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Vysvětlit pojem a proces sexuality člověka se pokoušelo 
mnoho autorů (psychologů, lékařů, sociologů i pedagogů). To, 
že nedošli k jednotnému vymezeni pojmu, ukazuje na složitost 
a interdisciplinární charakter sexuální problematiky. Sexua-
lita je např. popisována jako dalekosáhlá a nespecializovaná 
základni potřeba, která pro svoji biologickou neurčitost 
a sociálni plasticitu směřuje k trvalým zájmům. Odlišován je 
také pohlavni styk a rozmnožování od lidsky hodnotných vztahů 
v sexualitě a hodnotných životních citů. 

Jiní autoři považuji sexualitu za vlastnost a projev 
osobnosti a zdůrazňuji, že naše společnost nezná normu sexua-
lity a sila, se kterou působí v současné populaci vlivy jed-
notlivých kultur, zabraňuje dominantnímu působení jednotlivé-
ho činitele. 

Pojem sexuality je nadřazen pojmu pohlavnost (tělesná 
stránka sexuality) a pojmu erotika a zabývá se pochody, 
v nichž stoji v popředí duševní stránka sexuálních jevů. 

Od sexuality byly v minulosti odvozovány vztahy rodičů 
a déti apod. Freudova teorie pudu se nesprávné vysvětlovala 
jako něco, co určuje osud člověka. Postupné se méni nesprávné 
názory na úlohu pudu v životě osobnosti a osobnost se zase 
zapojuje do pudu. Potřeba druhého člověka se méni ve skutečně 
lidskou potřebu. Lidský cit se stává součásti našeho vědomého 
života, dostává se do sféry zaměřeni osobnosti a podřizuje se 
jeji morálni kontrole. Současná psychologie zahrnuje pod po-
jem sexualita člověka nižši a vyšší potřeby a vyzdvihuje výz-
nam vědomí a intelektu pro pudovou složku člověka. 

Stále vice se ukazuje, že sexualita je součásti osobnosti, 
prvkem společenského soužití obou pohlaví a sexuálni život je 
elementem celkového chováni člověka, které je podmíněno spo-
lečensky a biologicky. Pod pojem sexualita se zahrnuje také 
charakter pohlavnosti mezilidských vztahů a celkové chováni. 
Sexualitu formuji tedy pudy, rozum a společenské faktory, 
a není-li narušena proporcionalita těchto složek, probíhá se-
xuálni život člověka bez vážnějších výkyvů. 
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Sexualitu tedy chápeme jako integrálni součást osobnosti 
člověka, prvek společenského soužiti obou pohlaví, ve kterém 
vystupuje do popředí duševní stránka sexuálních projevů. 
Z hlediska trojčlenéni lidské psychiky zůstávají na úrovni 
nižší nervové činnosti funkce pudové, tj. sexualita bez zá-
měrného partnerství. Na úrovni I. signální soustavy je to ve 
smyslu reakce na danou životní situaci tzv. náhodné životní 
partnerství (např. u zvířat, nebo člověka na nižši úrovni). 
Teprve na úrovni II. signální soustavy vlivem nejvyšších hod-
not člověka, např. hodnot morálních, nabývá sexualita speci-
ficky lidských vlastností se zapojením prvků etických, este-
tických, morálních, právních apod. Zde nabývají významu 
i erotické vztahy zaměřené na duševní stránku sexuality. Ten-
to systém se považuje za dynamický a otevřený směrem k nej-
vyšším lidským hodnotám: např. výchova pozitivních mravních 
vlastnosti (Sovák, 1981). 

Porozumět lidské sexualitě se stává aktuálním společenským 
úkolem, protože sexualita se stále více stává projevem přiro-
zenosti a kultury a jejim prostřednictvím člověk prožívá ci-
tové bohatý život. Z uvedeného je patrná důležitost sexuality 
pro spokojený život člověka, její biologická podstata a soci-
ální důsledky; můžeme v ni spatřovat motivační zdroj většiny 
lidských činnosti. 

Sexualita dítěte a mladistvého 
U dítěte, u kterého se vyvíjejí jednotlivé struktury 

psychiky a osobnost, se odehrávají změny i v pudové složce. 
Je třeba odlišovat dětské projevy od jednáni dospélého člo-
vékka, tzn., že sexualita dítěte a dospívajícího se liší od 
sexuality dospélého. U dítěte jde např. o hru s vlastním tě-
lem, zájem o zvláštnosti těla, později napodobováni tělesných 
činností, zájem o eticko-morálni aspekty pohlavního života 
atd. Vývoj ditéte můžeme rozdělit vzhledem k řešené problema-
tice na složku sexuální, erotickou (emocionálné-sociálni fak-
tory) a pohlavni (pohlavní chování a prožitky). Vývoj sexua-
lity také úzce souvisí s hormonálním systémem, jehož funkce 
se projevuji v periodickém růstu ditéte; s nástupem puberty 
začíná perioda rychlého sexuálního a pohlavního vývoje, která 
konči dosaženim plné pohlavni dospělosti. 

Důležité také je obdobi adolescence, která navazuje na do-
saženi pohlavni zralosti a konči úplnou dospělosti člověka. 
V této souvislosti se hovoří o tzv. rané adolescenci (14,5 
- 17 let), kdy se nejenom rozvíjejí rozumové schopnosti, ale 
lze i pozorovat neurčitost společenského postaveni adolescen-
ta, kdy je v jedněch vztazích považován za dospélého a v dru-
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hých nikoliv. 
Pro vývoj sexuality je důležité také obdobi tzv. hebetické 

(postpubescence 15 - 20 let, mecitma 20 - 30). 
Důležité také je, že mezi tzv. pohlavní dospělosti sociálni 

(např. uzavřeni manželství) je ještě úsek vlastní lidské zra-
losti. U naší mládeže se často hovoří o napětí mezi tělesnou 
zralosti a dosažením dospělosti, ve které je mnoho možnosti 
pro konfliktní situace. Jde především o psychické jevy, které 
vyplývají ze sociologicko-historických skutečností (obtíže 
navazováni kontaktů mezi dospělými lidmi, bolest ze ztráty 
přátelství, pocity křivdy apod.) (Lapiňská, 1970). 

Sexualita a sexuální život postiženého jedince 
Po tabuizaci této problematiky, která trvala celá staletí, 

se v celém civilizovaném svété začínají řešit otázky sexua-
lity postižených na vědeckém základě. Tuto pozitivní tendenci 
sledujeme zhruba od 60.-70. let našeho století a zaměřuje 
se na celou řadu úkolů (průzkum sexuálního přizpůsobeni, vy-
tváření partnerských vztahů, sexuální poradentstvi, sexuální 
výchova atd.). 

Psychický vývoj postiženého člověka probíhá v podstatě po-
dle stejných zákonitosti jako u zdravého člověka tzn., že ne-
existuje žádná zvláštní specifická sexualita postiženého je-
dince. Je tedy nesprávné považovat postižené jedince za ase-
xuálni a je nutné chápat jejich sexualitu vždy ve vztahu ke 
společenskému prostředí, ve kterém žili nebo žijí. 

Postižený člověk je obklopen řadou bariér a obtíží, které 
mu znemožňují prožívat jednotlivé úseky sexuálního života. 
Tito lidé jsou v sexuálním životě omezováni nejen v důsledku 
svého postiženi, ale také negativním postojem ostatní společ-
nosti k sexualitě postižených. Přitom je opomíjena skuteč-
nost, že potřeba postiženého člověka po navázáni partnerského 
vztahu je obdobná jako u zdravých a ani potřeba sexuální ak-
tivity neni většinou snižena. 

Úspěšný sexuálni život je dnes všobecně považován za důle-
žitou životni hodnotu, spojíme-li však tuto problematiku 
s rehabilitaci postižených, setkáváme se se značnými rozpaky. 
Ve společnosti zdravých lidi traduji představy o neschopnosti 
těžce postižených lidi, které se rozšiřuji i na oblast jejich 
sexuality a sexuálního života. Přitom milovat a být milován 
je jednou ze základních potřeb lidské bytosti, jejiž naplněni 
postižený člověk potřebuje ještě ve větší míře než člověk 
zdravý. Postižený člověk reaguje na způsob, jakým je s ním 
zacházeno, vytváří si postupné vztah k vlastnímu télu 
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a k vlastní sexualitě, která může být v mnoha případech poru-
šena. V oblasti sexuality a sexuálního života postižených pa-
nuje řada předsudků, nejasnosti, s nimiž se často nedovede 
vyrovnat nikdo ze zainteresovaných činitelů (Cole, 1978, Ká-
bele, Kracík, 1982). 

Dlouholetými výzkumy sexuální aktivity v odděleni pracovní 
rehabilitace (Německo) se zjistilo, že neni podstatných roz-
dílů v sexuálním chováni postižených a zdravých lidi. Je mož-
né řici, že realizace sexuálních aktivit je ve stejné miře 
právem postižených i zdravých lidi. Potřeba postižených je-
dinců po navázáni partnerského vztahu je obdobná, ale složi-
tost problému je v tom, že postižený člověk je omezován nega-
tivním postojem společnosti k uvedeným mezilidským vztahům. 
Společnost pohliži na postižené do značné míry jako na bez-
mocné déti a postoj k nim se snoubi s pocity viny na jedné 
straně a agresivitou na straně druhé. Sexuálni život postiže-
ných ja považován za nežádoucí, odporný .až úchylný, od těchto 
jedinců je předem očekávána asexuálnost. Tento negativní 
přistup k sexualitě postižených je také významné ovlivněn 
problematickým postojem k vlastní sexualitě u zdravých lidi. 
V této oblasti zůstává otevřeným problémem získáni vhledu do 
vlastního sexuálního prožíváni a chováni a odhaleni skuteč-
ných vnitřních motivů vlastního jednání. 

Otevřeni problému sexuality a sexuálního života postižených 
lidi ukazuje akutní potřebu informaci pro všechny zaintereso-
vané osoby. Jejich nedostatek je jednou z přičiň předsudků 
a mýtů týkajících se sexuality postižených. Tyto mýty existu-
jí jako určitý cyklus "ignorace", který začiná, když se dité 
začíná ptát a zkoumat sexualitu, a setkává se se skrytou nebo 
otevřenou rekriminací. To vede k pocitu viny a studu za 
vlastní sexualitu a dité se přestane ptát. Tento jedinec po-
tká v době dospiváni a adolescence dalšího mladého člověka, 
jehož sexualita má podobné základy. Oženi se, maji potiže 
v sexuálním životě, hledají poradenskou pomoc a poradce má 
stejné potiže jako pacienti, tak se stává, že se nevědomost 
a mýty upevňuji, přecházejí na dalši generace a kruh opět za-
číná. Tento proces je ještě výraznější u postižených jedinců. 
Mnoho dotazovaných postižených osob říká, že potom, kdy na-
stalo jejich postiženi, jejich sexuální život skončil. (Kábe-
le, Kracík 1982, Wolf 1978). 
Postiženi lidé také často konstatuji, že v oblasti pracov-

ního zapojeni jsou dostatečné informováni, ale je velmi téžké 
najit odborníka, který jim dovede poradit v otázce sexuálního 
života. Znovu se dostáváme k tradičnímu historicky a kulturně 
podmíněnému postoji společnosti, že postižený člověk je nes-
chopný ve všem, co vyžaduje nezávislost, znalost a námahu. 
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Téžce postižené osoby se neshoduji s našim pojetím fyzické 
atraktivity, pozitivní myšlenky tykající se sexuálního života 
jsou slučovány s mladým, krásným a atraktivním. Zdraví lidé 
si nedovedou představit postiženého člověka v sexuálni situa-
ci vzhledem např. k télesné odlišnosti, nebo poruchám v ko-
munikaci a pohyblivosti. Kromé toho existuje v lidském myšle-
ní hluboký zájem o télesné funkce a z toho plynoucí strach 
z poškozeni zdrávi. Tyto postoje přímo ovlivňují i nejbližší 
sociální prostředí postiženého člověka - rodina, která k nim 
přistupuje přiliš povrchné nebo je zahrnuje nadměrnou péči: 
Kábele, Kracík (1981, Kracík, 1987). 

V mnoha názorech na sexualitu a sexuální život postižených 
se objevuje otázka sexuálního přizpůsobení. Jisté je, že ze-
jména těžké postižení blokuje člověka v obvyklých sexuálních 
vztazích a mění tak jeho sebepojeti. Pozornost postiženého, 
rodičů i odborníků se často soutředuje na primárni postižení 
a fyziologická hlediska sexuální energie a elánu přechází 
postupné do všech aspektů života; postižený člověk se velmi 
intenzivně zabývá pocity vlastni hodnoty, přitažlivosti 
a sounáležitosti. Pocit sexuálni neschopnosti vede k psychic-
kým stresům a k realizaci sociálně nepřijatelných forem sexu-
álního chování. Vede také k tomu, že zejména těžce postižený 
člověk, kterému se nedostává pomoci v nejintimnéjších věcech, 
má porušenou sebedůvěru a vědomi vlastni identity, a to nejen 
ze strachu se projevit, ale i za strachu z reakcí a jednáni 
dospělých osob, které jsou v jeho nejbližším okoli. 

Postoje rodičů k sexualitě postiženého ditéte 
Ve většině připadů se rodiče snaží postižené dité ochraňo-

vat (úzkostná výchova) a většina matek si nedovede předsta-
vit, že se o její dité dovedl někdo postarat tak dobře jako 
ony, a představa intimního vztahu postižených lidí je pro né 
nepřijatelná. S tim souvisí nedostatečná péče o soukromí po-
stiženého dítěte. Rodiče se často zabývají otázkou dědičnosti 
a v důsledku své neznalosti nevědí, že sexualitu nelze zto-
tožnit s plozením déti, a vedou raději své postižené dité 
k životu bez partnerství, manželství a rodičovství. Někteří 
rodiče obklopují své dítě tzv. skleníkvou atmosférou, prodlu-
žuji jejich dětství v rozporu s biologickou a psychickou rea-
litou dospíváni, což vede nakonec k pocitům bezradnosti, 
trapnosti a studu všech zúčastněných. Zatímco matka zdravého 
ditéte má od narozeni s ditétem těsný tělesný a citový kon-
takt, chová se matka postiženého ditéte často rozpačité a ne-
jisté. Je třeba, aby rodiče věděli, že i postižené dité je 
třeba od raného věku připravovat na takovou sexuální roli, 
která je pro né reálná. V rodině, kde je postižené dité, se 
často projevuje zvýšená mira "sexuálního studu" a pocity vi-

17 



ny, že rodiče dali život postiženému ditéti. To se velmi čas-
to projevuje odmítnutím všech výchovných přístupů, které při-
pomínají sexualitu, a tím se výrazné snižuje rozsah životní 
zkušenosti ditéte již tak omezený postižením. Tak se v mnoha 
případech stává, jak samotni postiženi uvádějí, že první, kdo 
postiženému přestal rozumět, byli jeho rodiče, kteři nepocho-
pili, že jde o dospělého člověka, a často partnerský vztah 
bezohledným způsobem rozbili. 

Můžeme tedy říci, že postižené dité v rodině, stejné jako 
zdravé dité, pozná, že sexualita existuje a její projevy dří-
ve či později pocítí na své osobnosti. Přitom je prokázáno, 
že rodiče nejsou teoreticky připraveni tyto problémy řešit 
a mají také řadu dalších náročných úkolů v péči o své posti-
žené dité. (Kábele, Kracik 1981, Kracik, 1987). 
Názory odborníků, kteří se zabývají sexualitou postižených 

jedinců, se shodují v tom, že pro postižené od narození je 
jednou z nejdůležitéjšich deprivací nedostatek sociální zku-
šenosti. Sociální izolace, oddělená výchova, úzkostná výchova 
vedou ve svých důsledcích k nedostatku životních zkušeností 
důležitých pro vývoj pocitu vlastni sexuality, pro získáni 
společenské dovednosti, navázání vzájemných vztahů obou poh-
laví apod. 

Pokud dojde k postiženi v dospíváni, kdy sexualita je v ob-
dobí prudkého rozvoje, je třeba ze strany rodičů zachovávat 
k postiženému taktní přístup a pochopeni jeho obtižné situa-
ce, protože často následuji problémy v sebepojeti a obavy 
z nedostatečného výkonu. 
U jedinců se ziskaným postižením se musi rodiče zabývat 

hledáním nových cest k uspokojení pro své tělesné postižené 
dité a postavit do nového světla používáni náhradniho sexuál-
ního jednání. Tito jedinci se lépe sexuálně přizpůsobuji, ne-
bot již měli vytvořené určité sexuálni modely, ke kterým se 
mohou po rehabilitaci vrátit. Jak se tento návrat podaří, zá-
leží na stupni postiženi, na pochopeni a pomoci rodičů, na 
zhodnoceni lékaře atd. (Kábele, Kracik 1982, Kracik 1987, Co-
le 1978, Brázdil 1980). 

Problémy sexuálního života jednotlivých skupin postižených 
Zdravotní postiženi s sebou přináší řadu nejrůznéjšich ome-

zeni, která se týkají jak běžných lidských činnosti, tak 
i zábav, zájmů i navazováni sociálních vztahů. To vše činí 
životni společenskou situaci postiženého člověka mimořádnou 
a zpravidla náročnou a v rámci této mimořádné náročné životni 
situace se odehrává somatický, psychický a sociálni vývoj, 
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který se sice ve své podstatě řídi týmiž zákonitostmi, jako 
u zdravých lidi, ale zároveň na něj neustále působí zvýšené 
nároky vyplývající z postiženi. 

To znamená, že v této dlouhodobé náročné situaci se rozví-
její takové základní oblasti psychického života, jako jsou 
duševní potřeby, sebepoznání osobnosti i sebevýchova. 

Přitom je potřeba dále odlišovat psychologickou charakte-
ristiku a podmínky výchovy postiženého jedince s vrozeným ne-
bo získaným postižením i problematiku stupné postižení a pří-
padné kombinace vad (Veselá, Kovařík 1987). 

V řadě případů se k primárním postižení přidružuje ještě 
postiženi sekundární (např. psychická deprivace), které ve 
svých důsledcích může být větší překážkou úspěšné výchovy 
a partnerských vztahů než základní postiženi. 

Nalezeni vlastní identity (která je hlavním vývojovým úko-
lem adolescence a která mj. předpokládá, že dospívájící při-
jme svou tělesnost, tělesný zjev a odpovídající mužskou či 
ženskou roli) je vázáno na zvládnutí řady úkolů předchozích 
vývojových stadii, především na získáni základní životni dů-
věry, k čemuž v příznivém případě dochází v raném dětství. 
Nalezení a přijetí sama sebe je předpokladem schopnosti 
vstoupit zralým způsobem do intimního vztahu, na kterém je 
citové zralý jedinec schopný nejen přijímat, ale i dávat. 
Přitom je doloženo, že např. dité tělesné postižené je více 
obeznámeno se svým tělem a změnami v něm. Široké pole "pudů" 
a "sexuality" pocituje většinou dříve a vidíme potom u posti-
ženého dítěte častěji zdánlivé nesmyslné pohybové impulsy, 
které dospěli pokládají často za uspokojování "pudů", i když 
mohou mit příčiny v napětí nebo nespokojenosti ditěte. 

Můžeme tedy říci, že předpokladem úspěšné terapie, výchovy 
a celkového osobního zrání postiženého jedince je realistická 
akceptace svého postiženi i sebe sama. 

Postiženi může přímo či nepřimo působit na oblasti sexuál-
ního života. Některá postiženi mohou přimo narušovat určité 
sexuální funkce, nebo mohou vytvářet nepříznivé podmínky pro 
těhotenství (porušení míchy, choroby, svalové-kosterního apa-
rátu, nádorová onemocněni, neurologické poruchy atd.). Někte-
ré druhy somatických a funkčních poškození přímo vylučují ta-
kové podstatné součásti běžných forem sexuálních aktivit, ja-
ko je erekce nebo ejakulace. Jindy pohybové omezeni bráni 
frikčním pohybům a kompenzace se docili volbou forem či po-
zic, které nemusí být zcela béžné. Některé druhy onemocnění 
snižují pohlavní potenci, omezuji nerušený průběh jednotli-
vých fázi sexuálního styku. Je třeba ovšem uvést, že tato 
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postižení nejsou tak častá. 
Také omezený nebo opožděný vývoj motoriky vede k nedostatku 

zkušenosti při chápáni prostorových souvislostí a omezeni při 
věkově přiměřeném poznávání a prožívání předmětových vztahů. 
K tomu přistupuje nepříznivá skutečnost, že zdravotně posti-
žené déti maji za sebou opakované většinou dlouhodobé pobyty 
v ústavech a zdravotnických zařízeních, kdy byl jejich moto-
rický vývoj z léčebných důvodů omezován. Těžká porucha moto-
riky ztěžuje všestranný intelektuální vývoj, rozvoj osobnosti 
a sociálních vztahů. 

Ve všech případech půjde o přijetí náhradních nebo méně ob-
vyklých forem sexuálního uspokojování, v některých připadech 
i o určitou pomoc třeti osoby. Poučeni, tolerance, trpěli-
vost, citlivý přístup, zachování taktu a vkusu mohou pomoci 
upravit stav do přijatelné podoby. Řešeni téchto otázek patři 
převážné do léčby a léčebné rehabilitace a pouze z určité 
části patří i do rehabilitace sociálni a mělo by být předmě-
tem i speciální výchovy. 

Podstatné je, že většina zdravotních postižení nepředstavu-
je přímé ohroženi či omezení pohlavních funkci. V mnoha pří-
padech však může jít o psychické zátěže a náročné životní si-
tuace. Tyto specifické obtíže mohou vytvořit dlouhodobě půso-
bící frustrace znemožňující normální průběh sexuálních zážit-
ků. 

Jde především o tyto druhy obtiži: 
- obtíže plynoucí z postiženého tělesného vzhledu 
- obtíže v komunikaci 
- obtíže v pohyblivosti 
- obtíže v dálkové orientaci na partnera 
- obtíže plynoucí z obav z tělesného (zdravotního) selhání 
při pohlavním styku. 

Obtíže plynoucí z postiženého tělesného vzhledu hlavné teh-
dy, když jeden z partnerů neni postižený, zaznamenáváme hlav-
né u těžších stupňů tělesného postiženi (těžký stupeň dětské 
mozkové obrny provázená grimasovánim, amputace) u těžkých fo-
rem zrakového postižení (nevidomí) a u postižených těžkou 
roztroušenou sklerózou. 

Obtiže v komunikaci mají především partneři sluchové posti-
žení a s roztroušenou sklerózou. Obtiže v dálkové orientaci 
na partnera mají především těžce zrakové postiženi jedinci. 
Literatura: u autora. 
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