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Stanovisko OSPDL (Odborné společnosti praktických dětských lékařů) ČLS JEP 
k možnosti vychovávat děti stejnopohlavními páry 

 

V současné době se vedou diskuse týkající se života, práv a povinností stejnopohlavních párů. 

Především se diskutuje o právu na „manželství“ a o možnosti vychovávat v rodinách stejnopohlavních 
párů děti. 

Východiskem k přijetí názoru je nutnost uvědomit si, že problematika stejnopohlavních párů je stará 
jako lidstvo samo, že tito lidé byly (a mnohde ještě jsou) kriminalizováni, trestáni a minimálně 
znevýhodňováni ve svých právech. Nikdo z nás si nevybíral, zda bude hetero- či homosexuálem, tak 
je to prostě přírodou dáno. Naprosto neobstojí námitky, že pak tedy můžeme stejně přistupovat i 
k pedofilním agresorům či lidem s jinými sexuálními odchylkami od většinové orientace, jelikož gayové 
či lesby svým sexuálním chováním nikoho neohrožují. 

Současná společnost musí reagovat na fakt, že naštěstí v naší zemi již mnozí z homosexuálně 
orientovaných osob nemusí tajit své zaměření, především mladá generace je v tomto smyslu velmi 
tolerantní, starší generace by se v tomto ohledu měly od ní učit. Na tuto situaci musí nutně tedy 
reagovat i legislativní uspořádání a práva a povinnosti občanů naší republiky. Neboť to jsou pravidla, 
která vymysleli lidé, a lidé musí reagovat na vývojové změny. 

Kromě institutu manželství rezonuje především téma možné výchovy dětí stejnopohlavními páry. 
Výbor OSPDL ČLS JEP projednal tuto problematiku a zaujal následující stanovisko. 

 

Stanovisko výboru OSPDL ČLS JEP: 

Otázka výchovy dětí stejnopohlavními páry se zdá být složitá. Ale dle našeho názoru je především 
nutné, aby dítě vyrůstalo v milující rodině, kde má oporu v dospělém, kde má svoje pevné 
zázemí, pocit jistoty a bezpečí.  V takovém případě je "skoro" jedno, zda jej vychovává 
máma s tátou, nebo dvě „matky/tety“ nebo dva "tátové/strejdové". Na dítě větší mírou 
doléhají například traumata z opuštění matkou, nebo vůbec rozchodu rodičů, nebo velké 
hádky mezi rodiči... Navíc v mnohých  „správných rodinách“ jsou děti nechtěné, týrané, 
zanedbávané. Mnohé děti vyrůstají s pouze jedním rodičem, s prarodiči…..   

Je naopak jasné, že pro stejnopohlavní páry, které se rozhodnou vychovávat děti, bude 
otázka výchovy náročnější, bude vyžadovat širší komunikaci s dítětem (tak jako adoptované 
dítě se má od adoptivních rodičů včas dozvědět, že „není biologicky jejich, ale…..“). 



Homosexuálové nežijí ve vakuu, jejich nejbližší okruh je složen z žen i mužů, tedy poskytuje 
dostatek prostoru pro vnímání mužských i ženských rolí…. 

 

Pokud tedy zní otázka, zda se stavíme za možnost adopce či umělého oplodnění pro 
stejnopohlavní páry, tak odpovídáme „ano“. 

 

V Praze, 20.6.2022                                        Za výbor OSPDL ČLS JEP 
                                                                       MUDr. Alena Šebková, předsedkyně 

 


