině. K čás-
tečné nápravě dochází na počátku 50. let 
minulého století, kdy po IX. sjezdu KSČ 
byly osnovy doplněny o nový vyučovací 
předmět s názvem Společenské nauky 
na vysokých školách. Obsah předmě-
tu se dotýkal otázek výchovy „nového" 
typu člověka. Na úrovni základního 
školství byly osnovy doplněny o nový 
vyučovací předmět Nauka o domácnosti 
(předmět byl určen pouze dívkám), kte-
rý však na základě pojetí nové školské 
politiky byl v roce 1953 společně s vý-
ukou náboženství z učebního plánu škol 
vypuštěn. 

Do popředí zájmu stranických a vlád-
ních orgánů vstupují otázky spojení ško-
ly se životem. Výchozím dokumentem se 
stává usnesení ÚV KSČ (13 .6 .1955) , kte-
ré nese název „O zvýšení úrovně a dalším 
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rozvoji všeobecné vzdělávacího školství" 
(Usnesení, 1958, s. 97 -113) . Ve vztahu 
k sexuální výchově představuje určitý 
mezník XII. sjezd KSČ, který dospěl k zá-
věru, že mravní výchově je nutno věno-
vat zvýšenou pozornost, stejně tak jako 
i otázkám sexuální výchovy mládeže. 
Z tohoto hlediska bude správné zhod-
notit dosavadní spolupráci naší pedago-
gické a zdravotnické osvěty a vyvodit zá-
věry k jejímu zlepšení. (Usnesení, 1962, 
s. 438 -470) . Následující řešení a opatře-
ní se opírala o četná usnesení politické 
i státní správy. Například usnesení ÚV 
KSČ z roku 1959 k sepětí školy se životem 
se stává impulsem k vydání pokynu Mi-
nisterstva školství a kultury (1960) všem 
ředitelům základních devítiletých škol 
(ZDŠ), aby do výchovných plánů škol za-
řadili „konkrétní opatření k zesílení výcho-
vy mládeže k rodičovství v rámci komplex-
ního výchovného působení školy" (Věstník 
min. školství č. 15, 20. 5. 1960). Jednalo 
se o reakci na prudký nárůst rozvodo-
vosti a interrupcí. Přibližně ve shodných 
letech dochází v Polsku k realizaci vy-
sokoškolské přípravy pedagogů v rámci 
unifikovatelného postgraduálního studia 
v rozsahu čtyř semestrů (Rzepka, 1995). 
Ke zvýšení důrazu a účinnosti celkového 
výchovného působení v našich podmín-
kách byla doporučena úzká spolupráce se 
zdravotníky a na jejím základě realizace 
besed, a to jak pro žáky, tak i pro rodiče, 
na téma Výchova k rodičovství a pohlav-
ní výchova mládeže, dále pak beseda pro 
chlapce a dívky oddělené na téma Výcho-
va k manželství a rodičovství. V učebních 
osnovách byla rozšířena část učiva, která 

pojednává o biologii člověka, s podrob-
ným rozborem otázek dospívání. Dále 
v předmětu Pracovní vyučování v 9. roč-
níku ZDŠ bylo pro dívky vyčleněno cel-
kem 33 hodin výuky Základy péče o dítě. 

Účast lékařů na besedách a před-
náškách přispěla nepochybně ke zvýše-
ní odbornosti a vědeckosti, ale zároveň 
dochází i k absenci dlouhodobého vý-
chovného působení, podřízení obsahu 
konkrétním potřebám apod. Jedná se 
o snahu školy přesunout choulostivá 
témata mimo školu, zejména pak na lé-
kařskou obec. Upřímně myšlená po-
moc ze strany zdravotnictví postupem 
doby přešla na uskutečnění celé řady 
formálních akcí s cílem naplnit přija-
tá usnesení. Skutečná realita, přede-
vším její poznání, společně s analýzou 
demografických a dalších sociálních 
jevů (např. vzrůstající počet interrupcí, 
rozvodovost aj.) vedlo stranické orgá-
ny (ÚV KSČ, 1963) k tomu, aby se za-
čaly vážné zabývat otázkou komplexní 
výchovy mladých lidí a je j ího vztahu 
k problematice rodičovství. S odstupem 
doby lze považovat za správný celko-
vý závěr, že výchova k rodičovství patří 
mezi opomíjené oblasti výchovy, že kro-
ky vedoucí ke zlepšení stavu v minulosti 
probíhaly nesoustavně, kampaňovité 
a omezovaly se na pouhou zdravotnic-
kou osvětu. Do popředí pozornosti uči-
telské veřejnosti se dostává učitel, který 
musí být na činnost v pedagogické praxi 
připraven po všech stránkách (teore-
tická a metodická připravenost). Proto 
můžeme pozitivně hodnotit rozhodnu-
tí školských orgánů, aby se ve školním 
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roce 1963/1964 na všech pedagogických 
institutech zavedl vyučovací předmět 
Biologie dítěte a školní hygiena. Z hledis-
ka obsahu se vyučovací předmět věno-
val citové a sociální složce pohlavního 
života, pohlavnímu vývoji sexuálního 
cítění během dětství a dospívání a me-
todikou sexuální výchovy a výchovy 
k rodičovství. V následujícím školním 
roce (1964/1965) je do čtvrtého doplň-
kového ročníku pedagogických institutů 
zařazen další vyučovací předmět, Hygie-
na výchovně vzdělávacího procesu. Hlav-
ním posláním tohoto předmětu bylo 
seznámit budoucí učitele s některými 
metodickými postupy při výkladu se-
xuální tématiky žákům na ZDŠ. Výsled-
kem této poměrně široké kampaně bylo 
nejen zařazení problematiky sexuální 
výchovy do vysokoškolské přípravy bu-
doucích pedagogů, ale i do obsahu celé 
řady doplňkových akcí, realizovaných 
nejčastěji formou přednášek. Na úrovni 
okresů probíhaly cykly přednášek, které 
organizovalo Okresní ústředí zdravot-
nické osvěty a Československá společ-
nost. Zvýšený zájem o danou proble-
matiku se odráží i ve zvýšené frekvenci 
tematicky zaměřených článků a příspěv-
ků v odborném tisku (například Rodina 
a škola, Přírodní vědy ve škole, Učitelské 
noviny). Základní metodickou publikací 
pro učitele se stává kniha J. Grosse a M. 
Fugnerové Sexuální výchova (1963). 

Do středu zájmu se dostávají pro-
středky zpětné vazby, svědčící o úrovni 
a účinnosti sexuální výchovy v praxi. 
Příkladem je Celostátní konference učite-
lů (1963), VI. Uherskobrodské dny J. A. 

Komenského (1963), kde např. }. Fišer 
přednesl zásadní přednášku O výchově 
dětí a mládeže k rodičovství (1964, s. 9). 
Byla přijata celá řada dobře míněných 
opatření, ale vlastní realizace byla příliš 
vzdálena skutečnosti. K hlavním pří-
činám vedle již zmiňované neznalosti 
problematiky (chyběl reprezentativní 
vědecký výzkum) patřil převažující ad-
ministrativní přístup atd. Neuspokojivý 
stav věcí se následně stal předmětem po-
zornosti státních a politických orgánů. 
Výsledkem bylo přijetí usnesení vlády 
č.71/1966, které ukládalo Státnímu úřa-
du sociálního zabezpečení, Státní popu-
lační komisi, ministerstvu zdravotnic-
tví a ministerstvu školství přezkoumat 
formy a metody výchovy k rodičovství 
a vytvořit ucelenou koncepci výchovy 
k manželství a rodičovství. Vzhledem 
ke společenským událostem v letech 
1968-1969 však již nedošlo k vypraco-
vání skutečně funkční koncepce výchovy 
k manželství a rodičovství. Tím se stalo, 
že do popředí zájmu příslušných orgánů 
a institucí se nedostala ani oblast sexu-
ální výchovy, která tvořila přirozenou 
součást výše uvedené koncepce. Potře-
ba se celou problematikou zabývat byla 
zvýrazněna např. zvýšeným cestovním 
ruchem směrem do západních zemí, 
čímž úměrně vzrůstal i v našem prostře-
dí příliv patologických sociálních jevů se 
sexuálním pozadím (výrazné rozšíření 
prostituce, příliv pornografie, nárůst po-
hlavně přenosných chorob apod.). Nové 
skutečnosti se pak zcela zákonité odra-
zily při vytváření výchovných koncepcí 
v dalším období. 
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Provedeme-li shrnutí hlavních pří-
stupů k sexuální výchově v 60. a pozdě-
ji i 70. letech minulého století, můžeme 
konstatovat, že do popředí vystupova-
la celospolečenská snaha o řešení otá-
zek spojených s výchovou k rodičovství 
zdůrazňující především zodpovědnost. 
V oblasti společenské se sledovala stabi-
lizace rodinného života a snaha snižovat 
nepříjemný trend rozvodů. 

Realizace sexuální výchovy 
v období 1 9 6 9 - 1 9 8 9 

V následujícím období došlo 
ke zvýšenému zájmu o otázky souvise-
jící se sexuálním chováním. Demogra-
fický vývoj v 70. a 80. letech minulého 
století byl ovlivněn zavedením opatře-
ní populační politiky do praxe v roce 
1970 -1972 , které vyvolalo výraznou 
natalitní vlnu. Příznivé materiální pod-
mínky deblokovaly narození dětí, které 
byly v nedávné minulosti z nejrůzněj-
ších příčin oddalovány do pozdějšího 
věku matky. Současně začaly rodit děti 
ženy ze silných poválečných ročníků. 
V roce 1974 se narodilo v České repub-
lice (tehdejší ČSR) 194 215 dětí. Od této 
doby nastává postupný a permanentní 
pokles v počtu narozených dětí. V de-
mografických projekcích z konce 80. let 
se předpokládal od roku 2000 postupný 
nárůst 6 -13le tých dětí až na hodnotu 
1 184 875 dětí v roce 2010 (Projekce 
obyvatelstva, 1987). Jednou z příčin 
zvýšeného zájmu byl nárůst společen-
sky negativních jevů se sexuálním pod-
textem. 

Odborníci z řad pedagogů, psy-
chologů a lékařů dospívají k závěru, že 
„správná sexuální výchova byla dosud 
jedním ze zanedbávaných úseků výchov-
né práce. Naše mládež vyrůstala málo 
poučena v tomto směru a své vědomosti 
o tak důležitém životním problému čas-
to získávala od nepovolaných lidí, zpra-
vidla od starších kamarádů" (Výchova 
k rodičovství na základních devítiletých 
školách, viz Učitelské noviny, 1970). Zá-
roveň dochází k zavádění Koncepce vý-
chovy k rodičovství na ZDŠ (1970), která 
navazuje v hrubých rysech na poznatky 
z předchozího období. Oproti předcho-
zím úvahám byl zvýšen důraz na mravní 
výchovu (rozšíření dané oblasti výchovy 
o výchovu k manželství). Koncepce vý-
chovy k manželství a rodičovství a v ní 
zahrnutá oblast sexuální výchovy je 
v roce 1970 uváděna do praxe. Podle ad-
resátů se členila do tří věkových skupin: 
žáci 1 . -5 . ročníku, žáci 6. a 7. ročníku 
a žáci 8. a 9. ročníku. Souběžně dochází 
na stránkách odborného tisku k uveřej-
ňování názorů, diskusí, zkušeností z této 
oblasti výchovy. Vláda přijala v roce 1972 
usnesení č. 137/1972, které zahrnuje úkol 
vypracovat program výchovy k manžel-
ství a rodičovství na základních devítile-
tých školách, v jehož rámci se „poskytuje 
základní poučení o významu a postavení 
rodiny socialistické společnosti, o jejích zá-
kladních funkcích atd." Konkretizací dal-
šího vládního usnesení (č. 267/1973) se 
postupně začíná budovat síť manželských 
a předmanželských poraden. Pro porov-
nání: v roce 1971 se v Norsku zavádí 
do škol povinný vyučovací předmět Lid-



ská sexualita, v roce 1974 další předmět 
Rodina. Ve stejném školním roce dochází 
ke sloučení obou předmětů pod názvem 
Učit se žít společně. 

V 70. letech se objevuje do té doby 
nepoužívané označení pro výchovu v ro-
dinném prostředí - rodičovská výchova. 
Jejími realizátory se stávají otec, mat-
ka, prarodiče a sourozenci. Z hlediska 
vzdělávacího se v rodině uskutečňuje 
individuální forma výuky. V dřívějších 
dobách, v prostředí početnějších rodin, 
mohlo docházet i k uskutečňování sku-
pinové formy práce. Například L. Mojží-
šek (1973, s. 93) hovoří o tzv. chvilkách 
rodinné etikety a o chvilkách rodinné 
a osobní hygieny, morálně vzdělávacích 
rozhovorech, chvilkách pracovní výuky. 
To znamená, že i v rodinném prostředí se 
uplatňují vzdělávací formy a rodičovská 
výchova. Přes uvedené skutečnosti jsou 
konkrétní otázky vytěsňovány mimo 
zorné pole školy a v podstatě přenechá-
ny jiným institucím (např. socialistická 
akademie). Po formální stránce zůstává 
oblast sexuální výchovy zahrnuta do vý-
chovy k manželství a rodičovství. K této 
výchově přijímá ministerstvo školství dů-
ležité usnesení a současně vydává pro po-
třeby škol tzv. Metodický návod k výchově 
k rodičovství na ZDŠ (1972), představující 
ucelený a komplexně pojatý program do-
plněný o metodiku. O rok později (1973) 
byla celá koncepce pod názvem Zásady 
o výchově k rodičovství zpracována pro 
všechny typy středních škol. V následu-
jícím období dochází ke shromažďování 
empirického materiálu, poznatků a zku-
šenosti z dané oblasti výchovy. Na řeše-

ní stavu začínají participovat i některé 
společenské organizace, zejména dětská 
a mládežnická organizace. V dokumentu 
Hlavní úkoly škol a výchovných zařízení 
I. a II. cyklu po XV. sjezdu KSČ vydané-
ho Ministerstvem školství ČSR (Pokyny 
pro ideově politické vzdělávání učitelů 
a dalších výchovných pracovníků škol 
I. a II. cyklu na léta 1976-1980) se mimo 
jiné ukládalo do výchovně vzdělávacího 
procesu organicky začlenit výchovu k ro-
dičovství. 

Jedním z konkrétních příkladů se 
staly soutěže na úrovni okresů, určené 
především pro kategorii učňů a studen-
tů středních škol. V počátcích roku 1982 
schválilo ministerstvo školství ( 3 . 2 .1982 ) 
zásady Pojetí zájmové činnosti žáků zá-
kladní školy. Schválené zásady vycházely 
z realizace dokumentu Další rozvoj česko-
slovenské výchovně vzdělávací soustavy, 
zaměřeného na zajištění všestranného 
a harmonického rozvoje žáků. Zájmová 
činnost si kladla za cíl respektovat osob-
ní zájmy jednotlivých žáků v návaznosti 
na společensky žádoucí zájmy a současně 
zájmová činnost měla vyrovnávat rozdíly 
v působení sociálního, kulturního a vý-
chovného prostředí rodiny a vlivy veřej-
ného prostředí. 

Celkově lze konstatovat, že pozornost 
se přesouvá na věkovou kategorii mlá-
deže. V roce 1984 přijímá ministerstvo 
školství další dokument s názvem Zása-
dy a obsahové zaměření výchovy k rodi-
čovství pro střední školy, jehož posláním 
mělo být zabezpečení výchovy k manžel-
ství a odpovědnému rodičovství jako ne-
oddělitelné součásti výchovné práce ško-
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ly. Předpokládala se i odborná kvalifikace 
vytipovaných učitelů na jednotlivých 
středních školách. Dokument vymezoval 
také hlavní úkoly s důrazem na formová-
ní správných představ a postojů u mla-
dých lidí, především v období dospívání, 
jakými jsou přátelství, láska, manželství, 
rodičovství, rodina apod. V této době se 
oblast výchovy k manželství a rodičov-
ství dostává do zorného pole stranických 
a vládních orgánů. Na nejvyšší úrovni 
koordinovala základní trendy a záměry 
Vládní populační komise, jejíž dopady 
směřovaly ve svých důsledcích i do oblas-
ti školství. V dokumentu Zásady výchovy 
k manželství a odpovědnému rodičov-
ství (1985, s. 47) se uvádělo, že výchova 
k manželství a odpovědnému rodičovství 
je zařazena do učebních osnov jednot-
livých předmětů, zejména do občanské 
nauky, přírodopisu, pracovního vyučo-
vání, částečně do předmětů český jazyk 
a literatura, ruský jazyk, tělesná a spor-
tovní výchova. Výchova k rodičovství 
je zařazena též do osnov nepovinného 
předmětu domácí nauky v 5 . -8 . roční-
ku. Do nových učebních osnov se v šir-
ším rozsahu zařadila i příprava chlapců 
na život v rodině a na výběr partnerky 
a výchova ke spoluzodpovědnosti muže 
za rodinu. Zařadilo se učivo, které vede 
žáky k péči o kulturní bydlení, odívání, 
zejména k součinnosti obou partnerů 
při výchově dětí apod. Jak již bylo dří-
ve zmíněno, na celém projektu se podílí 
celá řada institucí (např. kulturní domy, 
zdravotnická zařízení, matriky), ale také 
četné organizace (Revoluční odborové 
hnutí, Červený kříž, Svaz žen apod.). 

Přestože v realizované koncepci vý-
chovy k manželství a zodpovědnému 
rodičovství byla posílena úloha a posta-
vení školy, dochází na základě směrnice 
ministerstva školství k zavedení povinné-
ho kursu k rodičovství ve všech formách 
přípravy mládeže na dělnická povolá-
ní. I přes tuto aktivitu ze strany školství 
nedošlo k očekávaným demografickým 
a sociálním změnám u dané kategorie. 
Jednou z příčin je jednostranné přece-
nění úlohy školy a zvýraznění této insti-
tuce jako jediného garanta za výchovu 
a současně k podcenění úlohy a poslání 
rodiny. 

K určité disharmonii mezi cíli a reali-
tou přispělo v dané době: 

• proklamativní přístup k rodině, 
který byl důsledkem centralizované vý-
chovy a vzdělávání koncipován v duchu 
jednotné komunistické ideologie; 

• populační vývoj podléhal výrazně 
ekonomickým stimulům (např. zvýše-
ní cen dětských výrobků, výše dětských 
přídavků, daňové úlevy, podobně na po-
pulační vývoj působila tzv. interrupční 
politika, která byla realizována zejména 
prostřednictvím interrupčních komisí 
atd.); 

• poměrně široká podpora mladým 
manželstvím a rodinám vedla k devalvaci 
představ o náročnosti rodinného života. 
Mladí novomanželé nebyli dostatečně 
připraveni čelit případným každoden-
ním problémům a následkem toho byl 
neudržitelný nárůst rozvodovosti včetně 
všech doprovodních jevů; 

• nepřijetí novelizovaného zákona 
o rodině; 
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• nepřipravenost pedagogů a dal-
ších výchovných pracovníků na realizaci 
dané složky výchovy (nezahrnutí tématu 
do učebního plánu vysokoškolské přípra-
vy pedagogických pracovníků); 

• nedostatečná metodická pomoc 
pro učitele, stejně jako pro rodiče; 

• uplatňování nekoedukovaného pří-
stupu při výchově k manželství a rodičov-
ství (vyučovací předmět Specifická přípra-
va dívek byl zařazen do rámce pracovní 
výchovy v 8. ročníku základní školy a ur-
čen pouze dívkám). Tím došlo například 
k tomu, že chlapci, budoucí potenciální 
otcové rodin, jako významný a svým způ-
sobem nezastupitelný fenomén v rodině, 
byli z výchovy k rodičovství vyřazeni. 

Výzkumy z té doby prokázaly, že 
naprostá většina mladých lidí je nepři-
pravena pro manželství, sexuální život, 
rodičovství apod. Pod označením nepři-
pravenost se rozuměla neznalost a s ní 
související nedostatečně rozvinuté mrav-
ní normy, absence návyků vzájemného 
partnerského soužití. Jedním z prostřed-
ků hledajících východisko z dané situace 
byla četná setkání odborníků (např. II. ce-
lostátní konference o výchově k manželství 
a rodičovství, 1984, Tábor). Výsledkem 
společenské aktivity bylo usnesení vlády 
č. 303 (26. 11. 1985) ke zprávě O výcho-
vě k manželství a odpovědnému rodičov-
ství za období sedmé pětiletky a hlavních 
úkolech na léta 1986 až 1990. V usnese-
ní se ukládalo všem školským orgánům 
sledovat úroveň výchovy k manželství 
a rodičovství ve všech školách a škol-
ských zařízeních, mimo jiné i k sexuální 
výchově. Významným motivem se stává 

stále se rozšiřující pandemie AIDS a re-
spektování sexuální výchovy jako jedno-
ho z nejúčinnéjších prostředků proti této 
chorobě. Příslušná ministerstva vypraco-
vala po administrativní stránce poměrně 
kvalitní projekty, které však nikdy nebyly 
v praxi použity. 

V rovině školství dochází k naplňová-
ní vládního usnesení přijetím dokumen-
tu Hlavní úkoly a opatření dalšího rozvoje 
výchovy k manželství a odpovědnému 
rodičovství na léta 1986 až 1990. Doku-
ment ukládal ředitelům škol a školských 
zařízení trvale dbát o zvyšování odbor-
né úrovně pedagogických pracovníků 
v dané oblasti výchovy. K dosažení cíle 
bylo možné vycházet z dohody o spolu-
práci s ústředními výbory společenských 
organizací v oblasti péče o rodinu, výcho-
vy k manželství a rodičovství a sledovat, 
jak učitelé k této výchově využívají obsa-
hu učiva jednotlivých vyučovacích před-
mětů. Usnesení vládních orgánů se nikdy 
v plném rozsahu nedostalo do výchovné 
praxe. Iniciativa lékařů a pedagogů nará-
žela na obsahové, metodické, organizač-
ní, kvazimorální a časové problémy. Jed-
nou z příčin byl rozdílný výklad pojmu 
sexuální výchova, zvláště jeho obsahu. 
Odborníci z řad lékařů se spíše oriento-
vali na pohlavně-reprodukční stránku, 
naopak pedagogové a psychologové se 
snažili pojímat celou záležitost jako kom-
plexní sociálně-etický problém. Na kon-
ferenci Příprava mládeže na manželství 
a rodičovství (1987) byla konstatována 
nepřipravenost učitelů na výchovu žáků 
na rodinný život, nejednotnost názo-
rů na otázky předmanželských vztahů 
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a současně i poznatek z praxe, že účin-
nost celého systému výchovy je neade-
kvátní vynaloženému úsilí. Jednalo se 
0 důsledek celé řady administrativních 
opatření, kdy např. na úrovni středních 
odborných učilišť byl vypuštěn povinný 
kurz (20 hodin) zaměřený na otázky ro-
dičovství a nahrazen kurzem ze základů 
automatizace. 

V Pedagogicko-organizačních opatře-
ních pro základní a střední školy a školská 
zařízení na školní rok 1988-1989 (1988, 
s. 13) se ukládá ředitelům uvedených 
zařízení na základě „dosavadních zkuše-
ností systematicky a diferencovaně prová-
dět výchovu k manželství a odpovědnému 
rodičovství... a pokračovat v otevřeném 
informování žáků o zhoubných důsled-
cích onemocnění AIDS a o možnostech 
prevence". Obdobná opatření byla ulo-
žena ředitelům škol a školských zařízení 
1 v následujícím školním roce 1989-1990 
(Pedagogicko-organizační opatření, 1989, 
s. 7) V dokumentu se ředitelům ukládá 
ve smyslu závěrů 13. zasedání Ú V KSČ 
otevřeně informovat o zhoubných důsled-
cích onemocnění AIDS. V praxi se snaha 
projevuje výrazným nárůstem uskutečně-
ní osvětových přednášek. 

Provedeme-li shrnutí tendencí ze 
strany společnosti k sexuální výchově, 
pak lze konstatovat, že v letech 1970 až 
1989 dochází k výraznému posunu, ze-
jména v oblasti sexuální osvěty. Přesto 
dochází ke stálému nárůstu rozvodovos-
ti, interrupcí, sexuální delikvence a pro-
miskuity u věkové kategorie mládeže. 
Uvedené skutečnosti jsou mimo jiné dů-
kazem neúčinnosti a formalismu v dosa-
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vadních postupech k výchovnému půso-
bení na děti a mládež. Například přijatý 
dokument Hlavní úkoly a opatření další-
ho rozvoje výchovy k manželství a k odpo-
vědnému rodičovství na léta 1989-1990 
měl všechny znaky systémového přístu-
pu, interdisciplinárního pohledu, ale ne-
mohl se ubránit přecenění centrálně di-
rektivního způsobu. Pozornost věnovaná 
výchově k rodičovství byla dobře propra-
cována např. v Pionýrské organizaci SSM 
v podobě zájmového odznaku Praktická 
dívka, ale také některých odznaků od-
borností (např. Kuchař, Domácí práce). 
Oproti předchozímu období zde vstoupil 
na pole sexuální výchovy nový prvek -
multidisciplinární přístup, představující 
vstup dalších společenských subjektů. 
V mnoha směrech můžeme rok 1989 
vnímat jako zlomový. 

Období implementace 
sexuální výchovy do škol 
po roce 1989 

Změnou společenského klimatu do-
šlo k nastolení řady nových úkolů a pro-
blémů majících vztah k lidské sexualitě. 
Výrazně se projevil zájem masově sdělo-
vacích prostředků o některá, do té doby 
tabuizovaná témata (např. prostituce, 
pornografie, pedofilie). Začínají vycházet 
časopisy se sexuální tématikou. Vzhle-
dem ke zvýšenému turistickému ruchu 
vzrostlo i reálné nebezpečí rozšíření 
pohlavně přenosných chorob (zejména 
AIDS), vzrostla také možnost většího 
kontaktu kategorie dětí s prostředky ko-
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merčního sexu, nedořešení odpovídající 
legislativy atd. Pro zřejmou nezvratnost 
celospolečenské situace je nutné se co 
nejkomplexněji zabývat sexuální výcho-
vou. V neposlední řadě se ukazuje jako 
rozhodující znovu posílení úlohy a funk-
ce rodiny a školy. Pro zhodnocení období 
se jedná o příliš krátký časový odstup, 
aby bylo možné celé období analyzovat 
a hodnotit co nejobjektivněji. Tím, že se 
otevřel prostor pro svobodu slova, dostá-
vá sexuální výchova další podobu, zejmé-
na v systému mravní výchovy. 

Z pozice problematiky lidské sexuali-
ty můžeme v současné době vidět mno-
hem radikálnější a konstruktivnější cel-
kový přístup ze strany společnosti a všech 
zainteresovaných subjektů výchovy. Uči-
telé předkládají žákům (oproti nedávné 
minulosti) mnohem komplexnější infor-
mace, především ve vyučovacích před-
mětech Přírodopis a Rodinná výchova. 
Právě rodinná výchova se zavedla do škol 
v roce 1991 v rámci Pracovního vyučová-
ní, samostatně pak v rámci Vzdělávacího 
programu Základní škola od roku 1996. 
Tento předmět v největší míře v sobě za-
hrnoval sexuální výchovu. V menší míře 
se tak děje i ve vzdělávacím programu 
Občanská škola (od roku 1994). V součas-
né době se činnost škol řídí prostřednic-
tvím tzv. Školních vzdělávacích progranjů, 
které umožňují mnohem více uplatňo-
vat při realizaci sexuální výchovy místní 
podmínky a zvláštnosti školy. 

Přes počáteční nadšení pro sexuální 
výchovu (zejména v 90. letech minulé-
ho století), kdy dochází k začlenění od-
povídajícího předmětu do pregraduální 

přípravy učitelů na pedagogických fa-
kultách, pro nedostatek odpovídajících 
vhodných metodických materiálů atd. na-
stává postupný útlum obdobných témat 
ve školním prostředí. Vedle objektivních 
příčin, jako je např. snížení finančních 
prostředků pro vysoké školy, negativistic-
ké postoje vybraných sociálních skupin, 
nedostatečný prostor ve výuce, nezájem 
o vybraná témata pod vlivem dostupnosti 
v mediálním prostředí apod., navíc v po-
slední době nastupuje společensko-poli-
tický tlak zaměřený proti realizaci sexuál-
ní výchovy ve školním prostředí. 

Závěr 

Realizace sexuální výchovy v obdo-
bí druhé poloviny minulého století až 
po současnost kopírovala ve své pod-
statě nepříznivé celospolečenské trendy, 
jako např. demografické složení společ-
nosti, rozšiřování pohlavně přenosných 
nemocí apod. Přesto se plné etablovala 
ve školním prostředí na všech úrovních 
školství v České republice. V současné 
době je sexuální výchova součástí medi-
álního boje rozličných politických stran 
a uskupení. V každém případě předsta-
vuje sexuální výchova jeden z mnoha 
prostředků v systému primární preven-
ce před dalším šířením pandemie HIV/ 
AIDS. 
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