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Anotace: Článek přináší zamyšlení nad problematikou sexuality a sexuální výchovy u osob 
s mentálním postižením převážné v institucionálních podmínkách. První část příspěvku je 
věnována stručnému výčtu odborníků a organizací, zabývajících se problematikou sexuality 
a sexuální výchovy u osob s mentálním postižením. Dále autorka popisuje situaci v oblasti 
poskytování služeb osobám s mentálním postižením v naší zemi, a to převážně v institucích, 
analyzuje současný stav v oblasti sexuality a sexuální výchovy v těchto zařízeních. V příspěv-
ku je řešen i dopad neřešené sexuality. Další část tvoří deskripce sexuální výchovy u osob 
s mentálním postižením a její realizace. V příspěvku je zmíněn protokol sexuality se svým 
obsahem. Na závěr jsou navržena stručná opatření. 
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Úvod 
Příspěvek se zabývá sexuální výchovou 

u osob s mentálním postižením, a to pře-
vážně těch, které pobývají v nejrúznéjších 
institucionálních zařízeních. Ta jsou dnes 
nazývána zařízení sociálních služeb, dříve 
to byly ústavy sociální péče. 

Odborníci zabývající se 
touto problematikou 
Považuji za nutné zmínit některé své 

kolegy, kteří se již několik let touto pro-
blematikou zabývají a na které se může 
čtenář obrátit s žádostí o radu a pomoc 
při řešení konkrétních situací v zařízení, 
ve kterém působí. Je to především Dana 
Štěrbová, psycholožka působící na ka-
tedře kinantropologie a společenských 

mentální postižení, osoba s mentálním postiže-

věd Fakulty tělesné kultury Univerzity 
Palackého v Olomouci. Dalším odbor-
níkem je Zdeňka Kozáková z katedry 
speciální pedagogiky Pedagogické fakulty 
Univerzity Palackého v Olomouci, která 
publikovala ve svých příspěvcích konkrét-
ní rady, jak má vypadat protokol sexuality, 
což mohou pracovníci, zavádějící tento 
dokument, ve svém zařízení velmi dobře 
využít. Bohumila Baštecká je odbornicí 
v oblasti sexuality osob s mentálním po-
stižením, v poslední době bylo možné její 
přednášku vyslechnout na konferenci Pro 
změnu 2008 v Praze v únoru 2008. Dále je 
třeba zmínit Irenu Burdovou, která však 
nepůsobí u nás, ale v Hoeve Booschord 
v Nizozemí. Měla jsem tu čest účastnit 
se jejího vynikajícího semináře s projed-



návanou problematikou, který pořádal 
Pragovers spol. s r. o. Přednesla na ném své 
konkrétní zkušenosti při realizaci sexuální 
výchovy. Opét je to odbornice, která by 
dokázala pomoci v konkrétních otázkách 
a nabídnout konkrétní využitelný mate-
riál. Posledním, koho budu jmenovat, je 
Ivo Šelner, působící v Sozialmedizinischer 
Dienst der Caritas v Rakousku, kterého 
jsem si mohla vyslechnout na konferenci 
Právo být sám sebou, pořádané v roce 2007 
v rámci kampaně za práva lidí s mentál-
ním postižením I my potřebujeme znát svá 
práva. Konferenci realizovalo občanské 
sdružení Portus Praha. 

Organizace zabývající se 
touto problematikou 
Zde chci zmínit některé organizace, 

které se zabývají sexualitou a sexuální 
výchovou u osob s mentální postižením, 
a to proto, aby čtenář věděl, že v případě 
potřeby může tyto organizace kontakto-
vat a získat od nich více informací. Na 
prvním místě je to občanské sdružení 
ORFEUS (ht tp: / /www.orfeus-cr .cz/) , 
které se již několik let touto problemati-
kou zabývá a které pořádá konference na 
téma sexualita, zneužívání a týrání osob 
s mentálním postižením. Vydává z těch-
to konferencí také sborníky příspěvků, 
které jsou zatím jedním z mála zdrojů 
informací o uvedené problematice u nás. 
Ucelený materiál, který by se zabýval sexu-
alitou lidí s postižením vůbec, zde chybí. 
Dalším občanským sdružením je QUIP 
- Společnost pro změnu (http://www. 

kvalitavpraxi.cz/), které problematiku 
sexuality osob s mentálním postižením 
zahrnuje do své široké a velmi prospěšné 
činnosti. Považuji za nutné zmínit jeho 
internetový portál kvalitavpraxi.cz, který 
přináší velmi důležité informace ze života 
osob s mentálním postižením. Již výše 
zmiňovaný PORTUS PRAHA (http:// 
www.portus.cz/) je sdružením, kde čte-
nář může získat materiály - knihy (např. 
publikace „Můžete si vybrat") nebo filmy 
s problematikou práv osob s mentálním 
postižením, sexualitu nevyjímaje. Občan-
ské sdružení INVENTURA (http://www. 
inventura.org/, http://www.normalfest. 
cz/) se zabývá točením filmů s osobami 
s mentálním postižením a o osobách 
s mentálním postižením. Sdružení nato-
čilo mimo jiné i film Vztahy, který mohli 
diváci shlédnout jak v Praze, tak v Brně na 
Normálním festivalu. Dalším sdružením je 
MODRÝ KLÍČ (http://www.modry-klic. 
cz/), a poslední společností, kterou zmí-
ním, je SPOLEČNOST PRO PLÁNOVÁ-
NÍ RODINY A SEXUÁLNÍ VÝCHOVU 
(http://www.planovanirodiny.cz/). Ta má 
mimo jiné projekt zaměřený na sexuální 
výchovu a osvětu u osob s mentálním po-
stižením, pořádá semináře, kde lektoruje 
výše zmiňovaná Dana Štěrbová, odbor-
ným garantem je MUDr. Radim Uzel. 

Současný stav problematiky 
V tomto odstavci se zaměřím na de-

skripci problémů, které v oblasti sexua-
lity a sexuální výchovy spatřuji v našich 
podmínkách. 
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Problémem číslo jedna, podle mne 
nejpalčivéjším, je u nás státem stále velmi 
podporovaný a stále preferovaný život 
osob s mentálním postižením ve velkých 
zařízeních sociálních služeb (bývalých 
ústavech sociální péče). Považuji to za 
velice nehumánni. S přihlédnutím k ne-
dostatku financí v tomto sektoru takový 
systém u nás nemůže dobře fungovat. 
I kdyby byl personál sebelepší a sebevíce 
se snažil, nemůže nikdy nahradit dítěti 
ani dospělému s mentálním postižením 
(i jiným postižením, nakonec i lidem 
zdravým) rodinu. V tomto sektoru je 
tolik problémů, že na „nějakou" sexuální 
výchovu není už ani síla, ani čas, ani chuť. 
Přitom by stačilo, aby ti, kteří o podob-
ných „ústavech" rozhodují, se tam zašli 
podívat. A pokud nejsou zcela necitelní, 
budou usilovat o změnu. Co se týká zdra-
vého sexuálního vývoje osob tam žijících, 
musí být mnohdy zákonitě patologický, 
například v těch zařízeních, která jsou 
nekoedukovaná, tedy kde jsou umístěni 
pouze hoši nebo dívky. Představme si, že 
tam člověk vyrůstá odmalička a kromě 
vychovatelek a paní ředitelky (ano, tyto 
profese jsou zastávány hlavně ženami) 
nikdy neviděl osobu opačného pohlaví. 
Může se takový člověk vyvíjet sexuálně 
zdravé? Odpověď je jediná - nemůže. 
Irena Burdová na semináři v Praze v roce 
2006 tento jev nazvala nezdravou „Love 
map", tedy jakousi „mapou lásky" - což je 
to, co dítěti odmalička tiskneme v oblasti 
sexuálního rozvoje do paměti. U těchto 
jedinců nastává vynucená homosexua-

lita, neboť jinou možnost nemají a ani 
vlastně nikdy neměli, takže nevědí, že to 
může být i jinak. Takový způsob života 
by deformoval i člověka bez mentálního 
deficitu (viz věznice), natož člověka, 
který má problémy s logickým úsudkem, 
vyhodnocováním situací, generalizací, 
analýzou, syntézou atd. 

Dále se zde vyskytuje přílišná mastur-
bace, a to kvůli nudě. Personál, ať se snaží 
sebevíce, nemůže zabavit 15 uživatelů, 
když je na oddělení sám. Přílišná mas-
turbace se objevuje i proto, že je to často 
jediný způsob ukojení sexuální touhy 
daného jedince. Také může jít o zahnání 
strachu, nejistoty (srov. Štěrbová 2007). 
Dalším problémem je nedostatek sou-
kromí, ať už pro masturbaci nebo pro 
sexuální aktivity v páru (pokud uživatelé 
těchto zařízení mají tolik štěstí, že jsou 
v podobných aktivitách podporováni). 
Tyto aktivity (např. masturbace) se pak 
objevují v nevhodném prostředí, na ve-
řejnosti atd. 

Dalším problémem, na který chci po-
ukázat, je t lumení sexuálních projevů 
medikamenty. Uvědomuji si, že jde o vel-
mi problematickou otázku, ale myslím si, 
a moje praxe mi to potvrdila, že osoby 
s mentálním postižením často berou léky, 
které nepotřebují. Mnohdy se po poradě 
s lékařem dá jejich množství redukovat. 
Častými léky jsou léky tlumící, které 
personál zařízení preferuje z obavy před 
nezvládáním uživatele. Vím, že pro tento 
výrok se může řada výborných pečovatelů 
a vychovatelů zlobit, ale pouze čerpám 



z praxe, z toho, co jsem vidéla a zažila. 
Týká se to naštěstí opravdu jen některých 
zařízení a některých jejich uživatelů, 
se kterými jsem se setkala. Bohužel ne 
všichni zaměstnanci těchto zařízení jsou 
pro svoji práci zapáleni. Při současných 
platových podmínkách se ani není čemu 
divit, a tím se dostávám zpět na začátek 
tohoto oddílu - vše pramení z neúnosné 
sociální politiky našeho státu. 

Postoje personálu k sexuálním pro-
jevům jsou také problémem. Někteří si 
stále myslí, že masturbace je nevhodná, že 
osoby s mentálním postižením rozhodně 
nemohou žít v páru, mít běžný sexuální 
život atd. 

Chybou je též malá in formovanos t 
o problematice sexuality osob s men-
tálním postižením a sexuální výchově. 
Dostupných publikací v českém jazyce je 
žalostně málo. Jak říká Ivo Šelner (kon-
ference Praha 2007), existují publikace 
o sexualitě, ale v nich není zmínka o oso-
bách s postižením, mentální nevyjímaje, 
a v publikacích o osobách s mentálním 
postižením a o mentálním postižení zase 
chybí zmínky o sexualitě. 

Pokud jde o personál, zase zde při-
pomínám, že dalším problémem je fakt, 
že personál výše zmíněných zařízení 
často nemá dostatečná práva v oblasti 
sexuality, spousta věcí je napadnutelných. 
Pracovníci by jednali v rozporu s vedením 
a hrozilo by jim propuštění nebo dokonce 
trestní stíhání, kdyby k něčemu došlo. 
Proto je pochopitelné, že oblast sexuality 
je dost „tenký led". Aby nemuselo v daném 

zařízení docházet k nějakým nejasnostem, 
je třeba systematičnosti a mít jasné nasta-
vená pravidla. 

Chybí ucelená spolupráce se sexuo-
logy, psychology a dalšími pracovníky, 
kteří by rozhodné při sexuální výchově 
měli být zapojeni. Chybí funkce vyško-
leného odborníka na sexualitu, který by 
měl v těchto zařízeních působit. 

Opusťme však již personál a podívejme 
se na postoje rodičů a opatrovníků. Ty 
jsou mnohdy velmi zkreslené. Rodiče 
často nechtějí připust i t , že jejich dítě 
již dospělo v oblasti sexuální, i když 
intelektově zdaleka ne. Často slýcháme: 
„Ne, našeho Petra, Pavla, Honzíka se to 
netýká, on určité tyto potřeby nemá, vždyť 
je malý." Omyl! Rodiče také mnohdy 
nemaj í sílu toto řešit, když se musejí 
vypořádávat s tisíci j inými problémy 
- vzdělávání dítěte, umístění do zařízení, 
nedostatek financí atd. 

Dalším neméně důležitým problémem 
je problém s prost i tucí , zneužíváním 
a nemocemi u skupiny osob s mentálním 
postižením. Hodné na to poukazuje Petr 
Šulista z Domova pro osoby se zdravot-
ním postižením Osek (dříve ÚSP Osek 
u Strakonic). Spousta uživatelů zařízení 
při vycházkách aktivně sexuálně žije, ale 
bohužel bez ochrany, často promiskuitně, 
a riziko nakažení je zde veliké. Také pro-
blematika zneužívání je široká; skupina 
osob s mentálním postižením je velmi zra-
nitelná, a to hned z několika důvodů. Jed-
nak neumějí často vyjádřit, co se jim stalo, 
mnohdy neumějí ani rozpoznat, že se jim 



děje něco, co by se dít nemělo, a pak také 
svědecké výpovědi jedinců s mentálním 
postižením jsou zpochybnitelné. Proto by 
personál daného zařízení mél být vyško-
len v rozpoznávání sexuálního zneužívá-
ní u svých uživatelů a neprodleně jednat. 
K prevenci dobře slouží psychomotorické 
hry a dramatická výchova. 

Příklady z praxe 
v oblasti neřešené sexuality 
Jak již bylo zmíněno , sexualita se 

u osob s mentálním postižením často 
neřeší. A to je velmi patologické pro 
zdravý vývoj takového jedince. Měla jsem 
možnost vidět uživatele jednoho nekoe-
dukovaného zařízení pro chlapce a muže 
s mentálním postižením a musím říci, že 
mi šel mráz po zádech. Hodně z nich ne-
mluvilo, ale alternativní a augmentativní 
komunikace (AAK) zde zavedena nebyla. 
Údajně ji nemá kdo dělat. Na můj dotaz, 
jak řeší sexuální aktivity mezi hochy 
navzájem, kdy na pokoji je i 6 hochů, 
jsem dostala odpověď, že je v noci sle-
dují. Neodpustím si poznámku - to bych 
chtěla vidět! Když přihlédneme k faktu, 
že plno z nich nemluví a alternativní či 
augmentat ivní komunikace se u nich 
nerozvíjí, tudíž nemohou vyjádřit, co se 
stalo nebo co se déje, je to děsný pocit. 
Jediným projevem, kterého jsou schopni, 
je pak agresivita, a to většinou vůči sobě 
samým. 

Musím naopak vyjádřit pochvalu těm 
zařízením, kde se sexualitu svých uži-
vatelů již snaží řešit. Jsou to ale většinou 

zařízení menší, rozhodně ne velká. Jenom 
poznámka - vyřešení masturbace je jen 
začátek, rozhodné to není řešení celého 
problému. 

Sexuální výchova 
Sexuální výchova je v současné dobé 

velmi málo realizovaná nejen v zařízeních, 
ale i ve školství, a to jak běžném, tak spe-
ciálním (tímto tématem se zabývá např. 
MUDr. Petr Kovář). V rámci Rámcového 
vzdělávacího programu pro základní vzdě-
lávání se dá realizovat v několika vzdělá-
vacích oblastech, ale záleží to na daném 
pedagogovi, který se mnohdy ostýchá. 

Pro zavádění sexuální výchovy v za-
řízení (více Kozáková 2004) souhlasně 
s kolegyní Kozákovou navrhuji: 
• vytvořit normální prostředí - koeduko-

vané, uživatelům zajistit podporované 
zaměstnávání atd., aby se dostali do 
běžných podmínek a měli možnost 
sociálního styku s oběma pohlavími, 

• vytvořit protokol sexuality, 
• připravit cílové skupiny - rodiče, učitele, 

personál, vychovatele, profesionály, 
• provádět osvětu. 

Protokol sexuality je jakýsi dokument, 
kodex vypracovaný daným zařízením, kte-
rý musí všichni zaměstnanci respektovat. 
Znám osobně již několik zařízení, která 
jej mají a dodržují (např. Effeta v Brně). 
Do jeho obsahu patří (více viz Kozáková 
2004): 
• postoje zařízení k sexualitě a sexuální 

výchově svých uživatelů, 



• témata osvěty včetně konkrétního ob-
sahu informací pro uživatele, 

• způsob řešení možných důsledků se-
xuality, 

• přípustné a nepřípustné formy kontak-
tu, péče a poskytované podpory, 

• osvěta a prevence, 
• zodpovědnost pracovníků ohledné 

sexuality, 
• rodiče a zákonní zástupci, 
• postoj k sexuálnímu abusu, 
• postup při sexuálním zneužití, 
• preventivní politika uvnitř zařízení. 

Informovaný souhlas je souhlas uživa-
tele se sexuální výchovou a aktivitami. Je to 
velmi problematické téma, proto je nutné 
vždy správné ohodnotit, na kolik je uživatel 
schopen tento informovaný souhlas dát; 
k tomu je nutný odborník, který posoudí 
i míru informovanosti o daném tématu. 
Tato funkce u nás zatím moc nefunguje. 

Obsah sexuální výchovy 
Obsahem sexuální výchovy realizované 

v institucionálním zařízení pro osoby 
s mentálním postižením by měla být tato 
témata: 
• hygienické návyky, 
• vhodnost místa, 
• antikoncepce, těhotenství, 
• nemoci, úchylky, 
• volání o pomoc, naučit se říkat ne, 
• homosexualita, heterosexualita, bise-

xualita, 
• pornografie - vysvětlit, že to není realita, 
• formy vztahu - často jim stačí vztah, bez 

sexu, 

• vyjadřování a terminologie. 
Je několik zásad, jak sexuální výchovu 

realizovat. Rozhodné by to neměly být 
jen útržkovité informace, tak jak tomu 
bylo mnohdy u nás, tedy osob bez men-
tálního postižení. My si je dali dohromady, 
ale jedinci s mentálním postižením toto 
nedovedou, jelikož u nich vázne analýza 
a syntéza a generalizace. Také vše musí být 
realizováno co nejnázorněji. Doporučuji 
používat obrázky, instruktážní knihy, vi-
dea, časopisy (všeho je bohužel velmi málo 
v naší republice), konkrétní sexuální po-
můcky (nutné, jinak hrozí neporozumění 
a například nechtěné těhotenství - mnoho 
příkladů z praxe). 

Za všechny jeden příklad z praxe, zve-
řejněný ve vynikající diplomové práci ab-
solventky Aleny Škorpíkové (2007): „Zde 
bych se velmi přikláněla k názorné demon-
straci nasazování kondomu na pohlavní 
úd jedince či umělý penis, protože je mi 
znám případ, kdy jedinec ústavu chtěl mít 
pohlavní styk s klientkou a jako názorný 
příklad mu bylo ukázáno koště a nasazová-
ní kondomu na tento předmět. Zanedlouho 
žena pochopitelně otěhotněla. Při dotazu 
muže jak to, že žena otěhotněla, odpověděl, 
že neví, jak se to mohlo stát, když kondom 
na koště určitě správně navlékl." 

Realizace sexuální výchovy u osob 
s různým stupněm 
mentální retardace dle WHO 
Hloubku mentální retardace je možno 

určit pomocí inteligenčního kvocientu, 
k terý vy jad řu je úroveň rozumových 



schopností. V naší zemi se ke klasifikaci 
mentální retardace používá 10. revize 
mezinárodní statistické klasifikace nemocí 
(MKN-10, ICD-10) vydaná Světovou 
zdravotnickou organizací (SZO, WHO). 
Dle ní rozlišujeme: F 70 Lehká mentální 
retardace - IQ 69-50, F 71 Středně těžká 
mentální retardace - IQ 49-35, F 72 Těž-
ká mentální retardace - IQ 34-20, F 73 
Hluboká mentální retardace - IQ 19 a níž, 
F 78 Jiná mentální retardace - Stanovení 
stupně MR je nesnadné pro přidružené 
senzorické, somatické postižení, těžké 
poruchy chování, pro autismus, F 79 Ne-
specifikovaná mentální retardace - Men-
tální retardace je prokázána, není však 
dostatek informací pro zařazení osoby do 
některého z uvedených stupňů. 

Je jasné, že nelze problematiku sexuality 
a sexuální výchovy řešit v širokém spektru 
osob s mentálním postižením, je třeba při-
hlédnout k individuálním potřebám kaž-
dého z nich. Lze konstatovat, že u každého 
stupně se objevují specifické problémy. 
U jedinců s lehkou mentální retardací se 
vyskytují problémy s promiskuitou, prosti-
tucí, nemocemi, popřípadě zneužíváním. 
Při realizaci sexuální výchovy je třeba na 
toto brát zřetel a zaměřit se více na po-
užívání antikoncepce, podporu udržení 
vztahu, informace o existujících pohlav-
ních chorobách atd. U jedinců se středně 
těžkou mentální retardací je to obdobné, 
ale tam považuji za nutné informovat 
o vhodnosti prostředí pro masturbaci, in-
formovat je o pomůckách pro masturbaci 
a o jejím způsobu, informovat o formách 

vztahů, o hygieně, naučit je rozpoznávat 
zneužívání. U jedinců s těžkým a hlubo-
kým mentálním postižením je třeba začít 
řešit sexualitu, protože je to skupina, u kte-
ré se na toto téma zcela zapomíná kvůli 
řešení ostatních problémů. Uvědomuji 
si, že zvláště u osob trvale upoutaných na 
lůžko s těžkými kombinovanými vadami 
jde o problematiku, která by si zasloužila 
více diskuze. Pro začátek bych se spoko-
jila alespoň s realizací bazálni stimulace 
u těchto osob, což je propracovaný kon-
cept - koncept přístupu k osobám s těž-
kým kombinovaným postižením; u nás se 
používá například při vzdělávání dětí dle 
Rehabilitačního vzdělávacího programu 
pomocné školy. PhDr. Burdová (seminář 
Praha 2006) v materiálech distribuova-
ných na semináři navrhuje pomoci při 
masturbaci přes žínku, ale osobné si to 
v praxi neumím představit. Muselo by 
se jednat samozřejmě o striktně kont-
rolovaný postup prováděný vyškoleným 
personálem, aby nebyl kvalifikovaný jako 
sexuální obtěžování či zneužívání. 

Stručné návrhy řešení sexuality 
na závěr 
Rozhodně jsem zastáncem sexuálního 

soužití osob s mentálním postižením, 
sexuálního vyžití formou masturbace atd. 
Začala bych hodně zeširoka rozpouštěním 
velkých institucionálních zařízení, zrušila 
bych nekoedukovaná zařízení, finančně 
bych koedukovaná zařízení podpořila. 
Tam, kde začínají sexualitu svých uživatelů 
řešit, bych doporučila kontaktovat zařízení, 



která už s úspěchem tuto problematickou 
oblast řeší v souladu se Standardy kvality 
sociálních služeb a zákonem 108/2006 Sb., 
o sociálních službách. V naší republice je 
jich již několik. Poradci by mohli být dříve 
zmínění odborníci. 

Dále je v této oblasti rovněž zapotřebí 
publikovat. Jak jsem se již zmínila, chybí 
ucelený materiál, který by se dostal do 
jednotlivých zařízení. Je třeba vytvořit 
obrazový instruktážní materiál, získat, či 
natočit výuková videa atd. 

Je též nutné rozšířit pro personál jed-
notlivých zařízení možnost proškolení 
v této oblasti a posílit týmovou spolupráci 
s lékaři, sexuology, psychology, pedagogy, 
speciálními pedagogy. 

Uvědomuji si, že jsem nevyčerpala 
všechny možnosti řešení, ale tato pro-
blematika je natolik široká a natolik 
specifická, že by to bylo nad rámec tohoto 
příspěvku. 

Jeden, pro někoho možná šokující způ-
sob řešení, na úplný závěr: Ve Švýcarsku 
existuje nezisková organizace, která na-
jímá dobrovolníky na sex s postiženými 
za odměnu cca 2500 Kč/h. Jak uvádí Aiha 
Zempová na www.doktorka.cz, organi-
zace dokonce podporuje i homosexuální 
vztahy. 
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