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Abstrakt  
Práca sa zameriava na skúmanie postojov mužov k interrupcii a na zistenie prípadných rozdielov 
v týchto postojoch v závislosti od vybraných premenných. Výskumu sa zúčastnilo 160 respondentov. 
Údaje boli získané pomocou postojového dotazníka vytvoreného pre účely tejto práce. Výsledky 
poukázali na významný rozdiel v postojoch mužov k interrupcii v závislosti od ich názoru na začiatok 
ľudského života, tiež názoru na to, koho sa interrupcia týka, ďalej od subjektívne vnímanej hĺbky 
náboženskej viery a rodinného stavu. Za najviac opodstatnené dôvody vedúce k rozhodnutiu 
podstúpiť umelé prerušenie tehotenstva považovali muži: ohrozenie života a zdravia ženy, 
tehotenstvo v dôsledku znásilnenia a možnosť postihnutia dieťaťa. 
 
Kľúčové slová  
postoje k interrupcii, muži, postoje k morálno-etickým aspektom interrupcie, postoje k možným 
negatívnym následkom interrupcie, dôvody pre podstúpenie interrupcie  
 

Príspevok bol podporený grantom VEGA č.1/0759/10 s názvom „Meranie morálneho usudzovania“. 

 
ÚVOD 

Interrupcia je v odbornej aj laickej verejnosti pomerne často rozoberanou témou, 
ktorá patrí do oblasti morálnych dilem a ktorá dokáže rozpútať vášnivé diskusie. Objavujú sa 
protirečivé argumenty týkajúce sa morálnosti a nemorálnosti umelého prerušenia 
tehotenstva, práv ženy a práv plodu, akceptovateľných dôvodov na podstúpenie zákroku, či 
možných negatívnych následkov interrupcie. Často sa môžeme stretnúť s presvedčením, že 
interrupcia sa týka výlučne ženy, pretože ide o jej telo a muž nemá v tomto prípade žiadne 
právo akokoľvek zasahovať. Preto sú muži mnohokrát vylúčení nielen z rozhodovania 
o živote ich nenarodeného dieťaťa, ale aj z diskusií na tému interrupcie. Je síce pravda, že 
dieťa sa vyvíja v tele ženy, ale na jeho zrode sa podieľal aj muž, ktorému je často odopierané 
aj právo vyjadriť sa. Na Slovensku sa výskumu názorov a postojov k interrupcii venuje len 
malá pozornosť, čo bolo zároveň inšpiráciou pre skonštruovanie autorského dotazníka na ich 
meranie, a následne zrealizovanie výskumu zameraného na skúmanie postojov k danej 
problematike. 

Na základe analýzy zistení z dostupných výskumných štúdií možno konštatovať, že 
postoje k interrupcii môžu byť ovplyvnené mnohými faktormi. Môže na nich vplývať celkový 
postoj človeka k životu a jeho začiatku, k embryu a plodu, k žene - jej právam 
a povinnostiam, taktiež môžu byť ovplyvnené vekom, príslušnosťou k rodu, rodinným 
stavom, osobnostnými vlastnosťami, výchovou, typom náboženstva, religiozitou a 
spiritualitou človeka, skúsenosťami s interrupciou a ďalšími faktormi. Výskumy sa ďalej 
venujú skúmaniu toho, za akých okolností alebo v akých prípadoch by človek akceptoval 
rozhodnutie podstúpiť interrupciu.  



Meranie morálneho usudzovania 
 

49 
 

Esposito a Basow (1995) realizovali výskum na vzorke vysokoškolských študentov 
a výsledky ukázali, že postoje týchto študentov k interrupcii významne záviseli od vedomostí, 
ktoré o umelom prerušení tehotenstva mali, a ďalej od stupňa ich náboženskej viery. Hess 
a Rueb (2005) uvádzajú, že podľa ich zistení sú postoje k interrupcii významne ovplyvnené 
náboženskou zaangažovanosťou, tiež poznaním niekoho, kto podstúpil interrupciu 
a názorom na to, kedy začína ľudský život. Iný výskum, realizovaný na vzorke 
vysokoškolských študentov a študentiek, opisujú Bryan a Freed (1993). Výsledky v tomto 
prípade poukázali na to, že 82 % respondentov podporilo právo ženy rozhodnúť sa pre 
podstúpenie interrupcie, a až 85 % respondentov bolo presvedčených, že ženy, ktoré 
podstúpili interrupciu môžu viesť šťastný život a byť dobrými matkami a manželkami. 
Respondenti, ktorí umelé prerušenie tehotenstva nepodporovali, boli religióznejší ako tí, 
ktorí interrupciu podporovali. Tí, ktorí boli „pro-life“ orientovaní (tzn. zástancovia „práva na 
život“) verili, že Boh kontroluje ich život; že plod má dušu a rovnaké alebo väčšie práva ako 
žena; že interrupcia je vražda živej bytosti; že žena, ktorá dokáže podstúpiť interrupciu je 
sebecká a za svoj čin sa bude cítiť vinná; a že ženy, lekári, zdravotné sestry a všetci ostatní, 
ktorí sa podieľali na interrupcii by mali byť zákonne potrestaní. Okrem uvedeného, 
respondenti odmietajúci interrupciu boli menej tolerantní k predmanželskému sexuálnemu 
životu a príčinou sexuálnej voľnosti je podľa ich názoru slabá osobná morálka. Čo sa týka 
dôvodov, respondenti súhlasili s interrupciou najviac v prípadoch, ak žena otehotnela 
v dôsledku znásilnenia a incestu, ak bol ohrozený život ženy alebo jej zdravie, ak bol 
poškodený plod, alebo ak matka trpela ochorením AIDS. Dôvody týkajúce sa toho, že si 
rodina nemôže dovoliť viac detí, pretože sú prítomné ekonomické problémy, alebo ak má 
žena pocit, že už má dosť detí, ďalej ak nechce prerušiť štúdium či prácu, a ak nie je vydatá 
a nechce si muža s ktorým čaká dieťa vziať, boli respondentmi podporené v menšej miere. 
Zaujímavé je, že až 18 % respondentov podporilo interrupciu za účelom voľby pohlavia 
dieťaťa. Podobne ako Bryan a Freed (1993), aj Hertel a Russel (1999) na základe 
nadobudnutých zistení konštatujú, že muži o niečo viac inklinujú k „pro-choice“ orientácii 
(tzn. podporujú „právo voľby“) ako ženy, teda ich postoje k interrupcii sú liberálnejšie, ako 
postoje žien. Avšak v prípade výskumu, ktorý realizovali Patel a Johns (2009), výsledky 
naopak poukázali na liberálnejšie postoje žien, pričom ženy taktiež viac schvaľovali 
samostatnosť ženy pri rozhodovaní podstúpiť interrupciu. Väčšina respondentov, bez ohľadu 
na pohlavie, si myslela, že žena by mala o svojom rozhodnutí informovať otca dieťaťa 
predtým, než pôjde na interrupciu. Rovnako väčšina opýtaných nesúhlasila s tým, že 
rozhodnutie o podstúpení interrupcie sa týka výlučne ženy. Muži viac ako ženy zastávali 
názor, že muž má právo zabrániť žene podstúpiť interrupčný zákrok. Na základe uvedených 
výskumných zistení môžeme konštatovať, že dôležitým faktorom ovplyvňujúcim postoje 
k interrupcii je nepochybne príslušnosť k rodu. Zároveň však musíme upozorniť na 
skutočnosť, že hoci rozdiely v postojoch medzi pohlaviami existujú, prezentovaný výskum sa 
zaoberá len postojmi mužskej populácie. 

Marsiglio a Shehan (1993) opisujú výsledky prieskumu „National Survey of Adolescent 
Males“ z roku 1988, ktorého sa zúčastnilo 1880 adolescentov mužského pohlavia vo veku 15 
- 19 rokov. Ako sa ukázalo, približne 90 % respondentov skôr súhlasilo alebo úplne súhlasilo 
s interrupciou v prípade, že tehotenstvo ohrozuje zdravie ženy. 86 % respondentov 
akceptovalo interrupciu v prípade, ak žena otehotnela v dôsledku znásilnenia. 60 % 
respondentov súhlasilo s interrupciou vtedy, ak by sa malo narodiť fyzicky alebo mentálne 
poškodené dieťa; 35 % schvaľovalo interrupciu v situácii, ak partner ženy nesúhlasí s tým, 
aby mali dieťa; 43 % akceptovalo interrupciu vtedy, ak žena cíti, že si nemôže dovoliť starať 
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sa o dieťa. Asi tretina respondentov súhlasila s tým, že potrat je akceptovateľný 
v akomkoľvek prípade. Podľa tohto výskumu vplývala na postoje adolescentov k interrupcii 
rodičovská výchova, tiež úroveň štvrte, v ktorej žili a významný sa ukázal aj vplyv 
náboženstva a viery. 61 % adolescentov uviedlo, že vníma ako nesprávne, ak sa žena 
rozhodla pre interrupciu aj napriek tomu, že partner proti jej rozhodnutiu namietal.  

Osborn a Silkey (1980) opisujú výskum uskutočnený v Kanade v roku 1975, ktorý 
skúmal postoje ženatých mužov k interrupcii. Ukázalo sa, že neveriaci a slabo veriaci katolícki 
muži signifikantne viac schvaľovali interrupciu ako veriaci katolícki muži. V rámci 
akceptovateľných dôvodov pre podstúpenie interrupcie uvádzali: ohrozenie života ženy, 
tehotenstvo v dôsledku znásilnenia, hrozba narodenia fyzicky či mentálne poškodeného 
dieťaťa, ohrozenie duševného zdravia ženy, slobodná matka, rozpad manželstva, 
neschopnosť postarať sa o dieťa po finančnej stránke. Väčšina mužov schvaľovala interrupciu 
aspoň v piatich z uvedených dôvodov. Vysoký súhlas mužov s uvedenými dôvodmi súvisel 
s vyšším platom a úrovňou vzdelania, nekatolíckou orientáciou a slabým náboženským 
presvedčením. Súhlasnejší postoj k týmto dôvodom sa objavil aj u mužov, ktorí spolu 
s manželkou používali antikoncepciu, tiež u mužov, ktorých manželka už v minulosti 
podstúpila interrupciu a u tých mužov, ktorí podporovali iba malé obmedzenie interrupcie 
zákonom. Signifikantný vzťah medzi vekom, veľkosťou rodiny a postojmi k interrupcii 
v tomto výskume nebol zistený. 

Čo sa týka dôvodov vedúcich k interrupcii, aj Willke a Willke (1993) uvádzajú výsledky 
prieskumu verejnej mienky, podľa ktorých až 90 % respondentov schvaľuje interrupciu 
v prípade ohrozenia života a zdravia matky, 75 % v prípade znásilnenia a incestu, 65 % 
v prípade postihnutia plodu, 40 % respondentov uviedlo ekonomické dôvody, taktiež 40 % 
mnohodetnosť v rodine, 35 % citové napätie ženy, 28 % dokončenie štúdia, 25 % schvaľovalo 
interrupciu v prípade, ak by mala byť žena slobodnou matkou, 16 % respondentov ju 
schvaľovalo ako metódu regulácie pôrodnosti a 2 % podporovalo umelé prerušenie 
tehotenstva v prípade voľby pohlavia dieťaťa. 

Na základe uvedeného je možné konštatovať, že problematika interrupcií je 
v zahraničí, a hlavne v USA, pomerne dobre rozpracovaná. Na Slovensku je však situácia iná 
a informácií o postojoch slovenského obyvateľstva (či samotných mužov) k umelému 
prerušeniu tehotenstva je veľmi málo. Napríklad v roku 2004 bol realizovaný prieskum, 
zameraný na zisťovanie postojov a názorov verejnosti k etickému problému interrupcií 
(Kollárová, Ondriová, Požonská a Fertaľová, 2004), do ktorého bolo zapojených 100 
respondentov, z toho 50 žien a 50 mužov. Výsledky dokumentujú, že 40 % mužov a 50 % žien 
považuje interrupciu za vraždu nenarodeného dieťaťa. Viac ako 60 % mužov a 80 % žien 
považuje za začiatok ľudského života oplodnenie, takmer 30 % mužov a 10 % žien si myslí, že 
život sa začína v 12. týždni vývoja, a podľa 10 % mužov a 6 % žien sa ľudský život začína 
v momente narodenia. Čo sa týka dôvodov vedúcich k podstúpeniu interrupcie, 50 % 
respondentov uviedlo zdravotné dôvody, 25 - 30 % zdravotné postihnutie plodu, 20 % 
tehotenstvo v dôsledku znásilnenia. Ostatné dôvody ako napríklad ekonomické, sociálne, 
bytové a iné neboli významne zastúpené. Väčšina respondentov vyjadrila skôr súhlas s 
narodením nechcených detí a s narodením detí z mimomanželských tehotenstiev než s 
interrupciou. Zaujímavým zistením bolo, že viac mužov (60 %) ako žien (38 %) považovalo 
interrupciu za záležitosť výlučne osobného rozhodnutia ženy, takmer polovica žien a tretina 
mužov uviedla, že by malo ísť o spoločné rozhodnutie oboch partnerov. Takmer 20 % žien sa 
k tomuto problému nevedelo vyjadriť. Väčšina respondentov považovala náboženské 
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presvedčenie za dôležitý faktor pri rozhodovaní o interrupcii. Ako je vidieť, aj v tomto 
prieskume sa ukázalo, že rozdiely v postojoch mužov a žien existujú, napriek tomu že nie sú 
výrazné. Ak by sme celkovo zhodnotili uvedené výsledky, mohli by sme naozaj povedať, že 
muži sú predsa len o niečo viac „pro-choice“ orientovaní ako ženy.   

V rámci nepublikovanej dizertačnej práce sa postojmi mužov k interrupcii zaoberala 
Boroňová (2004). Výskum bol realizovaný na vzorke 639 mužov v rôznom veku z celej 
Slovenskej republiky. Z rozsiahlych analýz a záverov uvádzame tie, ktoré sa týkajú nami 
skúmaných premenných. Výsledky ukázali, že viac než 71 % respondentov, považuje za 
začiatok ľudského života počatie. Iba 17 % uviedlo ako začiatok života narodenie. Viac než 47 
% respondentov považovalo umelé ukončenie tehotenstva za vraždu. Takmer  60 % uviedlo, 
že interrupciu považuje za nebezpečný zákrok. Až 85 % mužov, by sa snažilo v prípade 
neplánovaného tehotenstva svoju partnerku presvedčiť, aby si dieťa nechali. Iba o niečo viac 
než 9 % by reagovalo spôsobom, že je to jej záležitosť, a takmer 6 % uviedlo, že ak je dieťa 
neplánované, mala by podstúpiť interrupciu. Na otázku, či schvaľujú interrupciu v prípade 
možného postihnutia dieťaťa odpovedalo viac než 21 % mužov „určite áno“, viac než 15 % 
„skôr áno“, takmer 7 % „skôr nie“, viac než 17 % „určite nie“ a viac než 21 % uviedlo, že by 
ich rozhodnutie záviselo od konkrétneho postihnutia. Za úplný zákaz interrupcií bolo viac ako 
19 % mužov, vykonávanie interrupcií iba zo zdravotných dôvodov podporilo viac než 35 % 
mužov, viac než 18 % schvaľovalo vykonávanie interrupcií zo zdravotných, sociálnych aj 
ekonomických dôvodov a viac než 26 % bez udania dôvodu. Z odpovedí respondentov taktiež 
vyplynulo, že pokiaľ sa jedná o cudzie dieťa, interrupciu schvaľujú viac, no ak by sa oni sami 
ocitli s partnerkou v situácii neplánovaného tehotenstva, vlastnému dieťaťu by právo na 
život neodopreli. Taktiež sa ukázalo, že na postoje k interrupcii významne vplýva náboženská 
viera a to, aký moment považujú muži za začiatok života.   

Podľa sociologického prieskumu verejnej mienky v Českej republike v roku 2007, až 
72 % opýtaných uviedlo, že žena má právo rozhodnúť sa pre interrupciu sama; 19 % 
respondentov uviedlo, že interrupcie by sa mali povoliť iba zo zdravotných a sociálnych 
dôvodov; 5 % si myslelo, že interrupcia by mala byť povolená iba v prípade ohrozenia života 
ženy a iba 1 % osôb bolo presvedčených o tom, že interrupcia by mala byť úplne zakázaná 
(Škodová, 2007). Obdobný prieskum verejnej mienky v Česku v nasledujúcich dvoch rokoch 
(Škodová, 2008, 2009) priniesol takmer identické zistenia. Národný výskum interrupčného 
správania a postojov k umelému prerušeniu tehotenstva v Českej republike realizovali v roku 
2007 aj Hollá, Weiss, Unzeitig a Cibula (2009). Uvedeného výskumu sa však zúčastnili len 
ženy vo veku 15 až 50 rokov. Výsledky ukázali, že u českých žien, bez ohľadu na vek 
prevažuje liberálny postoj k interrupciám. Ďalej bolo zistené, že postoje žien boli výrazne 
ovplyvnené ich náboženským presvedčením, to znamená, že neveriace ženy boli vo svojich 
postojoch liberálnejšie ako veriace ženy. Mieru liberálnosti postoja k umelému prerušeniu 
tehotenstva okrem viery čiastočne ovplyvnila aj veľkosť miesta bydliska, pričom platilo, že 
ženy žijúce vo veľkomestách zastávali k interrupcii o čosi liberálnejší postoj oproti ženám 
z menších miest a dedín, hoci rozdiely neboli významné. Prínosom by boli nepochybne aj 
názory mužov na danú problematiku a ich porovnanie s vyjadreniami žien, avšak tí neboli do 
výskumu zapojení. 

Iný prieskum realizovaný na Slovensku v roku 2001 ukázal, že 27,7 % oslovených 
Slovákov schvaľuje povolenie interrupcií iba v „špeciálnych prípadoch“, akým je ohrozenie 
života alebo zdravia ženy, znásilnenie a poškodenie plodu; 6,2 % opýtaných podporilo úplný 
zákaz interrupcií a 50,6 % respondentov vyhovoval súčasne platný interrupčný zákon 
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(Tárnok, 2001). Z uvedeného prieskumu, ktorý bol zorganizovaný na Slovensku taktiež 
vyplynulo, že ženy zaujali k interrupcii liberálnejší postoj ako muži, čiže muži boli viac „pro-
life“ orientovaní ako ženy. Ako je vidieť, názory Slovákov a Čechov na vykonávanie umelého 
prerušenie tehotenstva sa v niektorých aspektoch odlišujú, no rozdiely nie sú iba 
medzi jednotlivými krajinami, ale aj v rámci týchto krajín, keďže výsledky výskumu Kollárovej 
et al. (2004), poukázali na väčšiu „pro-choice“ orientáciu mužov ako žien. Tieto rozpory iba 
dokazujú, koľko rôznych nekontrolovateľných činiteľov môže ovplyvňovať postoje ľudí 
k interrupcii a že je prakticky nemožné nájsť jednotné stanovisko, ktoré by reprezentovalo 
všeobecný postoj väčšiny mužov, ale aj žien k interrupcii.  

Cieľom prezentovanej výskumnej štúdie bolo preskúmať postoje mužov k interrupcii, 
a to pri zohľadnení subjektívne vnímanej hĺbky náboženskej viery, rodinného stavu a názorov 
na začiatok ľudského života, ako aj na to, koho sa interrupcia týka. Ďalším cieľom bolo zistiť, 
ktoré z predložených dôvodov považujú muži za najviac opodstatnené pre rozhodnutie 
podstúpiť interrupciu. Na základe uvedených teoretických východísk a výskumných cieľov 
boli sformulované nasledovné hypotézy: 

H1: Predpokladáme, že postoje k interrupcii u respondentov, ktorí považujú za 
začiatok života počatie, sú odmietavejšie ako u ostatných mužov. 

H2: Predpokladáme, že hlboko veriaci a veriaci respondenti zastávajú k interrupcii 
odmietavejšie postoje ako neveriaci respondenti. 

H3: Predpokladáme, že ženatí respondenti budú vykazovať odmietavejšie postoje   
k interrupcii v porovnaní so slobodnými. 

H4: Predpokladáme, že postoje respondentov, ktorí považujú interrupciu za   
záležitosť týkajúcu sa muža a ženy, prípadne muža, ženy a ich blízkej rodiny, sú  
odmietavejšie v  porovnaní  s  tými,  ktorí  ju považujú za záležitosť týkajúcu sa výlučne ženy. 

H5: Predpokladáme, že respondenti považujú za najviac opodstatnené dôvody pre 
podstúpenie interrupcie: ohrozenie života a zdravia ženy, tehotenstvo v dôsledku znásilnenia 
a možnosť narodenia postihnutého dieťaťa. 

 
VÝSKUMNÁ VZORKA 

Výskumnú vzorku tvorili muži, ktorí boli vyberaní pomocou príležitostného 
a lavínového výberu. Výber respondentov bol nenáhodný, obmedzený niekoľkými kritériami. 
Do vzorky boli zaradení iba muži, ktorí dovŕšili vek 18 rokov, mali ukončené stredoškolské 
vzdelanie a boli v produktívnom veku.  

Výskumu sa zúčastnilo 160 mužov vo veku od 18 do 58 rokov, s priemerným vekom 
29,67 rokov (SD = 10,04). Respondenti pochádzali z rôznych krajov Slovenska, avšak 
prevažnú časť vzorky (73%) tvorili muži z Prešovského kraja. Okrem veku bol zisťovaný aj ich 
rodinný stav, počet detí a subjektívne posúdenie hĺbky náboženskej viery. Do úvahy sme 
teda brali to, nakoľko sa jednotliví muži subjektívne považujú za veriacich a nie to, či sú 
príslušníkmi určitej cirkvi a náboženstva.  

Keďže z  doterajších výskumov vyplynulo, že jedným z aspektov, ktoré môžu 
modifikovať postoje k interrupcii je aj názor na začiatok ľudského života, preto sme sa mužov 
pýtali tiež na to, kedy sa podľa ich názoru začína ľudský život. Mohli si zvoliť jednu z týchto 
možností: (a) v momente počatia, (b) prvým úderom srdca (teda približne v 6. týždni 
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tehotenstva), (c) keď sa z embrya stáva plod (teda v 3. mesiaci tehotenstva), (d) v momente 
narodenia. 85 mužov označilo za začiatok života moment počatia, 29 mužov prvý úder srdca, 
23 mužov označilo moment, keď sa z embrya stáva plod a rovnaký počet označilo moment 
narodenia. Respondenti tiež vyjadrili stanovisko k tomu, či je podľa ich názoru interrupcia 
záležitosťou: (a) týkajúcou sa výlučne ženy, (b) aj ženy aj muža alebo (c) nielen ženy a muža, 
ale aj ich blízkej rodiny. Z prvou možnosťou súhlasilo 19, s druhou 115 a s treťou 26 mužov. 

Z hľadiska rodinného stavu bolo 56 mužov ženatých, ostatní boli slobodní, pričom 37 
z nich nemalo partnerku a 67 mužov malo partnerku. 113 mužov bolo bezdetných a 47 malo 
aspoň 1 dieťa. Z hľadiska subjektívne vnímanej hĺbky náboženskej viery sa 16 mužov 
považovalo za hlboko veriacich 110 za veriacich a 34 za neveriacich. 

 
VÝSKUMNÝ NÁSTROJ 

Vzhľadom k špecifickosti skúmanej problematiky bol pre účely výskumu 
skonštruovaný autorský dotazník na zistenie postojov k interrupcii. Pri tvorbe položiek sme 
sa opierali o dostupné literárne zdroje a výskumné štúdie zaoberajúce sa touto 
problematikou (uvedené v predošlom texte), a tiež o nami realizovaný predvýskum, v ktorom 
respondenti odpovedali na 7 otvorených otázok týkajúcich sa umelého prerušenia 
tehotenstva (napr. otázka č.3: „V akých prípadoch, alebo za akých okolností považujete 
podstúpenie interrupcie za opodstatnené?“). Finálna verzia dotazníka na meranie postojov k 
interrupcii pozostáva z 39 výrokov a obsahovo je dotazník rozdelený na 2 samostatné časti. 

Prvú časť tvorí 18 konštatovaní týkajúcich sa všeobecných postojov mužov 
k interrupcii, právam ženy, následkom interrupcie a postojov k plodu. Výroky 1 - 14 sú 
zoradené náhodne a týkajú sa interrupcie a jej možných následkov. Táto časť je pri 
štatistickom spracovaní vyhodnocovaná samostatne. Výroky 16 a 18 sa týkajú postojov 
mužov k plodu, výroky 15 a 17 predstavujú samostatné položky, ktoré nebolo možné 
z hľadiska ich obsahu a formulácie zaradiť medzi ostatné položky ani v 1. ani v 2. časti 
dotazníka. Týkajú sa typu vzťahu medzi mužom a ženou a prípustnosti podstúpenia 
interrupcie v partnerstve a manželstve. Zistenia súvisiace s týmito 4 položkami však 
v prezentovanom príspevku (kvôli jeho obmedzenému rozsahu) nebudú uvádzané. 

Druhá časť pozostáva z 21 výrokov, ktoré v sebe zahŕňajú možné dôvody vedúce 
k rozhodnutiu podstúpiť interrupciu a úlohou respondentov je posúdiť, do akej miery by v 
daných prípadoch s rozhodnutím podstúpiť interrupciu súhlasili alebo nesúhlasili (napríklad 
položka č.23: „...ak je matka nenarodeného dieťaťa neplnoletá.“). Ku všetkým položkám 
vyjadrujú respondenti mieru svojho súhlasu či nesúhlasu, pomocou 4-bodovej škály 
Likertovského typu, pričom platí že: 1 = vôbec nesúhlasím, 2 = skôr nesúhlasím, 3 = skôr 
súhlasím, 4 = úplne súhlasím. Pred samotným spracovaním údajov je potrebné 11 položiek 
z 1.časti dotazníka rekódovať tak, aby platilo, že čím vyššiu hodnotu na stupnici od 1-4 
priradí respondent výroku, tým súhlasnejší je jeho postoj k interrupcii. 

Vnútorná konzistencia položiek dotazníka bola vypočítaná pomocou Cronbachovej 
alfy (prvá časť dotazníka α = 0,941; druhá časť dotazníka α = 0,957). 

V úvode štatistického spracovania sme položky 1 - 14 podrobili faktorovej analýze 
(hodnota KMO testu = 0,926; Bartlettov test sfericity signifikantný na p < 0,000), pomocou 
ktorej boli vygenerované 2 faktory, pričom na základe hodnôt faktorových nábojov 
jednotlivých položiek, nebola žiadna z nich z dotazníka vylúčená. Z hľadiska obsahu bol faktor 
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1 pomenovaný ako „postoje k morálno-etickým aspektom interrupcie“. Je tvorený 9 
položkami, ktoré vysvetlili 52% celkovej variancie. Faktor 2 bol nazvaný „postoje k možným 
negatívnym následkom interrupcie“ a je sýtený 5 položkami, ktoré vysvetlili 11% celkovej 
variancie. Po vygenerovaní faktorov bola vypočítaná ich reliabilita, pričom Cronbachova alfa 
faktora 1 dosahovala hodnotu α = 0,920 a faktora 2 hodnotu α = 0,839.  

 
VÝSLEDKY 

Na základe normálneho rozloženia údajov skúmaných premenných, overeného 
pomocou skewness a Kolmogorovho Smirnovho testu normality, bolo možné na testovanie 
hypotéz použiť parametrickú štatistiku. 

Pri overovaní prvého predpokladu, ktorý sa týkal rozdielov v postojoch mužov 
k interrupcii v závislosti od názoru na začiatok ľudského života bola použitá jednovchodová 
ANOVA. Výsledky potvrdili existenciu významných rozdielov v postojoch medzi mužmi vo 
faktore „postoje k morálno-etickým aspektom interrupcie“ (F = 27,876, p = 0,000), aj vo 
faktore „postoje k možným negatívnym následkom interrupcie“ (F = 9,185, p = 0,000). 
Priemerné hodnoty postojov v jednotlivých faktoroch dokázali, že muži, ktorí za začiatok 
ľudského života považujú počatie, zastávajú k interrupcii odmietavejšie postoje ako ostatní 
muži. Najsúhlasnejší postoj k interrupcii zastávajú muži považujúci za začiatok ľudského 
života narodenie (viď tabuľka 1).  

Tabuľka 1  Priemerné hodnoty a smerodajné odchýlky v postojoch k interrupcii z hľadiska názoru na 
začiatok ľudského života (N=160) 

 n M SD 
postoje k morálno-etickým 
aspektom interrupcie 

počatie 85 18,38 6,63 
prvý úder srdca 29 23,24 5,97 
z embrya plod 23 27,43 5,73 
narodenie 23 29,48 4,34 

     
postoje k možným negatívnym 
následkom interrupcie 

počatie 85   9,07 2,98 
prvý úder srdca 29 10,97 3,23 
z embrya plod 23 11,57 3,16 
narodenie 23 12,22 3,19 

Poznámka: n - počet osôb v skupine, M - priemer, SD - smerodajná odchýlka; platí, že čím je vyššia hodnota 
priemeru, tým je postoj k interrupcii súhlasnejší (platí aj pre tab. 2, 3, 4, 5) 
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Tabuľka 1a  Výsledky Sheffeho Post Hoc testu rozdielov priemerov pre „názor na začiatok ľudského 
života“ ako nezávislú premennú a postoje k interrupcii ako závislé premenné (N=160) 

 názor na začiatok ľudského života rozdiel priemerov sign. 
postoje k morálno-etickým 
aspektom interrupcie 

počatie prvý úder srdca   -4,86 0,004 
 z embrya plod   -9,06 0,000 
 narodenie -11,10 0,000 
prvý úder srdca z embrya plod   -4,19 0,114 
 narodenie  -6,24 0,005 
z embrya plod narodenie  -2,04 0,733 

     
postoje k možným negatívnym 
následkom interrupcie 

počatie prvý úder srdca -1,89 0,046 
 z embrya plod -2,49 0,009 
 narodenie -3,15 0,000 
prvý úder srdca z embrya plod -0,60 0,922 
 narodenie -1,25 0,550 
z embrya plod narodenie -0,65 0,915 

Poznámka: sign. - hladina významnosti 

 

Výsledky Scheffeho Post Hoc testu (tabuľka 1a) poukázali na to, že v „postojoch 
k morálno-etickým aspektom interrupcie“ existuje signifikantný rozdiel medzi postojmi 
mužov považujúcimi za začiatok života počatie a postojmi ostatných mužov. Taktiež sa 
objavil štatisticky významný rozdiel medzi postojmi mužov, ktorí ako začiatok ľudského 
života označili narodenie, a tými, ktorí považujú za začiatok života človeka prvý úder srdca (u 
týchto boli postoje odmietavejšie). Avšak nebol zistený signifikantný rozdiel medzi postojmi 
mužov, ktorí považujú za začiatok života narodenie, a tými, ktorí považujú za začiatok života 
obdobie, keď sa z embrya stáva  plod, taktiež medzi tými, ktorí označili prvý úder srdca, 
a tými, ktorí označili obdobie keď sa z embrya stáva plod. V „postojoch k možným 
negatívnym následkom interrupcie“ boli zistené významné rozdiely iba medzi postojmi 
mužov považujúcich za začiatok života počatie  (v zmysle odmietavejšieho postoja) a medzi 
postojmi ostatných, ktorí označili akúkoľvek inú možnosť. 

Predpoklad o existencii rozdielov v postojoch mužov k interrupcii z hľadiska 
subjektívne vnímanej hĺbky náboženskej viery, formulovaný v hypotéze 2, sme rovnako 
overovali pomocou jednovchodovej ANOVY. Významné rozdiely sa potvrdili tak v prvom (F = 
39,265, p = 0,000), ako aj v druhom faktore (F = 15,135, p = 0,000).  

Tabuľka 2  Priemerné hodnoty a smerodajné odchýlky v postojoch k interrupcii z hľadiska subjektívne 
vnímanej hĺbky náboženskej viery (N=160) 

  n M SD 
postoje k morálno-etickým 
aspektom interrupcie 

neveriaci 34 29,26 4,58 
veriaci 110 21,20 6,64 
hlboko veriaci 16 13,63 5,58 

     
postoje k možným negatívnym 
následkom interrupcie 

neveriaci 34 12,26 3,22 
veriaci 110 10,02 3,04 
hlboko veriaci 16 7,31 2,73 
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Tabuľka 2a  Výsledky Sheffeho Post Hoc testu rozdielov priemerov pre „subjektívne vnímanú hĺbku 
náboženskej viery“ ako nezávislú premennú a postoje k interrupcii ako závislé premenné (N=160) 

 subjektívne vnímaná hĺbka 
náboženskej viery rozdiel priemerov sign. 

postoje k morálno-etickým 
aspektom interrupcie 

hlboko veriaci veriaci   -7,57 0,000 
 neveriaci -15,64 0,000 
veriaci neveriaci   -8,06 0,000 

     
postoje k možným negatívnym 
následkom interrupcie 

hlboko veriaci veriaci -2,71 0,005 
 neveriaci -4,95 0,000 
veriaci neveriaci -2,25 0,001 

Poznámka: sign. = hladina významnosti 

 

Na základe výsledkov Scheffeho Post Hoc testu môžeme konštatovať, že v oboch 
faktoroch sú u hlboko veriacich a veriacich mužov postoje k interrupcii signifikantne 
odmietavejšie ako u neveriacich mužov.   

Pri zohľadnení rodinného stavu (H3) nebol zistený signifikantný rozdiel medzi 
postojmi slobodných mužov bez partnerky, slobodných mužov s partnerkou a ženatých 
mužov ani v postojoch k morálno-etickým aspektom interrupcie (F = 2,880, p = 0,059) ani 
v postojoch k možným negatívnym následkom interrupcie (F = 2,456, p = 0,089). Avšak, ak 
boli skúmané rozdiely v postojoch medzi ženatými a slobodnými mužmi (vo všeobecnosti), 
boli zaznamenané významné rozdiely v oboch faktoroch (pre faktor 1: F =  5,509, p = 0,020; 
pre faktor 2: F = 4,650, p = 0,033). V tabuľke 3 sú uvedené hodnoty priemerov, ktoré 
dokumentujú súhlasnejší postoj slobodných mužov v porovnaní so ženatými. 

Tabuľka 3  Priemerné hodnoty a smerodajné odchýlky v postojoch k interrupcii z hľadiska rodinného 
stavu (N=160) 

 rodinný stav n M SD 
postoje k morálno-etickým 
aspektom interrupcie 

slobodný 104 23,16 7,34 
ženatý 56 20,29 7,50 

     
postoje k možným negatívnym 
následkom interrupcie 

slobodný 104 10,63 3,48 
ženatý 56  9,46 2,86 

 

 V súvislosti s predpokladom uvedeným v hypotéze 4 možno konštatovať, že 
bol pomocou jednovchodovej ANOVY zistený signifikantný rozdiel v postojoch mužov 
k interrupcii v závislosti od názoru na to, koho sa interrupcia týka, a to v oboch faktoroch 
(pre faktor 1: F = 20,391, p = 0,000; pre faktor 2: F = 8,636, p = 0,000). Ako možno vidieť 
v tabuľke 4, u respondentov ktorí považujú interrupciu za záležitosť týkajúcu sa muža a ženy, 
prípadne muža, ženy a ich blízkej rodiny, sú postoje k interrupcii odmietavejšie, ako u tých, 
podľa ktorých sa interrupcia týka výlučne ženy. 
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Tabuľka 4  Priemerné hodnoty a smerodajné odchýlky v postojoch k interrupcii z hľadiska názoru na 
to, koho sa interrupcia týka (N=160) 

 názor na to, koho 
sa interrupcia týka n M SD 

postoje k morálno-etickým 
aspektom interrupcie 

výlučne ženy 19 28,74 5,08 
ženy a muža 115 22,48 7,11 
ženy, muža a rodiny 26 22,16 5,94 

     
postoje k možným negatívnym 
následkom interrupcie 

výlučne ženy 19 12,11 2,49 
ženy a muža 115 10,37 3,31 
ženy, muža a rodiny 26   8,23 2,87 

Tabuľka 4a  Výsledky Sheffeho Post Hoc testu rozdielov priemerov pre „názor na to, koho sa 
interrupcia týka“ ako nezávislú premennú a postoje k interrupcii ako závislé premenné (N=160) 

 názor na to, koho sa interrupcia týka rozdiel 
priemerov sign. 

postoje k morálno-etickým 
aspektom interrupcie 

výlučne ženy ženy a muža   6,26 0,001 
 ženy, muža a rodiny 12,81 0,000 
ženy a muža ženy, muža a rodiny  6,56 0,000 

     
postoje k možným negatívnym 
následkom interrupcie 

výlučne ženy ženy a muža 1,74 0,088 
 ženy, muža a rodiny 3,87 0,000 
ženy a muža ženy, muža a rodiny 2,13 0,009 

Poznámka: sign. = hladina významnosti 

 

Výsledky Scheffeho Post Hoc testu nachádzajúce sa v tabuľke 4a, poukazujú na to, že 
v postojoch k morálno-etickým aspektom interrupcie existuje signifikantný rozdiel medzi 
všetkými troma skupinami mužov v závislosti od ich názoru na to, koho sa interrupcia týka. 
Avšak v postojoch k možným negatívnym následkom interrupcie nebol zistený signifikantný 
rozdiel medzi postojmi mužov podľa ktorých sa interrupcia týka výlučne ženy a postojmi tých 
mužov, ktorí uviedli, že interrupcia je záležitosťou týkajúcou sa nielen ženy, ale aj muža. 

V rámci overenia hypotézy 5, v ktorej sme predpokladali, že muži považujú za najviac 
opodstatnené dôvody pre podstúpenie interrupcie - ohrozenie života a zdravia ženy, 
tehotenstvo v dôsledku znásilnenia a možnosť narodenia postihnutého dieťaťa - bolo na 
základe odpovedí respondentov zostavené poradie akceptovateľných dôvodov vedúcich 
k interrupcii obsiahnutých v položkách č. 15-35 (tzn. od najviac opodstatneného po najmenej 
opodstatnený dôvod). Poradie týchto položiek na základe ich priemerných hodnôt prináša 
tabuľka 5.  
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Tabuľka 5  Poradie položiek č.15 - 35 z hľadiska opodstatnenosti dôvodov vedúcich k podstúpeniu 
interrupcie  (N = 160)  

 Rozhodnutie podstúpiť interrupciu považujem za opodstatnené v prípade: M SD 
1. 15. ak by tehotenstvo ohrozovalo život ženy 3,39 0,85 
2. 24. ak by tehotenstvo ohrozovalo zdravie ženy 3,14 0,94 
3. 29. ak  je počaté dieťa dôsledkom znásilnenia 3,08 1,02 
4. 17. ak hrozí, že dieťa bude po narodení postihnuté 2,58 1,08 
5. 32. ak je vo vzťahu muža a ženy prítomné násilie 2,29 1,04 
6. 19. ak je matka nenarodeného dieťaťa neplnoletá 2,03 0,98 
7. 34. ak zlyhá antikoncepcia 1,98 1,05 
8. 20. ak ekonomická situácia nedovoľuje výchovu dieťaťa 1,92 0,91 
9. 30. ak je počaté dieťa dôsledkom príležitostného pohlavného styku 1,90 0,99 

10. 35. ak by žena mala byť po narodení dieťaťa slobodnou matkou 1,85 0,91 
11. 33. ak dieťa pochádza z mimomanželského vzťahu, teda nevery 1,84 0,97 
12. 31. ak partneri nevidia vo svojom vzťahu budúcnosť 1,84 0,94 
13. 23. ak je počaté nechcené dieťa 1,84 0,96 
14. 27. ak je dôvodom mnohodetnosť rodiny 1,78 0,89 
15. 26. ak sa žena necíti zrelá na výchovu dieťaťa 1,77 0,87 
16. 18. ak je počaté neplánované dieťa 1,76 0,85 
17. 25. ak je otec nenarodeného dieťaťa neplnoletý 1,65 0,88 
18. 16. ak by mohlo byť dieťa prekážkou v rozvoji  kariéry, či pri štúdiu ženy 1,48 0,71 
19. 22. ak sa muž necíti zrelý na výchovu dieťaťa 1,39 0,61 
20. 21. ak to od ženy vyžaduje jej rodina, alebo rodina otca nenarodeného dieťaťa 1,31 0,54 
21. 28. ak by mohlo byť dieťa prekážkou v rozvoji kariéry, či pri štúdiu muža 1,29 0,58 

    
DISKUSIA 

V prezentovanej štúdii sme sa zaoberali postojmi mužov k interrupcii, a to aj pri 
zohľadnení rôznych skúmaných premenných. Na základe nadobudnutých výsledkov možno 
konštatovať, že bol preukázaný významný rozdiel v postojoch mužov k interrupcii v závislosti 
od ich názoru na začiatok ľudského života. Toto zistenie je v súlade s konštatovaním Vendela 
(2005), ktorý v tejto súvislosti uvádza, že príčinou nejednotnosti názorov na interrupciu je 
okrem toho, aký morálny status pripisujeme plodu, aj názor na to, kedy začína ľudský život. 
Najodmietavejšie postoje k umelému prerušeniu tehotenstva zastávali muži považujúci za 
začiatok života počatie, a naopak najmenej odmietavé postoje muži, ktorí považujú za 
začiatok života narodenie dieťaťa. Tento faktor bol dôležitým činiteľom ovplyvňujúcim 
postoje k interrupcii aj vo výskume, ktorý realizovali Boroňová (2004) či Hess a Rueb (2005). 
Na základe nadobudnutých zistení možno zhrnúť, že čím viac muži umiestňujú okamih 
začiatku života embrya či plodu do neskoršej fázy tehotenstva, tým sú ich postoje 
k interrupcii súhlasnejšie a liberálnejšie. 

Výsledky ďalej poukázali na existenciu významných rozdielov v postojoch mužov 
k interrupcii v závislosti od subjektívne vnímanej hĺbky náboženskej viery, pričom platilo, že 
čím viac sa muži považovali za veriacich, tým boli ich postoje odmietavejšie. Tieto zistenia 
potvrdzujúce vzťah náboženskej viery k postojom k interrupcii korešpondujú s viacerými 
výskumnými výsledkami (porovnaj Marsiglio a Shehan, 1993; Esposito a Basow, 1995; 
Boroňová, 2004). Rovnako Osborn a Silkey (1980) opisujú výskum, ktorého výsledky 
poukázali na to, že neveriaci a slabo veriaci katolícki muži signifikantne viac schvaľovali 
interrupciu ako veriaci katolícki muži. Taktiež Hess a Rueb (2005) uvádzajú, že podľa ich 
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zistení sú postoje k interrupcii významne ovplyvnené náboženskou zaangažovanosťou. Aj 
výskum uskutočnený Maxwellom (1970), potvrdil signifikantné odlišnosti v postojoch k 
interrupcii v závislosti od stupňa praktizovania náboženských aktivít, pričom platilo, že 
aktívni prívrženci cirkvi boli vo svojich postojoch konzervatívnejší. Čím viac sa teda človek 
stotožňuje s názormi cirkvi, tým viac sú ovplyvnené jeho postoje v rôznych oblastiach 
a v konečnom dôsledku aj jeho správanie. 

Ďalej bolo zistené, že existujú významné rozdiely v postojoch ku skúmanej 
problematike v závislosti od rodinného stavu, pričom postoje ženatých mužov boli 
odmietavejšie v porovnaní so slobodnými mužmi. Toto zistenie je napríklad v rozpore 
s výsledkami výskumu, ktorý uskutočnil Maxwell (1970), keďže uvedený autor rozdiel medzi 
týmito skupinami nezistil. Pre zaujímavosť možno v tejto súvislosti uviesť, že v nami 
realizovanom výskume napríklad neboli zistené signifikantné rozdiely medzi postojmi 
bezdetných mužov a postojmi mužov, ktorí už deti majú v žiadnom zo skúmaných faktorov 
(pre faktor 1: F = 3,334, p = 0,070; pre faktor 2: F = 2,769, p = 0,098). 

Predpoklad existencie signifikantného rozdielu v postojoch mužov k interrupcii 
z hľadiska ich názoru na to, koho sa interrupcia týka, sme vyslovili v hypotéze H4. Vychádzali 
sme z výskumu, ktorý uskutočnil Jones (2006) a ktorého výsledky priniesli zistenie, že 
respondenti, ktorých postoje k interrupcii boli orientované „pro-life“, teda boli viac 
odmietavé, priznávali mužovi vyššiu mieru podieľania sa na rozhodovaní o podstúpení 
interrupcie, ako respondenti orientovaní „pro-choice“. Názormi mužov na to, koho sa 
interrupcia týka sa zaoberala aj Boroňová (2004). Z výsledkov, ktoré uvádza vyplýva, že 
takmer 7 % mužov zastávalo názor, že interrupcia sa týka iba ženy; viac než  62 % si myslelo, 
že sa týka oboch partnerov; takmer 6 % tvrdilo, že sa týka oboch partnerov a ich ďalších detí; 
iba 0,6 % si myslelo, že umelé prerušenie tehotenstva sa týka celej rodiny a ostatných 
príbuzných a viac ako 22 % uviedlo, že sa týka celej rodiny, ostatných príbuzných 
a v konečnom dôsledku i celej spoločnosti. V nami realizovanom výskume uviedlo takmer 12 
% mužov, že sa interrupcia týka výlučne ženy; takmer 72 % si myslelo, že sa týka nielen ženy 
ale aj muža; a o niečo viac než 16 % uviedlo, že sa týka ženy, muža a ich blízkej rodiny. Ako 
v prezentovanom výskume, tak aj v práci Boroňovej (2004) sa ukázalo, že väčšina mužov 
považuje umelé prerušenie tehotenstva za záležitosť, ktorá sa týka aj ich.  

V poslednej hypotéze sme predpokladali, že respondenti budú považovať za najviac 
opodstatnené dôvody pre podstúpenie interrupcie ohrozenie života a zdravia ženy, 
tehotenstvo v dôsledku znásilnenia a možnosť postihnutia dieťaťa. Stanovený predpoklad 
nami získané výsledky potvrdili. Uvedené dôvody sa ukázali ako najčastejšie akceptované aj 
vo výskume, ktorý uskutočnili Kollárová et al. (2004). V tomto prípade uviedlo 50 % 
respondentov zdravotné dôvody, 25 - 30 % zdravotné postihnutie plodu, 20 % tehotenstvo 
v dôsledku znásilnenia. Ostatné dôvody neboli významne zastúpené. Taktiež v prieskume 
verejnej mienky, ktorý opisujú Willke a Willke (1993) bolo zistené, že až 90 % respondentov 
schvaľuje interrupciu v prípade ohrozenia života a zdravia matky, 75 % v prípade znásilnenia 
a incestu, 65 % v prípade postihnutia plodu. K obdobným zisteniam dospeli aj Marsiglio 
a Shehan (1993).  

Na záver diskusie prinášame stručný prehľad odpovedí respondentov na niektoré 
položky v dotazníku, ktoré tak môžu čitateľovi pomôcť pri dotvorení obrazu o danej 
problematike. Výsledky ukázali že viac než polovica respondentov (56,2 %), považuje 
interrupciu za vraždu nenarodeného dieťaťa, 50,6 % mužov považuje umelé ukončenie 
tehotenstva za nemorálne a 64,4 % mužov nesúhlasí s tvrdením, že ak sa žena rozhodne pre 
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interrupciu v začiatočnom štádiu tehotenstva, nerobí nič zlé. Zároveň iba 28,2 % všetkých 
respondentov, považuje ženu, ktorá podstúpila interrupciu za bezcharakternú. Možno si teda 
všimnúť, že hoci väčšina mužov interrupciu odsudzuje a považuje ju za nemorálny čin, 
neprechováva rovnaký postoj aj k žene, ktorá sa rozhodne predčasne ukončiť svoje 
tehotenstvo. Muži teda odsudzujú interrupciu, nie však ženy, ktoré ju podstupujú. Až 56,9 % 
všetkých respondentov si myslí, že ak žena otehotnie, je jej povinnosťou priviesť počaté dieťa 
na svet, zároveň však takmer rovnaké percento mužov (53,1 %) zastáva názor, že žena má 
plné právo rozhodnúť sa interrupciou ukončiť svoje tehotenstvo. Ako je vidieť, muži viac 
podporujú povinnosť ženy porodiť dieťa ako jej právo na rozhodnutie podstúpiť interrupciu. 
Aj na základe týchto zistení možno považovať mužov za pomerne „pro-life“ orientovaných. 
Ďalej sa ukázalo, že iba 23,2 % respondentov zastáva názor, že interrupcia nie je nič iné, než 
štandardný medicínsky zákrok, čo poukazuje na to, že muži si uvedomujú závažnosť tohto 
úkonu. Až 73,1 % mužov si uvedomuje, že interrupčný zákrok je pre ženu nebezpečný 
a zdraviu škodlivý. Okrem možných fyzických následkov si muži uvedomujú aj možný 
negatívny dopad interrupcie na psychiku ženy (87,5 %), psychiku muža (72,5 %) a na ich 
partnerský vzťah (69,4 %). Napriek pomerne negatívnym postojom mužov k interrupcii iba 
14,4 % z nich úplne súhlasilo s tým, že interrupcia by mala byť úplne zakázaná, skôr súhlasilo 
16,9 % respondentov, skôr nesúhlasilo 23,1 % a úplne nesúhlasilo až 45,6 % mužov. Aj 
napriek tomu, že sú postoje mužov k interrupcii pomerne odmietavé, predsa len 
nepodporujú zákaz vykonávania interrupcií. Zjavne si uvedomujú možné negatívne dôsledky 
vyplývajúce zo zákazu interrupcií, akými sú napríklad „interrupčná turistika“, či nárast počtu 
nelegálne vykonaných potratov, ktoré môžu vo výraznejšej miere poškodiť najmä zdravie 
ženy, či ohroziť jej život.  

Uvedomujeme si, že naše výskumné snaženie má niekoľko nedostatkov a obmedzení, 
pre ktoré nemožno uvedené výsledky generalizovať na celú populáciu slovenských mužov. 
Jedným z nich je nereprezentatívnosť výskumnej vzorky. Napriek snahe zahrnúť do výskumu 
celoslovenskú vzorku, značná časť respondentov pochádzala z Prešovského kraja. 
K nedostatkom patrí tiež nerovnomerné rozloženie respondentov vo vzorke, najmä 
z hľadiska viery, keďže hlboko veriacich a neveriacich respondentov bolo pomerne málo, 
a tiež veľkosť výskumnej vzorky. V budúcnosti sa budeme snažiť tieto nedostatky eliminovať. 

 
ZÁVER 

Hoci sme si vedomí uvedených ohrození výskumu, prezentovanú štúdiu považujeme 
za prínosnú už len z toho hľadiska, že jej snahou bolo priniesť vhľad do tak málo prebádanej 
oblasti, akou sú práve postoje mužov k interrupcii. Predpokladáme, že už samotná 
administrácia a následné vypĺňanie dotazníkov primäla mnohých mužov zamyslieť sa nad 
touto problematikou a  umožnila ujasniť si postoje k interrupcii, prediskutovať ich a nájsť 
v nich prípadné zhody či rozdiely s inými osobami. Za prínos považujeme aj skonštruovanie 
dotazníka, ktorý je možné po úpravách niektorých formulácií z hľadiska rodu použiť aj na 
zisťovanie postojov žien k interrupcii. Obmenou realizovaného výskumu by mohlo byť aj 
porovnávanie postojov žien a mužov k problematike umelého prerušenia tehotenstva 
s použitím nami skonštruovaného dotazníka po vyššie uvedenej úprave, prípadne po jeho 
rozšírení o ďalšie položky, či zaradenie iných premenných, akými sú napríklad dosiahnuté 
vzdelanie, vedomosti o interrupcii, skúsenosť s umelým prerušením tehotenstva a podobne. 
Avšak už v tejto fáze, na základe doterajších výskumných zistení môžeme konštatovať, že 
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otázka interrupcií a rozhodnutia o jej podstúpení je záležitosťou, ktorá sa týka nielen žien, 
ale aj mužov. Rozhoduje sa predsa o živote aj ich dieťaťa. 
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Abstract 
The work focuses on examining the attitudes of men to abortion and on finding possible differences in 
these attitudes depending on selected variables. 160 respondents participated in the research. The 
data were acquired using an attitude questionnaire created for the purposes of this work. The results 
demonstrated significant differences in the attitudes of men towards abortion, depending on their 
opinion of the beginning of human life, their opinion of who is concerned in abortion, their 
subjectively perceived intensity of religious faith and their family status. The men considered the 
following reasons leading to a decision to have an abortion to be the most justified: a danger to the 
life and health of the woman, a pregnancy resulting from rape, and a possibility of the child’s 
disability. 
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attitudes towards abortion, men, attitudes to moral and ethical aspects of abortion, attitudes to 
possible negative consequences of abortion, reasons for having abortion 


