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PRŮMĚRNÝ VĚKV JAKÉM VĚKU ZAČÍNÁ INTIMNÍ ŽIVOT?

Sexuální styk je ze zákona povolen osobám starším patnácti

let. V jakém věku ale s intimním životem skutečně

začínáme? Průměrný věk při prvním pohlavním styku je

17,4 let u žen a 18,4 let u mužů. Zatímco u mužů se

průměrný věk napříč generacemi statisticky významně

nezměnil, tak u žen průměrný věk při prvním pohlavním

styku postupně klesá. Zatímco ženy narozené v letech 1946

až 1959 začínaly s intimním životem v průměrném věku

18,5 let, tak ženy narozené v letech 1990 až 2002 začínaly

v průměru již ve věku 16,5 let. Oproti tomu je vývoj

průměrného věku při prvním pohlavním styku u mužů

stabilnější a pohybuje se napříč všemi sledovanými

generacemi v rozmezí od 18 do 19 let.
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20 %

JAKÉ PROSTŘEDKY OCHRANY PŘED POČETÍM JSOU VYUŽÍVÁNY?

Dotazováni byli pouze jedinci mladší padesáti let, kde respondentka či

respondentova partnerka nebyly těhotné, je tedy pravděpodobné, že mezi

dotazovanými jsou i tací, kteří aktuálně plánují početí potomka a nepoužívají

tak žádnou z metod ochrany před početím. Nejpopulárnější je použití kondomu

(30 %), následně pak užívání hormonální antikoncepce (20 %) a přerušovaná

soulož (19 %). Mezi dalšími využívanými ochrannými opatřeními je nitroděložní

tělísko (9 %) a metoda neplodných dní (3 %). Ze 30 % osob používajících jako

ochranu před početím kondomu, je sedm procentních bodů tvořeno těmi, které

zároveň spoléhají na přerušovanou soulož. Častou kombinací je i společné

použití hormonální antikoncepce a kondomu (5 % z dotazovaných), což může

naznačovat zodpovědné chování v případě partnersky pestřejšího intimního

života, kdy hormonální pilulka slouží jako prostředek zabraňující početí

a kondom jako prostředek zabraňující přenosu pohlavních chorob.

KDO OBVYKLE ROZHODUJE O POUŽÍVÁNÍ OCHRANY?

Odpověď na tuto otázku se značně liší s ohledem

na skutečnost, zda se ptáme ženy či muže. Více

jak třetina žen (38 %) uvedla, že o použití

antikoncepce rozhoduje vždy ona, dalších 16 %

uvedlo, že rozhodují obvykle ony. Mezi muži

tvořily tyto skupiny pouze 5 %. Z pohledu mužů

se nejčastěji podílejí na rozhodování stejnou

měrou jako partnerka (46 %) a ze 33 %

převážně či vždy partnerka.
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BEZ ODPOVĚDI

Pilotní studie dotazovala 1327 osob ve věku od

18 do 69 let a dobře tak reprezentuje českou

dospělou populaci. Děti jsou nedílnou součástí

života většiny z nich, což se odráží v obecných

i osobních ideálech o velikosti rodiny. Většina

osob (67 %) považuje obecně za nejlepší, pokud

jsou v rodině dvě děti, avšak i přesto někteří

osobně preferují mít měně dětí – 16 %

respondentů uvedlo jako svůj osobní ideál rodinu

s nanejvýš jedním dítětem.
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PŘIVÉST DÍTĚ NA SVĚT NEMUSÍ BÝT VŽDY BEZ OBTÍŽÍ

potíže 

s početím

16 %
Přivést vytouženého potomka na svět nemusí být vždy jednoduché, což

potvrzuje skutečnost, že 16 % dotazovaných mělo životní zkušenost, kdy se

jim i přes snahu nepodařilo otěhotnět po dobu delší jak dvanáct měsíců.

Tyto obtíže jsou častěji reportovány mladšími generacemi, o kterých je již

známo, že své potomky obvykle plánují v pozdějším věku. Problémy

s početím tak mohou mít za následek ještě pozdější narození potomka, který

už byl bez tak v pozdějším věku plánován.

STÁVAJÍCÍ REPRODUKČNÍ PLÁNY

Budoucí záměry reprodukce jsou sledovány

pouze u respondentů, jež žijí v partnerství

a žena v tomto partnerství je mladší 50 let.

Celkem 30 % osob ještě v budoucnu plánuje

potomka (a 11 % není rozhodnuto), přičemž

mezi plánujícími jsou častěji ti, co jsou zatím

bezdětní nebo mají pouze jednoho potomka

a svými budoucími plány tak směřují k naplnění

dvoudětného ideálu rodiny.
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PŘEJETE SI HOLČIČKU NEBO CHLAPEČKA?
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Více jak polovina respondentů, kteří do budoucna nevylučují

narození dalšího potomka, má preference o pohlaví narozeného

dítěte. Děvče by si přálo 25 % osob a chlapce 29 %. Podrobnější

třídění ukazuje, že narození děvčete si častěji přejí ženy (30 %)

a narození chlapce naopak muži (38 %). Touhu pro chlapečkovi či

holčičce ovlivňuje i skutečnost jakého pohlaví jsou stávající děti

respondenta, a tak je děvče častěji preferováno v rodinách kde

zatím mají jen chlapce (35 %) a chlapce si naopak přejí v rodinách,

kde mají zatím dítě/děti dívky (36 %). Zajímavostí je, že i mezi

doposud bezdětnými lze pozorovat mírné rozdíly, 30 % by raději

chlapce a 23 % raději děvče.
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