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Téma č. 98 - obor Obráběcí práce, Zámečnické práce a údržba/ Občanská 

výchova 

Volba životního partnera, sexualita a partnerský život, 

antikoncepce a plánované rodičovství 

Výběr životního partnera 

Výběr životního partnera je jedno z nejdůležitějších životních rozhodnutí 

člověka. Je třeba zvážit, zda partner, kterého si dobrovolně bereme nebo s ním 

žijeme, má předpoklady být dobrým životním druhem a rodičem. 

Za základní faktory ovlivňující výběr životního partnera je možno považovat: 

 Vzhled  

Pro vzhled, velikost a celkovou tělesnou konstrukci platí, že je vhodné aby, 

byly u partnerů v určité rovnováze, aby se zabránilo možným problémům 

v budoucnosti. Ke vzhledu fyzickému patří také celková upravenost 

partnera, způsob oblékání, čistota oblečení i těla a vnější projevy chování 

(mimika, gestika, proxemika apod.). 

 Duševní vlastnosti 

Základy charakterových vlastností a stupnice hodnot se velkou měrou 

vytváří do 18 let života, vstupovat do manželství s předpokladem, že to či 

ono partnera odnaučíme, není správné. Je nutné, aby se partneři před 

svatbou nebo rozhodnutím mít potomka dobře poznali. Přiměřená doba 

poznávání je 1 – 2 roky. Mezi vlastnosti nevhodné pro partnerství patří např. 

násilnické chování, lenost, sobectví, chorobná žárlivost, neochota ke 

kompromisu, netrpělivost, drogová či alkoholová závislost, kuřáctví, 

hašteřivost, egocentrismus apod. 
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 Věk 

Vzhledem k tomu, že člověk plně dospívá ve třetím desetiletí, není nižší věk 

než 20 let pro vstup do manželství nebo rodičovství vhodný. V ČR je 

současný průměrný věk vstupu do manželství u žen 26 let a u mužů 29 let 

(v roce 1999 byl v ČR průměrný věk žen 22 let a mužů 25 let). Za přiměřený 

věkový rozdíl se považuje, když je muž starší max. o 10 let než žena a žena 

starší max. o 4 roky než muž (samozřejmě že výjimky jsou možné). 

 Zaměstnání 

Zaměstnání je důležité jako základní zdroj příjmů pro rodinné výdaje (obživa, 

bydlení, zajištění aktivit volného času atd.). Na posuzování partnerova 

zaměstnání mají vliv tyto faktory:  

- charakter zaměstnání, který může mít vliv na chod domácnosti a 

společný život (turnusové služby, práce na směny, ranní vstávání, 

nebezpečné práce), 

- jistota a atraktivnost pracovního místa, 

- zákonnost tzn. legálnost způsobu obživy. 

Pro budoucí manželskou shodu je vhodné, aby povolání partnerů byla 

podobná svým charakterem a kvalifikovaností. 

 Výchozí rodina 

Poznání způsobu života rodiny partnera (rozdělení rolí, pořádek v rodině, 

způsob výchova dětí, vzájemné vztahy v rodině, způsob hospodaření atd.) 

může nastínit druhému partnerovi, jakým směrem by se v budoucnu mohl 

vyvíjet život v jejich společné domácnosti.  
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 Zdravotní stav 

- Poznat duševní i fyzické zdraví partnera 

- Výskyt dědičných chorob v rodině 

- K poznání zdravotního stavu je možné vyšetření v zdravotnickém zařízení. 

Toto vyšetření je důležité hlavně v případě, že partneři plánují zrození 

potomka. 

 Sebehodnocení  

Vhodný partner by měl dokázat hodnotit sám sebe pravdivě – svůj vzhled, 

upravenost, vědomosti, dovednosti, schopnosti, vlastnosti, přednosti a 

nedostatky atd. 

Sexualita a partnerský život 

Sexualita je soubor jevů spojených s pohlavním cítěním a chováním člověka. Je 

to výraz pro aktivity směřující k tělesným kontaktům mezi partnery. Jedná se o 

jednu ze základních lidských potřeb danou člověku přírodními zákony o 

rozmnožování druhu, který je dám všemu živému na planetě Zemi. 

Partnerský život spočívá ve společném zabezpečení chodu domácnosti, výchově 

potomků a dalších činnostech, které se mění postupně během životního vývoje 

partnerů.  

Antikoncepce = možné způsoby, jak zabránit nechtěnému těhotenství 

Druhy antikoncepce 

 Trvalá – sterilizace provádí se chirurgicky a je nevratná  

- u žen – podvázání vaječníků 

- u mužů – podvázání semenovodů¨ 
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 Dočasná - pozor, žádná nefunguje na 100 %!! 

- mechanická - zadržuje spermie (kondom, nitroděložní tělísko) 

- chemická - ničí spermie (čípky, krémy) 

- hormonální - (tablety, injekce). 

 

Plánované rodičovství znamená, že se narodí dítěte partnerům, kteří oba 

dítě chtějí. Pro zodpovědné rodičovství je však potřeba, aby oba partneři byli na 

svoji roli rodiče dostatečně připraveni a to: 

 

 duševně - tzn., že jsou duševně zdraví, zralí (zodpovědní) a dokáží 

zhodnotit, zda je příhodné mít potomka, 

 fyzicky - vhodný věk pro zplození potomka je cca. 20 - 40 let, oba partneři 

by měli být fyzicky zdraví (možnosti dědičných chorob) a měli by znát 

zdravotní stav svůj i partnera, 

 ekonomicky - jsou materiálně soběstační tzn., že mají ukončené potřebné 

vzdělání, mají zaměstnání a možnost uspokojivého bydlení 

Při plánování potomka by partneři měli přihlížet i k celkovému stavu a 

možnostem dané společnosti a světu jako celku (války, nouze o potraviny, 

přemnožení lidské populace atd.). 

 

Zdroje:  

Hana Kovaříková, Občanská výchova I, Septima 2003, ISBN 80-7216-188-1 

Libor Mojžíš, Jan Sobota, Základy rodinné výchovy, Septima 2002, 80-7216-150-4 


