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ABSTRAKT 

Bakalářská práce s názvem „Intimita lidí s postižením v kontextu sexuální asistence“ si klade 

za cíl přiblížit život lidí na invalidním vozíku zejména v intimní oblasti, jakou je sexualita, a 

zhodnotit využitelnost služby sexuální asistence jejich perspektivou. 

V teoretické části se práce zabývá sexualitou a intimními vztahy lidí s postižením. 

Snaží se překonat mýty panující v této oblasti. Specifikuje sexualitu lidí s mentálním a 

vrozeným tělesným postižením. Charakterizuje službu sexuální asistence, popisuje průběh 

jejího rozšíření do českého prostředí, její typy, představuje práci sexuálních asistentek, 

vyjmenovává problematické aspekty služby a přibližuje instituce působící v oblasti rozšiřování 

povědomí o ní.  

V praktické, výzkumné, části práce zpracovává biografii dvou lidí s tělesným 

postižením – dětskou mozkovou obrnou. Na základě rozhovoru výzkumníka a dotazovaného 

nad životním příběhem, se snaží přiblížit jeho názor na problematiku vztahů a sexu lidí 

s postižením. Současně porovnává náhled člověka s postižením a jeho blízkých (rodičů, 

kamarádů, přátel). Snaží se vyhodnotit, nakolik jsou tyto názory v rovnováze nebo si odporují. 

Součástí pozorování je i zjištění, jakou podporu a vzájemné vztahy mají dotazovaní mezi 

sebou, jaký to může mít vliv na realizaci jejich potřeb. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

sexuální asistence, lidé s postižením, sexualita, partnerské vztahy  



 

 

ABSTRACT  

The bachelor thesis under the name “Intimacy of people with disabilities in the context of 

sexual assistance” sets the goal of describing the life of people in a wheelchair especially in 

sexual intimacy and evaluating the applicability of the sexual assistance service and its 

perspective.  

In the theoretical part the thesis deals with sexuality and intimate relationships of 

handicapped people and aims to overcome myths dominating this area. Sexuality of mentally 

disabled people and those born with a physical handicap is specified. The character of the 

sexual assistance as a service is described as well as its expansion in the Czech environment, 

its types and the work of sexual assistants. The difficult aspects of the service itself is dealt 

with. The institutions working in the field of informing about the issue are also described. 

In the practical and research part the thesis presents biographies of two handicapped 

people diagnosed with cerebral palsy. The respondent’s view on the issue of sex and 

relationships of disabled people is based on the interview about his life story. 

Concurrently, the thesis compares the points of view of the disabled person himself 

and his parents, relatives and friends. 

The balance of these views is evaluated. Furthemore, observation findings of the 

support and relations the respondents have in between each other are presented and their 

influence on the realisation of their personal needs is evaluated. 
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sexual assistance, people with disabilities, sexuality, relationships 
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1 Úvod 

Téma bakalářské práce jsem vybírala dlouhou dobu. Chtěla jsem, aby práce byla přínosná 

nejen pro mě, ale aby svým obsahem zaujala a mohla obohatit i veřejnost mimo akademickou 

obec, tedy mou rodinu, mé kamarády, známé.  

Klíčem k výběru byl zájem o lidi, kteří se mnou žijí ve společnosti. Protože jsem 

několik let jezdila na rekondiční pobyty dětí se zdravotním postižením a v letošním roce 

pracovala jako asistentka pedagoga pro chlapce s autismem, který přešel studovat na osmileté 

gymnázium, cítila jsem zájem o téma směřované ke speciální pedagogice. Mým studovaným 

oborem jsou společenské vědy. V rámci kurzu sociální antropologie bylo probíráno téma 

sexuální asistence, služby snažící se pomoci lidem s postižením v realizaci jejich sexuality. 

Téma, které propojovalo mé zájmy, bylo zvoleno. 

Téma sexuální asistence je dle mého soudu společensky důležité, diskutované, zároveň 

v některých kruzích stále ještě tabuizované, kontroverzní a zkreslované. Sexuální asistence se 

dnes stala fenoménem, který však ne každý správně interpretuje. Ještě předtím, než jsem četla 

diplomovou práci Mgr. Jany Musilové pohlížející na téma z genderového pohledu 

a zpracovávající kvantitativní výzkum formou vyvracení stanovených hypotéz o sexuální 

asistenci, překvapovaly mě odmítavé či zjednodušující názory na ni jak ze strany společnosti, 

tak ze strany lidí s postižením. Zaujala mne proto možnost téma znovu otevřít, manifestovat 

tím jeho důležitost a pokusit se v očích veřejnosti – čtenářů – legitimizovat tuto službu. 

Současně pak zachytit subjektivní a šířeji vysvětlený názor potenciálních klientů této služby. 

První část práce uvádí do tématu sexuální asistence představením od něj neodvislého 

pojmu sexuality. Upozorňuje na šíři pojmu, jeho vývoj a představuje složky sexuality. Dále 

jsou zde představeny mýty, které stále ještě v oblasti sexuality lidí s postižením přetrvávají, 

na  čemž má podíl tabuizace tématu sexuality obecně. Užívám zde pro argumentaci názory, 

které vyplynuly z debat s lidmi z mého okolí, když jsem pojem sexuální asistence zmínila. 

Tyto kapitoly se snaží vysvětlit pojmy, uvést je na pravou míru, bojovat proti předsudkům 

a doložit jejich nepravdivost. Jsou zde také uvedena specifika sexuality lidí s vrozeným 

tělesným a mentálním postižením, protože obě tyto skupiny, mimo jiné, jsou potenciálními 

klienty služby sexuální asistence.  
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Druhá část práce se věnuje samotné službě sexuální asistence. Čtenář je informován 

o rozšíření služby do českého prostředí. Dále získá povědomí o tom, jak přesně je definována, 

co v sobě zahrnuje, jak ji dělíme, jak funguje v praxi a jaké je její právní ukotvení 

a problematika. 

Třetí část práce je věnována výzkumnému pozorování. Pojmenován je typ, metoda, cíl, 

etická dimenze výzkumu a strategie výběru respondentů. Představen je život a sexualita dvou 

lidí s vrozeným tělesným postižením. 
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2 Sexualita lidí s postižením  

Na úvod práce je třeba vymezit pojem sexualita. Vycházím z definice Světové zdravotnické 

organizace, která představuje sexualitu jako souhrn tělesných, citových, rozumových 

i společenských stránek člověka jakožto sexuální bytosti, který obohacuje osobnost, zlepšuje 

její vztahy k lidem a rozvíjí schopnost lásky (WHO, 2016). Z definice vyplývá, že obsah 

a rozsah pojmu sexualita je značně širší, než je tendence jej uchopovat.  

Štěrbová (2007, s. 25) vysvětluje: „Pojem sexualita bývá nadřazen pojmu pohlavnost 

(tělesná stránka sexuality) a pojmu erotika a zabývá se pochody, v nichž stojí v popředí 

duševní stránka sexuálních jevů.“ Dále udává (tamtéž, s. 25), že: „Složka sexuality – bytostně 

vlastní a přirozená každému člověku – se vyvíjí v průběhu celého života jednotlivce a výrazně 

ovlivňuje kvalitu jeho bytí.“ Jak uvádí Fajeta, i odborná literatura se shoduje, že „sexualita je 

primárně dána přirozeností, že jde o evolučně biologickou funkci a sociální instituce a kulturní 

normy tuto přirozenost pouze reflektují“ (Fajeta, 2016, s. 24).  

V oblasti sexuality je společenské novum vnímání sexu za účelem rozmnožování, které 

přechází v pojetí sexu jako součásti partnerského vztahu. Fajeta (2016, s. 54) v této souvislosti 

říká, že starý reprodukční přístup ustupuje novému „sexuálně revolučnímu“, který nespojuje 

sexualitu výhradě s plozením dětí, manželstvím, ale zaobírá se plnohodnotným naplněním 

života člověka a domnívá se, že člověk nezávisle na věku, pohlaví potřebuje prožívat sexuální 

uspokojení a slast. V tomto duchu dochází k rozdělení složek sexuality na reprodukční 

a rekreační, a konstatování, že „sexuální uspokojení se stává konzumním [...], je kladen velký 

důraz na jeho kvalitu, intenzitu, variabilitu“ (Venglářová, Eisner a kol., 2013, s. 18).  

Právě tato dichotomie, kterou je dnes společnost a kultura ochotna přijmout, dává 

možnost vzdát se stereotypního uvažování o (ne)vhodnosti sexuálního styku člověka 

s postižením, protože názor o nevhodnosti jeho potenciálního rodičovství není konstruktivním 

argumentem. Uvolněná pravidla v oblasti sexuality a její normality tak v očích veřejnosti 

dávají šanci lidem s postižením zažít alespoň částečné sexuální uspokojení, které společnost 

vnímá legitimně nebo ho alespoň neodsuzuje.  

Konečně lze ještě přehledně výčtem, pro ucelení představy, zmínit, podle Venglářové, 

Eisnera a kol. (2013, s. 19) čtyři komponenty, které zahrnuje pojem sexualita. 
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 Sexuální chování 

Biologicky determinované chování ovlivňované psychosociálními a kulturními faktory, cílené 

na výběr partnera a reprodukci. Dřívější redukce sexuálního chování na čistě pudové je dnes 

překonána.  

 Sexuální identifikace 

Příslušnost k pohlaví, vnímání rodového chování, očekávané chování vycházející z rolí. 

 Sexuální orientace 

Reakce člověka na erotické signály, nejčastěji jedinců opačného pohlaví.  

 Sexuální emoce 

Citovost ve vztazích a sexuální vzrušivost. 

2.1 Tabuizace sexuality lidí s postižením 

Je zjevné, že za několik posledních desetiletí, se česká společnost otevřela tématu sexuality. 

Jistě tomu napomáhá i doba, která předvádí sexualitu ve filmu, reklamě, na sociálních sítích. 

Otázkou zůstává, zdali je takto otevřeně vnímána a přijímána i sexualita lidí s postižením.  

Otevřenost k otázkám sexuality souvisí zajisté s ateizací (české) společnosti anebo 

s posunem v názorech církve. „Moderní teologie stále více chápe sexualitu jako něco víc než 

jen činnost spojenou s rozmnožováním. Ať je tomu v teologickém ohledu jakkoliv, v ohledu 

psychologickém nelze lidskou sexualitu chápat jen v souvislosti s rozmnožováním. Sexualita je 

mnohem spíše výrazem vztahu mezi dvěma lidmi“ (Guggenbühl-Craig, 2010, s. 46). 

Jak dále komentuje Štěrbová (2016), přístup k sexualitě nevnímáme ani tak biologicky, 

jako psychologicky. Dodává, že většina sexuálních aktivit není prováděna za účelem zplození 

dítěte. Tyto názory podporují tezi, že každý člověk, jako biologický tvor, má sexuální identitu 

a  naznačují odpověď na otázku, zda i člověk s handicapem má své přirozené (biologické) 

potřeby.  

Připusťme, že mýty v oblasti sexuality zdravé populace se daří bořit a překonávat je. 

Zamysleme se nad tím, nakolik se to daří u lidí s postižením. Vzhledem k otevření tématu 

sexuální asistence se projevuje vůle, která může vést ke zlepšení situace. Potvrzuje to ve své 

diplomové práci i Musilová (2017), když uvádí, že v roce 2015 se povědomí společnosti 
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o potřebách lidí s postižením posunulo pozitivním směrem. Dokladem toho jsou i počiny 

v oblasti dokumentárního filmu, rozhlasových dokumentů a podobně.  

Zcela zásadní k dalšímu uvažování o sexuálním chování jedinců se zdravotním 

postižením je rozdělení lidí s postižením na osoby s vrozeným tělesným a mentálním 

postižením. Situace, kterou jsem reflektovala ve společnosti a která se projevuje při uvažování 

o sexuální asistenci, je totiž dvojí. Pro ilustraci uvedu vyhraněné předsudečné příklady 

pohybující se na opačné straně spektra uvažování o sexuální asistenci. 

 Část populace si pod sexuální asistencí představí fyzickou stimulaci osoby s mentálním 

postižením (tu navíc vnímá jako člověka bez zdravého úsudku), a od tohoto pohledu se 

odvíjí její skeptický až opovrhující názor na ni.  

 Další část populace v prvním okamžiku uvažuje o sexuální asistenci jako o pomoci 

osobám s vrozeným tělesným postižením. Ty jsou vnímány odlišně jen proto, že jsou 

od zbytku společnosti odděleny bariérou - invalidním vozíkem - a snaha bořit tuto bariéru 

se zdá být v očích společnosti legitimní. 

Specificky je pak vnímána sexuální potřeba jedinců s kombinovaným postižením nebo 

těch, kteří získali fyzický handicap v průběhu života vlivem úrazu. Speciálně ve vztahu k nim 

se setkáváme s lítostí a otevřeností ve snaze kompenzovat jejich stav.  

Také proto jsem se v této práci rozhodla upozornit na mýty o sexualitě lidí tentokrát 

s mentálním postižením (dále MP), které stále ještě u části populace přetrvávají, a jejich 

připomenutím manifestovat potřebu se jich navždy zbavit.  

Mandzáková (2013, s. 38) vyjmenovává a posuzuje ty nejzákladnější přežité 

skutečnosti v pojetí sexuality lidí s postižením a uvádí je na pravou míru: 

 Tendence posuzovat MP jako „věčné – velké děti“. 

Lidé s MP sice bývají mentálně méně vyzrálí, nicméně biologicky vyspívají v muže a ženy 

stejným tempem jako zdraví lidé. Z vlastní zkušenosti vím, že člověka s MP na první pohled 

často nejde rozeznat. Čtyřicetiletému muži už šediví vlasy, fyziologické potřeby zvládá 

obstarat sám, přesto je dobré ho upozornit, aby si v chladnějším počasí vzal na sebe teplejší 

oblečení a během slunného dne se mazal opalovacím krémem. 
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 Tendence vnímat MP jako asexuální nebo naopak hypersexuální bytosti. 

Sexualita je přirozenou součástí každé člověka, patří k němu pro jeho lidskou podstatu, jako 

takovou ji nelze od člověka oddělit. Sexualita osob s MP tak může být buď jen opožděná, 

anebo nedokonale vyjádřená.  

 Snahy tlumit sexualitu osob s MP fyzicky náročnou prací nebo medikamentózní léčbou. 

Takové snahy souvisely v  minulosti se strachem z nekontrolovatelného pudového jednání 

osob s MP. Výsledkem bylo pouze neuspokojení jejich sexuální motivace a neuvolnění 

sexuální energie. 

 Názor, že sexuální výchova vede k předčasnému sexuálnímu zájmu.  

Ve skutečnosti je to naopak. Sexuální výchova se naopak snaží předcházet negativním 

projevům plynoucím z neinformovanosti. 

Na další problém ve vztahu k sexualitě lidí s postižením upozorňuje i Štěrbová (2007), 

když uvádí, že přežitkem je i názor společnosti, která akceptuje sexuální výchovu lidí 

s mentálním znevýhodněním proto, že ji vnímá jako nástroj, který může utlumit nežádoucí 

sexuální chování. Zdůrazňuje však, že „tím bychom popřeli myšlenky přijímání a kultivování 

sexuality u osob se zdravotním postižením“ (Štěrbová, 2007, s. 38). Ve své další knize pak 

po vzoru Kellyho upozorňuje na skutečnosti, že „osoby s mentálním postižením se jeví jako 

jedna z nejvíce sexuálně utlačovaných skupin v souvislosti se zaměřením na obavy 

z genetických vad, což vedlo v minulosti i k nedobrovolné sterilizaci“ (Kelly, 2001, cit. podle 

Štěrbové, 2016, s. 68). 

Postoje společnosti k sexualitě osob s mentálním postižením shrnuje Štěrbová (2016, s. 

63) takto:  

 Eliminace 

 Tolerance 

 Přijímání 

 Kultivování 

Tendence k eliminaci a toleranci vysvětluje Štěrbová (tamtéž) jako dvě protichůdná 

stanoviska ze strany laické veřejnosti i nepoučených odborníků, která plynou z nejistoty 

a neinformovanosti. Přijímání sexuality je ze strany těch, kteří uznávají, že i mentálně 
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znevýhodnění mají své potřeby. Kultivováním pak rozumíme aktivní postoj, který vyjadřuje 

snahu veřejnosti iniciativně pomáhat osobám s osvětou v oblasti sexuality a sexuálního 

chování. 

2.1.1 Specifika sexuality lidí s mentálním postižením 

Sexuolog Uzel (2004) tvrdí, že sexualita vychází z automatického mechanizmu přežití, je tedy 

biologickým atributem, kterým je vybaven každý bez ohledu na stupeň své mentální úrovně. 

Venglářová, Eisner a kol. (2013) shrnují, že psychosexuální vývoj jedince s MP 

probíhá odlišně od jedince bez postižení. Zejména v období puberty, která nastupuje někdy 

opožděně, jindy předčasně, můžeme pozorovat velkou disproporci mezi tělesnou 

a psychosociální zralostí. Autoři také upozorňují, že ačkoliv se zdá, že tyto osoby žijí velkou 

část svého života asexuálně, je třeba věnovat pozornost právě době, kdy se u nich projeví 

zájem o sexuální život, a zamezit tak pozdějšímu případnému nežádoucímu chování. Osvěta 

a sexuální výchova v nejširším slova smyslu ze strany rodičů nebo ošetřovatelského personálu 

je proto nejen v tomto období života těchto lidí velmi důležitá. 

Správným přístupem, dostatečným informováním a vysvětlováním souvislostí totiž 

předcházíme potenciálním problematickým aspektům realizace sexuality lidí s MP, jak je 

definují Venglářová, Eisner a kol. (2013, s. 141–145). Ty totiž často trápí ošetřovatele 

v pomáhajících zařízeních, ať už jsou tyto činy realizovány klienty za účelem upoutání 

pozornosti nebo jsou znakem deviantního chování.  

 Obnažení spojené se sexuálním uspokojováním na veřejnosti 

 Nevyžádané sexuální projevy 

 Intimní projevy k rodičům a dalším blízkým osobám 

 Kontakty se členy personálu 

 Patologické projevy sexuality 

Sledujme výsledky slovenského výzkumu v domovech sociálních služeb 

(Mandzáková, 2011), jehož cílem bylo mimo jiné zkoumání projevů sexuality lidí s těžším 

MP, které bylo rozděleno na dvě skupiny (Mandzáková, 2013, 49-50). 

 1. Úroveň: pregenitalita (sexualita se neprojevuje) 
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V rámci této úrovně se setkáme s projevy asexuality; zájmem o objímání, hlazení, mazlení; ale 

také se snahou zalíbit se ostatním klientům; červenáním se v přítomnosti klientů opačného 

i stejného pohlaví; s rivalitou o přízeň; projevy radosti a štěstí v přítomnosti osoby opačného 

pohlaví; nebo i poslechem písní o lásce; zamilovaností. 

 2. Úroveň: sexualita se projevuje  

Na této úrovni se klienti zajímají o dotýkání intimních částí těla a líbání se s jedinci opačného 

i stejného pohlaví; věnují se prohlížení erotických obrázků či pornografických filmů; 

masturbaci; jeví zájem o pohlavní styk; dochází u nich k obnažování na veřejnosti. 

Zásadní informací, kterou tento výzkum potvrdil a na kterou chci s ohledem 

na přijímání jedinců s MP veřejností upozornit je, že 68,80 %1 zaznamenaných projevů 

sexuality spadá do první úrovně těchto projevů a 28,40 % do úrovně druhé. V rámci té je pak 

nejvíce zastoupen zájem o masturbaci (8,8 %), naopak jen 1,3 % jeví zájem o pohlavní styk. 

Tento výzkum tak dokládá v mnoha literaturách zmiňovanou a vyzdvihovanou skutečnost, 

že jedincům s mentálním postižením jde především o vlídné a milé zacházení, jsou vděční 

za pohlazení a dotyk, který je zamýšlen čistě lidsky a přátelsky.

                                                           
1 Zkoumáno bylo celkem 3457 sexuálních projevů u 452 klientů.  

2.1.2 Specifika sexuality lidí s vrozeným tělesným postižením  

Je třeba vymezit, že ačkoliv je kategorie tělesného postižení nesmírně široká, pozornost zde 

bude zaměřena na typy vrozeného tělesného postižení, ze kterých plyne fatální omezení 

hybnosti. A to ve smyslu (Novosad, 2011, s. 105) ztížení nebo ztráty hybnosti, omezení 

svobody pohybu a také zvýšené závislosti na kompenzačních technických pomůckách 

a opatřeních. 

 Také je zapotřebí si uvědomit, že spolu se somatopedickými aspekty postižení 

zaznamenáváme i z něj plynoucí psychologické aspekty působící na jedince, který se tím 

pádem ocitá v kruhu.  

„Vzniká znevýhodnění, tj. handicap, který je určován samotným postižením, mírou 

jeho subjektivního zvládání, ale i jeho sociálním významem“ (Hanková, Vávrová, 2016, s . 
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21). Jak autorky dále shrnují, tento handicap zdaleka nespočívá jen v rovině biologické 

determinace, i když je zcela zásadní, nakolik je zasažena nervová soustava jedince, která má 

vliv na vývoj mozku, psychiky a tedy na normální rozvoj funkcí. Velmi zásadní je i schopnost 

individuálního jedince vystupovat v komunikaci s druhými, jeho postoje a vlastnosti.  

O dost zásadněji se přesto projevují sociální faktory, tedy ochota společnosti k přijetí 

na první pohled odlišných jedinců mezi sebe. „Emoční postoje intaktní populace k lidem 

s tělesným postižením mohou mít ambivalentní charakter. Na jedné straně je to soucit 

vyplývající z empatického sdílení neštěstí druhých, na straně druhé je to odpor a hrůza, jelikož 

tito lidé symbolizují něco negativního, čemu je třeba se vyhnout“ (Vágnerová, 1999, s. 52). 

 Ač se tento citovaný názor z roku 1999 může zdát po skoro dvaceti letech překonaný, 

i v dnešním denním životě jsme svědkem situací, během nichž jsou malé děti rodiči 

napomínány, aby odvrátily svůj zrak od člověka na vozíku, případně se s nimi rodiče 

na nástupišti nebo v autobuse přesouvají co nejdále. Otázkou zůstává, nakolik je toto jednání 

zapříčiněno studem, neochotou nebo neschopností dítěti vysvětlit odlišnosti, nebo opovržením. 

Jisté však je, že takovéto zkušenosti nepodporují dobrý psychický stav lidí s postižením, ani 

nepomáhají prolomit společenskou bariéru. 

V oblasti sexuality převládá u jedinců s tělesným postižením obava z intimního života 

(Drábek, 2013). V první řadě se obávají přímých sexuálních dysfunkcí, stejně tak se ale 

obávají okolností, které se vztahují k sexuálnímu životu a partnerskému vztahu, dostavuje se 

strach z neznámého i předčasná rezignace. Základní problémy a obavy lze shrnout dle Drábka 

(2013, s. 78) takto:  

 V komunikaci 

 V pohyblivosti 

 Ve strachu ze selhání při sexuálním styku 

 V poškození vzhledu jako estetického defektu 

Především práce s psychikou lidí s tělesným postižením je pak zásadní. Jsou totiž 

neustále nuceni se vypořádávat se obtížemi v běžných denních situacích. Pro představu uvedu 

příklad zlomené paže jinak zdravého člověka. Tento dočasný defekt ovlivní zásadně denní 
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chod člověka, s ohledem na jeho samoobslužnost, samostatnost, tempo práce, hygienu, 

fyzickou kondici, naladění. Fyzické omezení s sebou nese potřebu neustálé dopomoci 

s běžnými denními úkony, lidé s tělesným postižením jsou stále (ve větší či menší míře) 

odkázáni na pomoc druhé osoby (s oblékáním, hygienou, přípravou stravy, krmením, 

přinášením a podáváním pomůcek). Nemohou se zcela spolehnout sami na sebe, nezažívají 

pocit absolutní svobody, problémy mohou nastat i v případě, kdy chtějí navazovat kontakty.  

Pokud je zásadním bodem vedoucím k uvědomění si potřeb jedinců s mentálním 

postižením potřeba vlídného zacházení a přátelských dotyků, platí to v případě osob 

s fyzickým postižením také. Ti jsou totiž zvyklí na manipulaci se svým často nahým tělem, 

která je zcela odosobněná a ryze funkční, často mechanická a přihlížejícímu se může zdát 

právě mechaničností až necitlivá. Z tohoto vyplývá, že situace, kdy se o jejich tělo bude někdo 

zajímat za jiným účelem než péče o něj, bude nová a nabere nový rozměr intimity.
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3 Sexuální asistence 

V souvislosti s rozšiřováním poskytování sociálních služeb a otevíráním se světovým trendům, 

dorazil i do České republiky fenomén sexuální asistence. Sexuální asistencí je dle definice 

„placená služba, kterou vykonávají proškolené sexuální asistentky a asistenti, kteří pomáhají 

lidem s hendikepem, osobám s duševním postižením, seniorům a seniorkám, a jinak 

znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou a vztahy“ (Freya, © 2015).

3.1 Projekt právo na sex  

Sexualita lidí se zdravotním postižením se stala v Čechách tématem především v kruzích 

odborné veřejnosti v roce 2014 v návaznosti na konferenci, která se konala o dva roky dříve 

a nesla název Ze sexbyznysu na trh práce. Jejím hlavním tématem byla sice legalizace 

prostituce v ČR a uplatnění žen ze sexbyznysu2 v běžném zaměstnání, přinesla s sebou ale 

i otevření tématu sexuální asistence (Rozkoš bez rizika, © 2012-2017). V započatých snahách 

o rozšíření povědomí o problematice sexuality osob s postižením se pořadatelská organizace 

Rozkoš bez rizika (dále R-R) rozhodla pokračovat a představila svůj projekt Právo na sex 

aneb Intimní asistence pro potřebné. Samotní představitelé zdůvodňují svoje rozhodnutí takto: 

„Domníváme se, že lidé s hendikepem mají právo prožívat svoji sexualitu tak, jako zdraví lidé. 

Jejich práva na sexualitu však nejsou doposud v ČR dostatečně podporována, tak jak je tomu 

v  zahraničí, tím dochází k upírání základních lidských práv postižených, není jim předávána 

zodpovědnost za sexualitu a dodnes existují mýty o sexualitě lidí s postižením” (Rozkoš bez 

rizika, © 2012-2017). Samotný projekt byl pak podpořen z Programu švýcarsko-české 

spolupráce, jako takový byl financován grantem ve výši 1,7 milionu korun a zaštítěn 

Ministerstvem financí České republiky. V roce 2016 získal ocenění publika za sociální inovaci 

v rámci udělování cen Sozial Marie (Freya, © 2015). Jeho hlavní iniciátorkou a metodičkou 

byla Mgr. Lucie Šídová (více o ní jako o hlavní průkopnici sexuální asistence v ČR viz 3.4.2). 

                                                           
2 Sexbyznysem rozumíme oblast, ve které pracují sexuální pracovnice. Sexuálními pracovnicemi rozumíme: ženy 

poskytující placené sexuální služby, striptérky, tanečnice, pornoherečky apod. 
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Cílem projektu realizovaného v průběhu roku 2015 bylo především vyškolení intimních 

asistentů, stejně jako vybudování systému vzdělávání nejen těchto asistentů, ale i pracovníků 

pomáhajících profesí. Zúčastnění se snažili prosadit ukotvení asistence v systému profesí, 

stejně jako vytvořit sítě organizací, které tak budou moci společně sdílet své praxí nasbírané 

zkušenosti a diskutovat problematická témata intimní asistence. V neposlední řadě se usilovalo 

o legitimizaci potřeb lidí se znevýhodněním ze strany společnosti a vytvoření etického kodexu 

asistentů, který ukotvuje právně etický rámec asistence. V rámci spolupráce s organizací 

InSeBe Zürich3 se uskutečnila studijní cesta do Švýcarska, proběhly workshopy. Jich se mohli 

účastnit potenciální zájemci o práci se sexualitou osob se znevýhodněním, i lidé již 

praktikující v této oblasti. Zakončením celoročních snah o ukotvení tématu v české společnosti 

bylo uspořádání mezinárodní konference s názvem Sexuální a intimní asistence v ČR 

a ve světě (Ministerstvo financí, © 2013).

                                                           
3 Organizace zabývající se školením intimních asistentek ve Švýcarsku. 

3.2 Inspirace v cizině  

V evropském prostoru nepanuje na sexuální asistenci jednotný názor. Lze konstatovat, 

že důvody rozporu - v odpovědích na nejrůznější otázky týkající se sexuality - vycházejí 

z lidské individuality, náboženství, morálního nastavení, generalizace na základě osobních 

potřeb individuí a pojímání sexuality kulturně. Někteří odsuzují, degradují sexuální asistenci 

na pouhou prostituci, jiní ji přijímají jako součást terapie. Odborníci z různých zemí spatřují 

a pojmenovávají výhody i nevýhody této služby.  

Základní výhodu, tedy možnost ventilovat agresi a sexuální napětí, někteří obracejí 

v nevýhodu. Upozorňují na nebezpečí univerzálního řešení, ke kterému bude přistoupeno 

v případě, že bude cílem potlačit okolím nepříjemné chování. „Sexuální pomoc nemůže být 

ničím víc než jasnou odpovědí na sexuální strádání řady postižených lidí. Hlubší problém 

touto cestou vyřešit nelze. Je k tomu zapotřebí široký diskurz o atraktivitě, rozkoši a tělesnosti, 

který se netýká jen postižených lidí, speciálních pedagogů, lékařů a sexuálního doprovodu. 

(Walter, 2004, s. 49) 
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„ Při přemýšlení o sexuální pomoci sexuálním doprovázením by nám mělo být jasné, 

že se tak před námi otevírá další široké pole zvláštní péče” (Walter, 2004, s. 49). Základní 

ideou, v jejímž duchu se nesou úvahy o sexuální asistenci a přístupy k ní, je snaha 

o kompenzaci individuálního omezení. S touto filozofií také k pomoci handicapovaným 

v zahraničí přistupují. Tuto profesi vykonávají vzdělaní terapeuti, sestry, dokonce lékaři. Dále 

jsou si vědomi, že nároky kladené na poskytovatele těchto služeb jsou velmi vysoké. Asistenti 

by měli mít dovednosti pedagogické, pečovatelské, měli by být vzděláni v oblasti psychologie 

a fyziologie.  

Mezi země, ve kterých asistence v současné době funguje, řadíme Švýcarsko, Finsko, 

Anglie, Dánsko, Belgie, Nizozemí, Německo nebo Rakousko. A právě tyto země jsou a byly 

České republice inspirací v přístupu k sexuální asistenci a také ve vzdělávání 

asistentů/asistentek. Například ve Švýcarsku, se kterým ČR přímo spolupracovala, jsou 

asistentky vzdělávány tříletým pomaturitním studiem a procházejí psychoterapeutickým 

kurzem. Sexuální asistence je zde oficiálním povoláním. Je však na místě zmínit, že tamní 

organizace před legalizací bojovala s Národním poradním výborem pro etiku, který zprvu 

problematizoval asistenci jako prodávání těla, sex slučoval výhradně s láskou (Šídová, 

Poláková, Malinová, 2014). 

Vrátíme-li téma do českého prostředí, lze zhodnotit, že k naplnění cílů projektu došlo. 

Vyškoleny byly první sexuální asistentky (viz 3.3.2). Služba se stala mediálně probíranou 

a diskutovanou. Již koncem roku 2015 vyšel článek s titulkem Česko má první sexuální 

asistentky. S pohlavním životem pomůžou postiženým (Trachtová, 2015), o měsíc později 

vychází článek s názvem Sexuální asistence jako dobrý skutek (Mitrofanová, 2015). A od té 

doby nás podobné titulky překvapují stále méně často. A to nejen na serverech určených 

primárně čtenářům, kterých se problematika přímo dotýká (př. vozejkov.cz; ligavozic.cz). 

Koncem roku 2016 vyšel článek na serveru Blesk.cz, který nesl název Mužští asistenti sexu jen 

tak nebudou. Postižené ženy i gayové mají smůlu (Šmídová, 2016).  

Lze tedy konstatovat, že odtabuizování hovorů o sexualitě lidí s postižením probíhá 

v českém prostředí celkem přirozeně. Nechávám však na zvážení, nakolik se toto 

odtabuizování událo v rovině přemýšlení o samotných lidech s postižením, nakolik je toto 
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téma pojímáno samotnými pisateli seriózně a nakolik chtějí své čtenáře šokovat nebo úmyslně 

svést jiným směrem uvažování.4  

Zůstává na zvážení každého, jak informace tohoto typu přijímá. Kvitovat lze 

bezpochyby fakt, že téma se stalo diskutovaným, čímž se mu samovolně přisoudila důležitost, 

a to je s ohledem na jeho etickou závažnost dobře. Konstatuji, že sexuální asistence se stala 

kulturním fenoménem a má šanci se stát přirozenou součástí společenské kultury. Bylo by 

naivní tvrdit, že o sexuální asistenci vědí a uvažují všechny vrstvy společnosti, ale zdá se, že 

despekt odpadá a veřejnost je ochotnější naslouchat. Navíc se odstupem času po uvedení 

sexuální asistence do praxe zjišťuje, že nejen na internetu přibývá mnoho příspěvků, které jsou 

orientovány a povětšinou přijímány pozitivně a dále se věnují osvětě a prohloubení tématu 

na jiných úrovních uvažování. Například na webu Zeny.cz rozhovor s Lucií Šídovou na téma 

Sexuální asistence funguje i jako terapie (Šilhová, 2017). Výjimkou nejsou ani rozhovory se 

samotnými klienty, asistentkami ani filmařské počiny v oblasti dokumentárního filmu. 

                                                           
4 Už s ohledem na zastaralé užití terminologie člověk „postižený“ versus „s postižením“, ale i výběr slovního 

spojení „mít smůlu“. 

3.3 Sexuální asistence v praxi  

Vzhledem k minimálnímu zpracování v tištěných publikacích jsou hlavním zdrojem informací 

webové stránky organizace Freya (viz 3.4.2), která o fungování a službách sexuální asistence 

pojednává nejkomplexněji. 

Sexuální asistence je klientem placená služba, která „pomáhá naplnit sexuální potřeby 

zejména osob s hendikepem. Zahrnuje komplexní asistenci spočívající v poskytnutí 

emocionální podpory a sexuálních služeb – naplnění smyslových a erotických očekávání 

na základě dohody a konkrétní situace klienta nebo klientky služby” (Freya, © 2015). V České 

republice funguje od podzimu roku 2015, doby, kdy byly vyškoleny první sexuální asistentky. 

Klientem, tedy odběratelem této služby, rozumíme člověka s fyzickým postižením, duševním 

postižením anebo seniory, zkrátka osoby, které jsou nějak znevýhodněny, handicapovány 

a nedokáží samy pracovat se svou sexualitou a vztahy. Cena asistence se odvíjí od druhu 

poskytovaných služeb. Obecně však za hodinu (60 minut) asistence zaplatí klient 1200 Kč. 

První hodině přímé asistence předchází osobní konzultace, na té se klient s asistentkou 
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dohodne na detailech týkajících se asistence, klient seznamuje asistentku se svými požadavky, 

ona se naopak informuje o rozsahu jeho postižení s ohledem na naplnění jeho potřeb (Freya, © 

2015).

3.3.1 Druhy asistence  

Samotná asistence má mnoho podob a druhů. Zásadní je rozlišovat asistenci sexuální versus 

intimní. Intimní asistence5 je poskytována osobami pomáhajících profesí v ústavech, 

domovech, organizacích, tedy interně, a definujeme ji výhradně jako službu vzdělávací 

v oblasti sexuální výchovy v nejširším slova smyslu, specifická je tím, že se při ní klient 

a poskytovatel nedotýkají. Oproti tomu sexuální asistence probíhá externě. Asistentka 

za klientem dochází na jeho vlastní vyžádání. Obsahem schůzky může být veškerá aktivita, 

která je zahrnována asistencí intimní, ale navíc může mezi zúčastněnými docházet 

k fyzickému kontaktu, pohlazení, objetí, probíhají masáže, sexuální interakci (Freya, © 2015). 

Dalším rozlišením je dělení na sexuální asistenci pasivní a aktivní. V rámci pasivní 

asistence se jedná o poskytování rad a vedení v různých oblastech sexuality. V aktivní pak 

o sexuální interakci mezi asistentkou a klientem. Uveďme výčtem dle Freya (© 2015). 

Pasivní asistence:   

• Odpovědnost k rodičovství 

• Rozpoznání fyzických rozdílů mezi mužem a ženou  

• Schopnost říci ne  

• Učení komunikovat o pohlavním styku 

• Obstarávání sexuální pomůcky 

• Učení, jak správně používat sexuální pomůcky 

• Učení vyhledávat pornografii na internetu a vzdělávání muže/ženy v této oblasti 

• Pomáhání při nastavování hranic vzhledem k sexualitě 

• Zabývání se nepřiměřeným sexuálním chováním, důsledky sexuálních aktivit 

• Vysvětlování, jak správně masturbovat 

                                                           
5 terminologie - každá organizace jiný název (práce se sexualitou, překryv pojmu) 
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• Informování o možnostech antikoncepce 

• Edukace v oblasti bezpečnějšího sexu 

• Edukace v oblasti hygieny 

• Edukace v oblasti přitažlivého oblékání 

• Učení, jak navazovat partnerské vztahy 

• Probírání tématu sexuálního násilí (znásilnění, nucení k sexu a sexuálním praktikám, 

zneužívání) 

• Pomáhání handicapovaným párům se začátkem pohlavního života 

• Poskytují poradenství příbuzným (např. rodičům, blízkým osobám) ohledně sexuality jejich 

dětí, blízkých.  

 Aktivní asistence:  

• Pomoc při masturbaci 

• Pomoc postiženému páru při pohlavním styku 

• Doteky 

• Erotické masáže 

• Pohlavní styk či další sexuální praktiky, na kterých se asistentka s klientem domluví 

Právě na dohodě a komunikaci stojí celá filozofie služby. Klient se za pomoci 

asistentky učí pojmenovávat věci, které se mu líbí, a učí se uspokojovat své potřeby.  

Zcela zásadní pro správné uchopení pojmu a jeho obsahu je odlišení sexuální asistence 

a služby sexbyznysu. „Některá pojetí vidí rozdíl mezi sexuální asistencí a prostitucí v tom, 

že sexuální asistence je vykonávána s úctou a respektem a není zde primárně ekonomické 

hledisko. Je zaměřena spíše na individuální potřeby a požadavky klientů a klientek” (Šídová, 

Poláková a Malinová, 2013, s. 127). 

Jediné, co služby spojuje, je skutečnost, že obě mohou končit placeným pohlavním 

stykem. V případě asistence se však předpokládá, a je dokonce žádoucí, navázání vztahu mezi 

oběma aktéry. Prim v tomto vztahu by mělo hrát porozumění, pochopení a spolupráce. 

V žádném případě se nejedná o vztah partnerský, milenecký. Asistentka vnímá klienta jako 

individualitu a zajímá se o něj v tomto duchu. On naopak vnímá asistentku jako průvodkyni 



24 

 

a společně nastavují pravidla a hranice sexuálního chování. Lidé se znevýhodněním často 

poprvé v životě objevují svou sexualitu, zjišťují, co je jim příjemné a naopak. Sexuální 

asistence často probíhá pravidelně, čímž se posiluje vztah mezi oběma aktéry. Vzájemný vztah 

je posilován vzájemným předáváním zkušeností, klient získává i zpětnou vazbu a dovednosti, 

které může uplatnit v potenciálním navazování vlastních soukromých vztahů. Zdůrazňuji, že 

veškeré aktivity se odvíjí od individuality jedince, vše v rozsahu a míře přizpůsobené jeho 

tělesnému a duševnímu zdraví. Jinak bude probíhat asistence klientům s tělesným a jinak 

s mentálním postižením.

3.3.2 Sexuální asistentky 

V České republice je v současnosti pět sexuálních asistentek, které byly vyškoleny pro tuto 

činnost organizací Rozkoš bez rizika, a jako jediné ji smějí provozovat na základě obdrženého 

certifikátu. Podepsaly také etický kodex (viz 3.3.3). Jmenný seznam asistentek i s kontakty na 

ně a odkazy na vlastní webovou stránku je uveden na adrese www.sexualniasistence.cz. 

Zde naleznou klienti potřebné informace, jak se s tou kterou spojit.  

 Každá z asistentek si dále nastavuje vlastní pravidla a hranice, některé navštěvují 

klienty pouze u nich doma, jiné jsou ochotné přijmout je u sebe doma. Veřejnost možná 

překvapí, že nejedna z asistentek předem avizuje, že sexuální styk jako takový neprovozuje! 

Dále také ve svých inzercích upozorňují, že služby poskytují výhradně lidem s postižením, 

tedy těm, kteří nejsou schopni sami uspokojit své sexuální potřeby.  

Je také třeba zdůraznit, že asistentky samy sebe nevnímají jako prostitutky. 

Z rozhovorů, které poskytují a běžně se vyskytují na internetu, vyplývá, že primární pro ně 

není ekonomický zisk, ale že tuto práci považují za poslání. Pravdou je, že některé sexuální 

asistentky provozovaly dříve prostituci, ale jak se o tom dočteme v publikaci Ze sexbyznysu 

na  trh práce (Šídová, Poláková a Malinová, 2013), pro některé ženy je sexuální asistence 

cestou ze začarovaného kruhu, mohou získat práci, která je naplňuje a realizovat se na poli 

pomáhajících profesí. Jak vyplývá z rozhovorů v téže publikaci, mnoho žen vyzdvihuje, 

že mohou pomoci také příbuzným svých klientů nebo pečovatelskému personálu tím, že 

na sebe berou roli sexuálního průvodce. Nezřídka se stává, že rodina nebo pečovatelé jsou 

konfrontování s autoagresí a nenaplněnou sexualitou svých dětí, svěřenců. Ta je směřována 

http://www.sexualniasistence.cz/
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právě k nim, čímž dochází k překračování rolí, které jsou zdravě vymezeny rodič – dítě, 

vychovatel – vzdělávaný a dochází k porušování nastavených hranic (Šídová, Poláková 

a Malinová, 2013). 

Jak již bylo řečeno, každá z asistentek má svůj osobitý přístup a sama stanovuje 

podmínky práce s klientem. Velmi charakteristická je svými postoji a vnímáním sexuality 

asistentka Vladana.   

O své práci hovoří jako o poslání. Zaměřuje se na práci se sexuální energií a ráda o ní 

otevřeně vypráví v televizi i rádiu. Mediálně je nejznámější z dosud vyškolených asistentek. 

Podíváme-li se na její webové stránky, nenalezneme zde žádné příliš odhalené a lascivnější 

fotografie, jako u ostatních kolegyň. Z portrétu se dívá žena, která je sebejistá, charizmatická, 

elegantní, vkusná. Jak můžeme vyčíst z jejího životopisu, věnovala se tanci, spiritualitě, 

psychologii, je umělecky založená, má blízko k ezoterice a šamanství, hraje divadlo, cvičí 

jógu. Ve svých sezeních s klienty se věnuje tantře, sexuologické práci s tělem, intimním 

rituálům, pomáhá klientům s osobnostním rozvojem a uvolňováním těla a mysli. Pracuje sice 

s fyzickým tělem svého klienta, ale snaží se ho prostřednictvím technik tantrických, 

taoistických a šamanských vést k transformaci a kultivaci energie. Její snahou je také léčit 

a odstraňovat bloky v sexuální oblasti, které mají své psychické kořeny. Neposkytuje 

prvoplánové erotické služby (Vladana KristeNa, © 2014). O své práci pro web 

zena.aktualne.cz říká: „Fyzicky i mentálně se uspokojit, znamená pochopit své tělo” (Vránová, 

2018). Proto jsem se rozhodla právě na jejím příkladu předvést sexuální asistenci se vším, co 

obnáší nebo by měla, a čím se svou ideologií liší od prostituce. Sama Vladana definuje 

v rozhovoru rozdíl takto: „Prostituce je služba na úkor své vůle i energie za účelem výdělku. 

Sexuální asistence je dobrovolné odborné poradenství a práce s tělem za účelem pomoci” 

(Vránová, 2018). 

Hodnotit lze po roce a půl působení sexuálních asistentech u nás. Za rok a půl 

fungování služby bylo poskytnuto celkem 250 asistencí (ČTK, 2017), což hodnotí Lucie 

Šídová: „Sexuální asistence funguje a víme, že potřeba tu je. Bylo by fajn, kdyby byla 

v budoucnu v každém regionu aspoň jedna asistentka“ (ČTK, 2017). 
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V současnosti fungují tři asistentky v Praze, jedna v Brně6 a jedna v Trutnově. Také se 

hovoří o možnosti vyškolení sexuálních asistentů mužů. Poptávka po mužích a zájem 

o vyškolení z jejich strany totiž existuje. V první vlně byly vyškoleny pouze ženy, protože 

školení mužů vyžadovalo speciální přístup, na který lektoři zatím nebyli připraveni. Situaci 

vysvětluje v rozhovoru pro organizaci R–R Šídová takto: „Rozhodli jsme se vyškolit ženy, 

které mají zkušenost s prací s tělem proto, že s nimi naše organizace pracuje, [...] ženy, které 

umí pracovat s tělem, znají techniky erotických masáží a masturbace. Tyto ženy obecně umí 

dobře komunikovat, umí navázat vztah s muži, vyjednávat, nastavit si hranice své práce. Navíc 

mají již zmíněné zkušenosti v práci s tělem. Tudíž mají jistý background. Některé mají 

zkušenosti s prací v sexbyznysu, jiné se věnují dlouhodobě práci s tělem, tantře či erotickým 

masážím. Navíc je hodně důležité, aby tyto ženy měly schopnost sebereflexe a věděly, 

co dělají”(Pšenicová, 2017).  

                                                           
6 Tato sexuální asistentka ukončila v době zpracování této práce svou činnost. 

3.3.3 Etický kodex 

Součástí školení asistentek bylo seznámení s etickým kodexem sexuální asistence a jeho 

podepsání, které bylo podmínkou předání certifikátu sexuální asistentky. Tento kodex 

stanovuje pravidla a zásady, kterými by se asistentky měly řídit a tím docílit poskytování 

služeb na co nejvyšší úrovni. Jeho obsahem je tematizace základních zásad. Základní filozofií 

ve vztahu klienta a poskytovatele má být vždy úcta a respekt, vědomí intimity okamžiku. 

Kodex (Freya, © 2015) definuje zásady v oblasti hodnotového přístupu; v rámci nabídky 

a poskytování služeb; komunikace a mlčenlivosti; atmosféry a praktických záležitostí; 

hygieny, schůzek i odměny. Konkrétně by tedy veškeré aktivity měly být předem dohodnuty, 

klient musí výslovně potvrdit zájem, vyslovit (jinak vyjádřit) informovaný souhlas. Asistentka 

by měla být plně informována o zdravotním stavu klienta. Zásadní je, že v případě klientů 

s mentálním znevýhodněním může a má spolupracovat i s jeho ošetřovateli (opatrovateli), 

kteří jsou kompetentní pro posouzení stavu pacienta a možnost výkonu této služby bez újmy. 

Asistentka také volí vhodné pomůcky a prostředky k uspokojení potřeb klienta. V případě, že 

toho není schopen sám klient, zajišťuje i vhodné antikoncepční prostředky. V kodexu je také 

uvedeno, že asistentka nemá cíleně podporovat nebo iniciovat milostný vztah. 
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Shrnutí těchto zásad vystihuje nejlépe citovaná přísaha, kterou skládá každá asistentka. 

„Ctím a respektuji své bližní, nezávisle na původu, rase, pohlaví, rodném jazyce, věku, 

kultuře, způsobu života, náboženství, světonázorovém nebo politickém přesvědčení, zdraví, 

vizáži, vzdělání, vývoji a sociální příslušnosti. Akceptuji autonomii a důstojnost svých 

bližních a právo na jejich sebeurčení. Pracuji nezávisle, samostatně a také bez spojitosti 

s politickými nebo církevními institucemi a jsem zavázán/a klientům/klientkám, pro které 

pracuji. Stojím si za svými vlastními politickými, náboženskými a duchovními názory. Dbám 

o to, abych pro klientku/klienta byl/a stále pouze osobou, která je k němu nebo k ní ve vztahu 

realizátor/realizátorka domluvené služby. Svou prací se zavazuji k mlčenlivosti. Jednám 

s nejlepším vědomím a svědomím a stanovuji si vlastní odpovědnost a cíl své asistenční práce. 

Jsem si vědom/a svých možností a hranic. Asistence, rituály, události apod. připravuji 

po oboustranné dohodě. Za svoji práci mám nárok na adekvátní odměnu. Detaily budou 

vyjasněny předem“ (Freya, © 2015).

3.3.4 Legislativa  

Přes snahy nějak zákonně vymezit prostituci v České republice doposud nemáme v naší zemi 

právní předpis, který by prostituci zakazoval anebo povoloval. Trestní právo však považuje 

za trestný čin tzv. prostituci ohrožující mravní vývoj dětí7 dle § 190 trestního zákoníku 

a kuplířství dle § 189 trestního zákoníku.  

Kuplířství je v zákoně definováno takto: „Kdo jiného přiměje, zjedná, najme, zláká 

nebo svede k provozování prostituce, nebo kdo kořistí z prostituce provozované jiným, bude 

potrestán odnětím svobody na šest měsíců až na čtyři léta, zákazem činnosti nebo propadnutím 

věci.” V oblasti sexuální asistence je riziko spáchání trestného činu kuplířství velké. Samotní 

klienti totiž nemají dostatečnou znalost v oblasti sexuální výchovy, nevědí, na koho se obrátit 

v případě zájmu o službu, kde vyhledat případnou pomoc a ten, kdo se jim pokusí informace 

zprostředkovat, se tak může vystavit spáchání trestnému činu.  

                                                           
7 Provozování nebo organizování prostituce v blízkosti škol a zařízení, které je určeno pro návštěvu nebo pobyt 

dětí, je zakázáno. 
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Především lidé s mentálním postižením potřebují radu a návod, kde nalézt potřebné 

informace. Proto se v rámci projektu zkoumala i slučitelnost sexuální asistence s právním 

řádem naší republiky. Věcí se zabýval odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality 

Ministerstva vnitra. Pro posuzování situace bylo třeba jasně terminologicky definovat sexuální 

a intimní asistenci, která je v běžném diskurzu zaměňována. Podobně jako v textu výše, kdy je 

občas užito termínu intimní asistence ve smyslu části služeb nadřazené sexuální asistenci. 

Pro právní účely se však vycházelo z definice uvedené v článku na webu SexualníAsistence.cz 

(Lecnarová, 2015). 

1. Sexuální asistentka je osoba, která poskytuje handicapovaným lidem kromě poradenství 

v sexuální oblasti i sexuální služby za úplatu.  

(Tedy je externím pracovníkem, poskytujícím ať pasivní, nebo i aktivní asistenci.)  

2. Intimní asistentka je osoba, která radí handicapovaným lidem v sexuální oblasti, aniž by jim 

poskytovala sexuální služby za úplatu.  

(Tedy je většinou interním pracovníkem ústavu, organizace a její služba je financována 

zaměstnaneckým platem.)  

Krom toho je v příspěvku zmiňováno, že přístup k posuzování je zvolen ryze právní, 

etické a zdravotnické otázky byly vynechány. Dále bylo zdůrazněno, že klienti se 

na asistentky obracejí sami, na základě svého uvážení a vlastní vůle, nikdo je k využití služeb 

nesmí navádět. S posudkem pak jménem ministerstva vystoupil Mgr. Michal Šmíd, představil 

podmínky a doporučení, za kterých je stran práva sexuální asistence možná (Lecnarová, 

2015).  

• zprostředkovatelská organizace nesmí asistenty přímo vysílat za klienty (podnět musí vyjít 

vždy od klienta) 

• asistenty smí školit, tedy vzdělávat a působit osvětově (naopak nesmí navádět k prostituci) 

• na požádání předat handicapovaným seznam (všech!) asistentek s kontakty na ně 

• organizace nesmí brát za poskytnutí informací žádné peníze 
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3.4 Instituce v oblasti sexuální asistence 

Sexuální asistence je poměrně nové téma, o kterém je veřejnost informována prostřednictvím 

nových médií, zejména internetu. Zatímco oblast sexuality jako taková a navazování vztahů 

lidí se zdravotním postižním je v českém prostředí celkem prozkoumána, sexuální asistenci se 

česká literatura zatím nevěnuje8. Veškeré informace o této službě získávají zájemci 

prostřednictvím organizace Rozkoš bez Rizika a společnosti Freya, které ji přibližují primárně 

prostřednictvím svým webových stránek a sekundárně svou činností.  

Ještě jedna instituce se zasluhuje o šíření informací o sexuální asistenci, sexshop 

Růžový slon, který pomáhá v oblasti detabuizace sexu také lidí s handicapem. Zapojil se totiž 

do stejnojmenného projektu Sexuální Asistence, v rámci kterého se rozhodl tuto službu 

propagovat a podpořit. Současně je provozovatelem webové stránky 

www.sexualniasistence.cz, která je koncipována jako webový magazín. Pomáhá především 

potenciálním zákazníkům zorientovat se v jednoduchém webovém prostředí a snáze tak nalézt 

potřebné informace. Především je zde zveřejněn seznam sexuálních asistentek a kontakty 

na ně. Návštěvníci zde také naleznou nabídku řady specializovaných erotických pomůcek 

a množství shromážděných článků zabývajících se problematikou sexuální asistence.  

3.4.1 Rozkoš bez Rizika  

Rozkoš bez Rizika je nestátní nezisková organizace nesoucí zkratku R-R. Vznikla v roce 

1992. Aktuálně tedy slaví čtvrt století svého působení a v této práci ji představujeme proto, že 

stála za nápadem podpořit v českém prostředí sexuální osvětu v oblasti handicapovaných a 

zasloužila se o zavedení služby sexuální asistence. 

Jejím hlavním cílem je po celou dobu existence především pomoc ženám, které působí 

v oblasti sexbyznysu a na prostituční scéně. Dlouhodobou snahou organizace je „usilování 

o přijetí legislativy, která by respektovala práva a zájmy osob pracujících v sexbyznysu“ 

(Internetová poradna, © 2010). Snaží se zmenšit zdravotní a sociální rizika, posilovat práva 

žen pracujících v oblasti placených sexuálních služeb a pomoci jim s utvářením vlastních 

                                                           
8 S výjimkou publikace Ze sexbyznysu na trh práce?, která tematizuje sexuální asistenci okrajově v jedné ze 

svých kapitol. 

http://www.sexualniasistence.cz/
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limitů a hranic při práci. Také se snaží být nápomocná těmto ženám při návratu do běžného 

pracovního poměru. R-R poskytuje sociální, právní, zdravotní i poradenské služby pro ženy, 

které pracují nebo pracovaly ve zmiňované oblasti. Poradenská centra R-R se nacházejí 

v Praze, Brně, Ostravě a Českých Budějovicích, navíc se klientky mohou obrátit 

na internetovou poradnu prostřednictvím anonymního chatu. Terénní týmy působí ve 12 

krajích České republiky, s výjimkou kraje Karlovarského a Plzeňského, s cílem aktivně 

vyhledávat ženy poskytující placené sexuální služby v jejich pracovním prostředí. Služby R-R 

jsou dobrovolné a bezplatné. 

Idea organizace R-R souvisí s motivem, který je v této práci zdůrazňován, a tím je 

osvěta. S tím souvisí i přístup pracovníků organizace a jejich vztah ke klientům, který je 

podepřen etickým kodexem. Předpokládá se bezpředsudečné jednání, rovnocenné postavení, 

nehodnocení a nestrannost, respekt ve vztahu k asistentce a jejímu rozhodnutí pracovat 

v sexbyznysu (Rozkoš bez rizika, © 2010-2017). 

V souvislosti s přínosem organizace k tématu sexuální asistence zmiňuji vyškolení 

sexuálních asistentek a také publikaci, která vyšla z pera ředitelky organizace R-R Hany 

Malinové a jejích kolegyň Lucie Šídové a Jany Polákové. Kniha nese název Ze sexbyznysu 

na trh práce?. Svým obsahem navazuje na stejnojmennou konferenci, kterou pořádala 

organizace v roce 2012 a zahájila jejím prostřednictvím diskuze o sexualitě handicapovaných. 

Obsahem publikace je i pojednání o sexuální asistenci v ČR i v zahraničí a její představení. 

Jedná se o jedinou monografii zabývající se sexuální asistencí, i když jen okrajově, v českém 

prostředí.  

3.4.2 Freya 

S uvedením služby sexuální asistence do praxe došlo k předání tématu společnosti Freya, která 

převzala iniciativu v péči o něj. Freya našla svůj název v severské mytologii, pojmenování 

dostala podle bohyně lásky, krásy, plodnosti, úrody. Freya, staroseversky též dáma, paní nebo 

milovaná, vznikla na podzim roku 2016, její zakladatelky Lucie Šídová, Jana Poláková a Petra 

Hamerníková však spolupracovaly již od roku 2004 pod záštitou výše zmiňované organizace 

Rozkoš bez Rizika. 
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Hlavní cíle společnosti jsou dva. Jedním je další rozvoj služby sexuální asistence, 

druhým propagace hlavní myšlenky Freyi, která vychází z přesvědčení jejích pracovníků 

o důležitosti tématu sexuality lidí s handicapem a těch, kteří jsou závislí na péči jiné osoby či 

jinak znevýhodnění. Samotná společnost vyjmenovává teze svých cílů: „Usilujeme o větší 

podporu a porozumění důležitosti vztahů a prožívání sexuality cílových skupin a prevenci 

sexuálního násilí u odborné i laické veřejnosti. […] Věnujeme se též snižování stigmatu 

a předsudků spojených se sexualitou a poukazování na potřebnost systémových změn v této 

oblasti“ (Freya, © 2015). 

Freya se věnuje vzdělávání všech skupin občanů, snaží se o medializaci tématu. Pořádá 

kurzy, přednášky, školení. Mezi posluchači je běžná veřejnost, která projeví o téma zájem, 

ale také pracovníci v sociálních službách, pečující osoby a dokonce pracovníci veřejné správy, 

kteří potřebují nahlédnout pod povrch administrativně popsanému problému. Obsah kurzu 

a informace jsou vždy přizpůsobeny cílové skupině účastníků. Freya se snaží o interakci mezi 

přednášejícími odborníky a posluchači. Za důležité považuje vzájemné předávání informací, 

proto spolupracuje a vytváří sítě pro výměnu informací s dalšími organizacemi. Nechává 

přednášet samotné ty, kterých se diskutované téma přímo dotýká, a promlouvat tak konkrétní 

příklady.  

Mimo výše popsanou teoretickou osvětu přichází také s konkrétními návrhy 

a metodickými postupy, jak přivést téma sexuality a vztahů do pečujících zařízení například 

prostřednictvím protokolů sexuality. Dále nabízí poradenství, koučování, supervize. Součástí 

týmu jsou lektoři, sociální pracovníci, krizoví interventi, terapeuti, ergoterapeuti, 

fyzioterapeuti, ale také další externí pracovníci a odborníci. 

Spoluzakladatelkou společnosti Freya je Mgr. Lucie Šídová, žena, která se zasloužila 

o rozvinutí tématu sexuální asistence v České republice největší měrou. Šídová vystudovala 

obor Sociální práce a sociální politika na Univerzitě v Hradci Králové. Za svůj život 

absolvovala mnoho psychoterapeutických výcviků a kurzů. Působila v organizaci Rozkoš 

bez Rizika, a to na mnoha pozicích od terénní pracovnice po výkonnou ředitelku. Dlouhodobě 

se zabývá sexualitou lidí se znevýhodněním, za tímto účelem absolvovala mnoho školení 

v zemích, kde je sexuální asistence zavedenou službou, tedy ve Švýcarsku, Německu. 
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V současné době se kromě Freyi věnuje také soukromé terapeutické praxi, zároveň působí 

jako dobrovolná terapeutka. Dále se vzdělává v nejrůznějších oblastech např. kariérního 

poradenství, lektorských dovedností. Také je spoluautorkou tří publikací, jejichž ústředním 

tématem je sexuální práce. 



33 

 

4 Výzkumná část 

Praktická, výzkumná část práce si klade za cíl doprovodit teoretické pasáže názory 

dvou osob9 a jejich blízkých10, jichž se probíraná problematika přímo dotýká. S ohledem 

na předmět zájmu, tedy sexualitu lidí s postižením a službu sexuální asistence, které jsou 

velmi intimním tématem, byl pro šetření zvolen přístup kvalitativního výzkumu.  

Jednotná definice kvalitativního výzkumu neexistuje, vysvětluje se zachycením rozdílů 

mezi kvalitativním a kvantitativním výzkumem. Kvalitativní výzkum nabízí možnost detailně 

se zaměřit na konkrétního jedince a jeho zkušenost. Dává prostor k vyjádření komplexního 

a uceleného názoru dotazovaného na problematiku, protože není jeho cílem sebrat velké 

množství dat od velkého vzorku dotazovaných, jak je tomu v případě kvantitativního 

výzkumu. Neomezuje se na statistické pojetí, jednoduše kladené otázky, nesnaží se primárně 

o objektivizaci, naopak je značně subjektivizován a zjištěná data nemusí odpovídat normě 

(Hendl, 2016; Švaříček, Šeďová a kol., 2014). To je s ohledem na účely této práce výhodou. 

Nahlédneme do nitra jedince a jeho prožívání, cílem je poznat konkrétní životní příběh 

a porozumět mu.  

Zásadní je i role výzkumníka, jak píše Hendl (2016, s. 46), on vybírá výzkumné 

otázky, které může během výzkumu doplňovat, obměňovat. Výzkum se tak stává pružným. 

„Práce kvalitativního výzkumníka je přirovnávána k činnostem detektiva. Výzkumník 

vyhledává a analyzuje jakékoli informace, které přispívají k osvětlení výzkumných otázek, 

provádí deduktivní a induktivní závěry“ (Hendl, 2016, s. 46). 

4.1 Základní výzkumný přístup  

Základním výzkumným přístupem, strategií zde zvolenou, je biografický výzkum. 

„Biografií rozumíme napsanou historii života jedince. Jde o rekonstrukci a interpretaci 

průběhu života jedince někým druhým. Průběh života znamená posloupnost faktických 

událostí během života jedince“ (Hendl, 2016, s. 132).  

                                                           
9 Primární respondenti 
10 Sekundární respondenti 
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Jak píše Švaříček, „biografický design je vhodný pro zachycení komplexnosti určitého 

jevu, který je nepřehledný a nepredikovatelný a přitom chceme zachytit jeho vývoj. Biografie 

se snaží zkoumat právě pohled a přístup jedince k takto komplexním jevům, protože každý 

jedinec si vytváří určité interpretace událostí“ (Švaříček, Šeďová a kol., 2014, s. 126). 

Komplexním jevem, podstatným pro toto zkoumání, je vnímání vlastní sexuality v životě 

jedinců s postižením. Aby čtenář dokázal lépe pochopit postoje, názorová stanoviska 

a motivaci chování dotazovaných subjektů, bude mu nejprve představen jejich životní příběh, 

osobnost, světonázor. V rámci sledování biografie, bude též moci zaznamenat názorové 

proměny, které se realizují v průběhu dospívání,  s přibývajícím věkem a získáváním životních 

zkušeností. Zajímavé je také srovnání názorových podobností či odlišností jednotlivých 

respondentů. Hendl (2016, s. 132) totiž říká, „biografické zkoumání se někdy snaží srovnáním 

různých biografií nalézt podobnosti a vzorce životních drah a přispět k vysvětlení osobních 

nebo společenských jevů.“ 

Výzkumníkovou úlohou je v první řadě naslouchat vyprávění, pochopit subjektivní 

náhled dotazovaného a rekonstruovat jeho svět. Biografie je zaměřena na pohled z perspektivy 

jedince. A vede výzkumníka k rekonstrukci života jedince (Švaříček, Šeďová a kol., 2014). 

4.2 Cíle a výzkumné otázky 

 Hlavním cílem výzkumu je popsání života dvou jedinců s tělesným postižením 

zejména v intimní oblasti, jakou je sexualita a partnerské vztahy, popsání případných obtíží 

a nepříjemností spojených s realizací sexu a sexuality člověkem na invalidním vozíku. Dále 

zhodnocení využitelnosti služby sexuální asistence v konkrétních případech.  

Dílčími cíli je také přiblížit komplexní a ucelený názor na službu sexuální asistence 

očima potenciálních klientů, tedy těch, kterým je explicitně určena. Prostor pro vyjádření 

názoru dostávají také jejich blízcí. Ti zastupují skupinu lidí, která má komplexní představu 

o životě lidí s postižením a o které se předpokládá, že velmi dobře chápe potřeby svých 

rodinných příslušníků (přátel) a dokáže se vcítit do jejich situace, zároveň má ze své role 

vyplývající soukromý pohled na problém. Předmětem zájmu je také zjištění, zda spolu názory 

lidí s postižením a jim blízkých korespondují. Zdůrazněno by mělo být, že stranou naopak 
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zůstávají názory veřejnosti, která má pouze hypotetické představy o službě sexuální asistence, 

nesetkává se s lidmi s postižením, jejíž názor tudíž není pro potřeby tohoto výzkumu 

relevantní.  

Ústřední výzkumné otázky můžeme formulovat dvě. První zní: Jak se intimně žije 

člověku, který je odkázán na invalidní vozík? Druhá: Proč (ne)využít služby sexuální 

asistence?  

4.3 Metody sběru dat 

„Základní metodou sběru dat v biografickém designu je opakovaný hloubkový 

rozhovor, kterého se účastní dva vypravěči,“ říká Švaříček (2014, s. 131) a dále dodává, 

že „základem dobrého rozhovoru je důvěrný vztah mezi účastníkem a výzkumníkem“ (tamtéž, 

s. 131). Jako výzkumník jsem se ještě před samotným rozhovorem snažila navázat se svými 

respondenty kontakt a přátelský vztah, několikrát jsme si telefonovali, korespondovali. 

Předběžně jsem je informovala o způsobu vedení rozhovoru, tezích mé práce.  

Specifickým typem rozhovoru užívaným v biografickém výzkumu je narativní 

rozhovor. Vychází s představy, že není vhodné získávat informace prostřednictví schématu 

otázka – odpověď. Dává proto prostor jedincům, kteří jsou schopni sami uceleně vyprávět 

na téma a výzkumník se posléze doptává doplňujícími otázkami (Hendl, 2016, s. 180).  

Vzhledem k typu postižení mých primárních respondentů (viz níže), které jim ztěžuje 

mluvní projev, dlouhé monology jsou pro ně náročné, volila jsem kombinaci obou typů 

rozhovorů. „Návod k rozhovoru představuje seznam otázek nebo témat, jež je nutné v rámci 

interview probrat. Tento návod má zajistit, že se skutečně dostane na všechna pro tazatele 

zajímavá témata“ (tamtéž, s. 178).  

Návodný seznam otázek (viz přílohy) tvořily v mém případě tři základní okruhy 

s podotázkami. První okruh vybízel jedince k představení sebe sama. Druhý se věnoval 

sexualitě, ptal se na znalosti v oblasti sexuality a sexuální výchovy, partnerské vztahy, 

sexuální zkušenosti… Třetí okruh otázek se zabýval sexuální asistencí, zjišťoval její výhody, 

nevýhody, znalost této služby… 
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Strategii strukturovaného rozhovoru s otevřenými otázkami jsem zvolila k zjištění 

odpovědí sekundárních respondentů. „Strukturovaný rozhovor s otevřenými otázkami sestává 

z řady pečlivě formulovaných otázek, na něž mají jednotliví respondenti odpovědět. Pružnost 

sondování v kontextu situace je omezenější než v jiných typech rozhovorů. Tento typ 

rozhovoru se používá, když je nutné minimalizovat variaci otázek kladených dotazovanému“ 

(Hendl, 2016, s. 177). Vzhledem k tomu, že názory blízkých mých primárních respondentů 

měly sloužit jako doplňující, zdála se tato metoda vhodná proto, že nebyla tak časově náročná 

a produkovala jasně formulované odpovědi na stejně položené otázky.  

4.4 Strategie výběru respondentů 

Výběr respondentů je zcela zásadní pro zpracování kvalitního kvalitativního výzkumu. Jak 

říká Švaříček (2014, s. 34), pečlivý výběr respondentů a schopnost výzkumníka osvětlit svou 

volbu při jejich výběru dodává také na důvěryhodnosti výzkumu. 

Při výběru bylo v první řadě nutné zaměřit se na skupinu osob, pro které je určena 

služba sexuální asistence. Následně jsem z výběru vyloučila osoby s mentálním postižením, 

nepovažovala jsem za vhodné hovořit s nimi na téma sexuality s ohledem na své i jejich 

kompetence, současně bylo cílem výzkumu předání komplexního názoru na problematiku, což 

jsem u lidí s MP nepředpokládala. Zaměřila jsem se tedy ve výběru na osoby s vrozeným 

tělesným postižením. Současně jsem hledala takové osoby, které jsou alespoň potenciální 

cílovou skupinou11 této služby. Vzhledem k intimnímu tématu, byla zcela zásadní pro výběr 

respondentů jejich ochota diskutovat o tématu a sdělit velmi soukromé informace ze svého 

života. Tím se výběr velmi zúžil.  

Dále jsem postupovala metodou sněhové koule, tedy volila jsem další respondenty 

na základě doporučení již zkoumaných jedinců. (Hendl, 2016 cit. podle Patton, 1990, s. 169). 

(Jeden z respondentů, se kterým jsem vedla rozhovor, se nakonec ukázal být nevhodným, 

protože nebyl onou cílovou skupinou služby.) Následně jsem využila toho, že všichni moji 

                                                           
11 Cílovou skupinou rozumím skupinu lidí s postižením, kterým nebrání ve využití služby sexuální asistence 

náboženská nebo světonázorová přesvědčení. 
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respondenti mají stejný druh postižení (dětskou mozkovou obrnu), a výběr zacílila tak, aby 

dotazovaní zastupovali, rozdílnou věkovou skupinu. 

 

4.5 Etická dimenze výzkumu 

Etiku výzkumu vysvětluje Hartl ve Stručném psychologickém slovníku takto: „Etika výzkumu 

je soubor pravidel požadujících dodržování práv zkoumaných jedinců, omezení 

psychologických a fyzických rizik, vyžádání informovaného souhlasu“ (Hartl, 2004, s. 61).  

Základní etické otázky, kterým je třeba věnovat pozornost v rámci zachování etických 

pravidel, jmenuje Hendl (2007, s. 157-159). Jsou jimi otázka informovaného souhlasu 

(explicitní vyslovení souhlasu s účastí na výzkumu), zatajení cílů a okolností výzkumu 

(vysvětlení tématu, cílů, způsobu vedení výzkumu a podání informací o něm), reciprocity 

(angažovanost výzkumníka, zvážení, zda publikovat informace, které by mohly dotazovanému 

ublížit), soukromí a emočního bezpečí. 

Otázka soukromí souvisí s „ochotou dotazovaného sdělovat podrobnosti ze svého 

života s vědomím, že budou zveřejněny“ (Hendl, 2007, s. 157). Mnou dotazovaní jedinci byli 

ochotni sdělovat intimní skutečnosti, byli rádi za ujištění, že zůstanou v co možná nejvyšší 

anonymitě. Vysvětlila jsem, že jim změním jména a vynechám konkrétní názvy institucí, 

pokud to bude možné. Zároveň, že potřebuji znát některé osobní údaje (např. vzdělání, zájmy), 

které pomohou vytvořit obrysovou představu o jejich osobnosti.  

Emoční bezpečí souviselo v případě mých rozhovorů s ponecháním možnosti volby, 

na kterou otázku respondent odpoví. Nenutila jsem ho k jasným stanoviskům, nechala jsem ho 

vyjádřit se šířeji, případně i k otázce v pozměněné podobě. Důvodem mého počínání byla 

snaha vést dialog rovnocenně, přátelsky, omezit svou roli výzkumníka, který má zájem pouze 

o potřebná data.  

S tím souvisí i pochopení, že ačkoliv se snažím pojednat téma co nejkomplexněji 

a představit ho nezpochybnitelným způsobem se všemi jeho pozitivy a negativy, nelze takto 

jednoznačně formulované názory a závěry očekávat od respondentů. Pochopila jsem, že cílem 
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výzkumu má být naopak doložit skutečnost, že problematika sexuality a sexuální asistence je 

tak obtížně vystihnutelným tématem, že má smysl dát prostor právě každému dílčímu názoru 

vycházejícímu z respondentova přesvědčení a nesnažit se příliš zobecňovat.  

4.6 Biografie č. 1 

Podkladem první biografie je rozhovor s Kryštofem, takto přejmenovaným pro účely práce, 

a jeho matkou, kamarádkou a rodinným přítelem. Ústřední rozhovor s Kryštofem byl veden 

v domácím prostředí a v přátelské atmosféře.  

4.6.1 Životní příběh 

Kryštof se narodil v roce 1998. V době rozhovoru je mu 19 let a od narození žije s tělesným 

postižením – dyskinetickou formou dětské mozkové obrny (dále DMO). Ta u něj byla 

způsobena protahovaným porodem a nedostatkem kyslíku při narození v souvislosti s krátkou 

pupeční šňůrou.  

 DMO zapříčiňuje jeho špatnou a obtížnou chůzi, poruchu rovnováhy a také časté 

a nekontrolovatelné mimovolné pohyby horních končetin. Kryštof říká: „Ruce mi někdy utíkaj 

samy od sebe tam, kam nechci, takže třeba ani nemůžu psát. Někdy je problém se sám najíst 

nebo umejt.“ Uvědomuje si velkou podporu své rodiny, zejména matky, která je mu oporou. 

Od prvních týdnů života matka s Kryštofem cvičila zejména Vojtovu metodu, jezdil do lázní, 

matka spolu s terapeuty vymýšleli nejrůznější cvičení, která by vedla ke zlepšení Kryštofova 

stavu a umožnila mu větší míru samostatnosti například v chůzi alespoň v interiéru. Pílí se mu 

podařilo dosáhnout chůze s chodítkem, v interiéru částečně samostatné. „Největší pokrok jsem 

udělal v rehabilitačním centru na Slovensku, když mi bylo asi jedenáct a nějaký roky potom,“ 

říká. V současnosti však Kryštof rehabilituje po operacích nožních kleneb, které mu byly 

provedeny v loňském roce. Říká, že pro všechno snažení a cvičení nevydržely nápor jeho 

nohy. Operace obnášely dlouhou rekonvalescenci včetně opětovného nácviku chůze. 

 Rodinné zázemí má Kryštof dobré. Až do 18 let žil v úplné rodině. Ta se nakonec 

vlivem odlišných názorů rodičů (a širší rodiny) na jeho výchovu rozpadla. Se svým otcem se 

Kryštof vídá, ale vztah s ním nehodnotí tak kladně jako s matkou, říká, že si tolik nerozumí. 
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Nyní žije s matkou v bezbariérovém bytě (očekávají stěhování do většího podobného typu), 

který je také svou velikostí uzpůsoben a zařízen tak, aby v něm Kryštof mohl žít optimální 

(třeba partnerský) život i v budoucnu. Vztah syna a matky je očividně přátelský, důvěrný, plný 

svobody a lásky.  

 Vzdělání hraje v Kryštofově životě významnou roli. „Když máte handicap, tak čím víc 

titulů, tím se líp zařadíš do pracovního poměru,“ uvažuje. „Když přijdou na pohovor lidi, 

který maj stejný vzdělání a jeden má handicap, tak automaticky a logicky vemou toho 

zdravýho.“ Kryštof měl z pohledu rodiny štěstí, že mohl být již od první třídy integrován 

do běžné základní školy s asistentem, ač to v té době ještě nebylo běžné. Střední školu 

absolvoval v Praze v Jedličkově ústavu v oboru sociální činnost. Při výběru střední školy 

rodina váhala, nakonec usoudila, že bude spokojenější mezi vrstevníky s podobným životním 

osudem. Změna souvisela i s týdenním pobytem ve stacionáři, kde si Kryštof vyzkoušel život 

bez neustálé podpory matky a ten se mu přes těžké začátky nakonec zalíbil. Zpětně hodnotí, že 

se zde naučil větší samostatnosti ve smyslu rozhodování o sobě a navíc odloučení ještě více 

prospělo jejich vztahu. Pár dní před konáním našeho rozhovoru úspěšně odmaturoval. Nyní 

Kryštof čeká na výsledky přijímacího řízení, hlásí se na dvě vysoké školy, největší zájem má 

o obor veřejná správa. V budoucnu by se rád plně zařadil do pracovního procesu. Představuje 

si práci ve firmě, u svého počítače. Náplní práce by mohlo být například vytváření podkladů, 

smluv pro jednání. Zároveň reflektuje svou vůdčí povahu a nebránil by se ani práci na řídící 

pozici, být například manažerem a využít svou komunikativnost. Z mého pohledu si Kryštof 

příliš nepřipouští své omezení, které brání okolí v porozumění jeho mluvnímu projevu.  

Kryštof je ve svém životě odkázán na elektrický invalidní vozík, který mu pomáhá 

kompenzovat pohybové omezení. Zajímá se o nová technická zařízení, který by mu pomohla 

minimalizovat své znevýhodnění a vyrovnat své příležitosti se zbytkem společnosti směrem 

ke svému budoucímu životu a co možná nejvyšší míře samostatnosti. Povahou je Kryštof 

extrovert, velmi cílevědomý, pracovitý, ctižádostivý. V osobním životě je také velmi aktivní. 

Baví ho sport, cyklistika, plavání.  
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4.6.2 Oblast sexuality a sexuální asistence 

O svém handicapu (jak o něm sám hovoří) přemýšlí Kryštof jako o skutečnosti, která k němu 

patří a na kterou je třeba si zvyknout. Nemá, podle něj, smysl přemýšlet o omezeních z něj 

plynoucích nebo o tom, že mu vadí. „Když se nesrovnáš, budeš pořád nespokojená, víš, že 

pořád někoho potřebuješ pro nějaký úkony, ale snažíš se je dělat sám a trénovat.“  

Sám sebe nevnímá jinak, než jako každého jiného kluka ve svém věku. Má kamarády, 

kteří jsou spíše starší než on (o pět i deset let), lépe si s nimi rozumí. Říká, že je to tím, že už 

jsou vzdělaní a vědí, co ve svém životě chtějí. S nimi chodí na večeře, občas na party. 

Odlišnosti mu prý občas připomíná jen okolí. „Ňáký dvě dvanáctiletý si mě v metru fotily jak 

vopici, tak jsem jim řek, jestli vědí, co je GDPR a že jsem jim nic nepodepsal.“ Kryštof si umí 

udělat legraci a na nevhodné chování ostatní upozornit. Znevýhodnění si ve svém životě 

nepřipouští, díky elektrickému invalidnímu vozíku je maximálně soběstačný, mobilní 

a nevnímá tedy nijak fatálně svou nesvobodu, kterou mu svou špatně kladenou otázkou 

podsouvám, když se ptám, jak to dělá, když by chtěl jít na rande. „Normálně jdeme do parku, 

jako ty, s električákem je to pohoda.“  

Stejně „normálně“ u sebe pociťuje i svou sexualitu. Říká, že je narozen ve znamení 

štíra, o kterém je známo, že má sexualitu a sexuální touhu silně rozvinutou. Kryštof se nestydí 

o ní ani o sexu mluvit. Vzpomíná, že už od čtyř let cítil dětskou lásku k dívce, která byla o pět 

let starší než on. V prvním ročníku na střední škole si pak našel přítelkyni. Zpětně hodnotí: 

„První láska, dětská zamilovanost, kraviny, blbosti, seděli jsme u messengeru a jinak jsme 

spolu nekomunikovali, potom se se mnou rozešla esemeskou.“ Rozchod nesl těžce. Rok se 

trápil tím, že nemá partnerku, že je sám, zabýval se tím, proč je sám, co dělá špatně, řešil sex 

a jeho potřebu. Dnes přiznává, že svou situaci nakonec vyřešil zvláštně. Našel si dívku jen 

proto, aby nebyl sám. „Je to hnusný, ale bylo to tak.“ Vztah jim nevydržel. Kryštof nakonec 

přiznal, že tato jeho přítelkyně měla taková zdravotní omezení, že sexuální styk s ní by zřejmě 

ani nebyl možný. 

Kryštof dál cítil tlak, zvědavost, masturbace mu již nestačila, toužil po zážitku, chtěl se 

ve svém životě tímto směrem posunout. Neměl partnerku, toužil po první sexuální zkušenosti. 

Věřil, že mu pomůže zvýšit sebevědomí. Protože o sexu hovořili běžně doma a byl si vědom 
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toho, že každý má své sexuální potřeby, zabýval se možnostmi, jak je realizovat. Navštěvoval 

také Sexy úterky, pořádané Jedličkovým ústavem, které vzdělávají klienty v oblasti sexuality 

a  sexuálního zdraví. Zde se Kryštof dozvěděl o službě sexuální asistence.  

Uvažoval o ní, ale nebyl si jist, nebyl přesvědčený. „Je to super, že ta asistentka počítá 

s tim, že se mnou může bejt něco jinak. Mně se to zdálo dobrý proto, že bych si vyzkoušel, jestli 

ten sex mít normálně můžu, že by mi to zvýšilo sebevědomí,“ hodnotí. Nakonec se ale pro 

službu nerozhodl, jedním z důvodů bylo, že se mu vyškolené sexuální asistentky zdály staré 

a nepřitahovaly ho fyzicky a také si řekl, že je služba určena zřejmě spíše lidem, kteří jsou 

zdravotně natolik omezeni, že si nemohou pomoci k sexu a uspokojení jinak než využitím 

sexuální služby. „Když bych nikdy neměl holku, sex, ani nic jinýho a potřeboval bych se 

uvolnit, tak bych to chtěl zkusit, ale když vím, že si můžu pomoct normálně, tak by mi to přišlo 

zoufalý.“ Dalším důvodem, proč službu nevyužít, byla zkušenost se vztahy a zájem 

o partnerství. Kryštof se svěřil, že by pochopil, že službu využije starší muž, který nikdy 

neměl partnerku a sex by jinak nezažil.  

Na rozdíl od sexuální asistence Kryštof rázně zavrhuje návštěvu prostitutky. Obává se 

hygienických návyků prostitutek, ale také hygieny prostředí, ve kterém se sex provozuje. 

„Nepůjdu do bordelu, kde máš třicet ženskejch, který maj stabilně za měsíc strašně moc 

chlapů, ještě tam něco chytím, je to hnus.“  

Uspokojení a celkové uvolnění nakonec Kryštof nalezl v tantrické masáži. Denně 

jezdíval kolem reklamního banneru, a tak se nakonec svěřil matce, že se ji rozhodl vyzkoušet, 

a ta ho podpořila. Od té doby využívá služeb tantrické masérky zhruba jednou za půl roku, 

když se mu podaří našetřit peníze. Sazba za hodinu a půl masáže činí 2700 korun. O službě 

říká: „Tantra je masáž celýho těla s přidanou hodnotou, která tě na konci dovede k orgazmu. 

Zajímalo by mě, jak je to u ženskejch, protože u ní nemůže dojít ke styku, asi se vás ptá 

na erotogenní zóny? […] Já tam ležím a jinak nedělám nic, když jdu odtamtud, cejtím se 

uvolněnej a jako povzbuzenej nebo jak to říct, ale zároveň vyklidněnej.“ Tantra není jen o 

styku, ale o celkovém zážitku, zpětně Kryštof hodnotí pozitivně tuto volbu. Je rád, že první 

sexuální styk zažije až s dívkou, kterou miluje, dospěl k názoru, že tak by to mělo být.  
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Na otázku, zda je možné oddělit sex od lásky, má Kryštof jasný názor. „Sex je intimní 

touha po vzrušení, kterou ti může teoreticky dopřát kdekdo, když zajdu na tantru, i v bordelu, 

kam bych v životě nešel. Láska je něco, co cejtíš k někomu, koho máš rád, nechceš ho měnit, 

miluješ ho proto, jakej je. Kombinace lásky a důvěrnýho sexu je pak nejvíc.“ 

 Aktuálně má Kryštof přítelkyni. Znají se již delší dobu, ale poprvé si spolu vyšli 

po pomaturitním večírku. „Přišla za mnou v deset večer si jen tak popovídat, oba už jsme byli 

lehce napitý.“ Dnes se Kryštof cítí zamilovaný, poprvé jel do školy o den dříve už v neděli, 

aby se se svou dívkou viděl, sbližují se intimně. A dá se očekávat, že jejich vztah dospěje 

k prvnímu pohlavnímu styku v Kryštofově životě. Je na něm vidět, že je plný života 

a očekávání. Budoucnost je mu otevřená ve vztazích i studiu. 

4.6.3 Pohled matky  

Z rozhovoru s matkou Evou vyplynulo, že má se synem výborný vztah založený na důvěře, 

otevřenosti, svobodě a přátelství. To potvrdil během rozhovoru i sám Kryštof, který se 

několikrát na matku odkazoval, čímž potvrdil, že je nejbližším člověkem v jeho životě. Krom 

toho působí Eva jako vyrovnaná žena (mající stabilní nikoliv striktní názory), oddaná svému 

synovi, prožívající s ním životní nástrahy a posouvající ho v životě vpřed. Říká, že se synem jí 

do života přišla bezpodmínečná láska, popisuje ji jako přirozený pocit opravdové lásky, která 

se řídí srdcem. Naučila se prý ctít názor a přání syna a vycházet mu vstříc, respektovat, 

že vlastní představa nemusí být správná.  

 Sexualitu svého syna vnímá matka přirozeně odjakživa. Na téma vztahy, partnerství, 

sebeuspokojování, sex, spolu hovořili přiměřeně věku vždy. „Touha prožívat nějaký vztahy je 

naprosto totožná, handicapem nezasažená, takže dávám Kryštofovi volnost ve vztazích a chci, 

aby si je prožil, registruju na něm normální znaky, touhy vztah mít, k někomu patřit, prožít 

nějaký erotický zážitky a dojít k plnýmu sexuálnímu zážitku. Vztahy, co teď prožívá, jsou 

strašně fajn, normální ověřování sexuality a vztahovosti. Jsem schopen vztahy navazovat? 

Zatím je to taková zkouška sebeuvědomění, posílení sebevědomí. Na navázání plnohodnotnýho 

vztahu je ale brzo. Chci tím říct, že v tomhle věku často handicapovaní navazují vztahy mezi 

sebou proto, že jsou v komunitách, ale také proto, že to visí v hlavách zdravejch, mají v nich 
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velkou míru strachu z neznámého, možná přirozeně nepřitažlivosti, nevědí. Páry zdravej 

a handicapovanej se objevují třeba pozděj, v pozdějším věku. Problém je v tom, že technicky 

jsou intimní vztahy mezi dvěma s handicapem složitější.“  

 V době, kdy Kryštof sexuálně vyzrával, cítila na svém synovi touhu po lásce a objetí, 

i výraznou touhu po sexu, zkušenosti, která vyvrcholila ve velký tlak a zájem. Jeho tělo bylo 

ve větší křeči, častější byly i samovolné pohyby končetin. V té době Kryštof neměl stálou 

partnerku a přemýšlel, jak svoji touhu realizovat, částečně ze zvědavosti, částečně pod tlakem. 

Evu napadlo, že by synovi k osmnáctým narozeninám objednala sexuální asistentku. O službě 

věděla od Kryštofa. Podporovala ji, protože tušila, že sexuální asistentky jsou vyškolené tak, 

aby respektovaly potřeby klienta. Na druhou stranu se domnívala, že syn nemá v této oblasti 

žádnou speciální potřebu. Důvodem, proč to nakonec neudělala, byla Kryštofova 

nerozhodnost, nakonec na něm necítila přesvědčení, že by chtěl svou potřebu realizovat tímto 

způsobem.  

„My s Kryštofem rehabilitujeme na energetický bázi, děláme taichi, čchi kung12, mám 

pocit, že Kryštof je vyrovnanější sám se sebou než třeba ostatní jeho vrstevníci, takže když 

přišel s nápadem tantry, řekla jsem mu, jasně, ok, běž. A teď mi přijde, že to bylo pro Kryštofa 

naprosto zásadní v poznání sexuální energie, krom toho, že se vyklidnil, tak poznal, že 

sexuální energie je celej komplex vjemů a uvědomování si sebe sama, prožitků těla a toku 

energie, není to jenom o zasunutí údu někam.“ Eva považuje za velmi důležité, že Kryštof 

poznal sám sebe, své tělo a skutečnost, že nejde o samotný sexuální styk, ale o komplex 

veškerých prožitků a získal zkušenosti.  

Eva věří, že do budoucna je Kryštof dobře vybaven. Připouští si, že nebude schopna 

starat se o něj navždy, dokud ano, chce to pro něj udělat. Ví, že si sám nevypere, neuvaří, 

nevyžehlí. Proto už nyní sehnala velký bezbariérový byt, kam se budou stěhovat. Do budoucna 

počítá s tím, že by v něm mohli bydlet ona i on se svou potenciální přítelkyní. Eva sama 

poznamenala, že finanční zajištěnost je v péči o dítě s postižením obrovskou výhodou. Ona 

                                                           
12 Doslova znamená práce s energií. Čchi-kung je staré čínské umění, které se zabývá prací s vnitřní energií čchi. 

(Rehabilitace info, © 2018) 



44 

 

měla štěstí, že nikdy nemusela plně vypadnout z pracovního procesu, což mělo výhody 

finanční, i vztahově sociální. 

4.6.4 Pohled rodinného přítele  

Rodinný přítel Petr je velikou oporou Evě i Kryštofovi. S Kryštofem rehabilituje za pomoci 

různých cvičení na energetické bázi a je mu i mužským vzorem. Petr se zdá být nad věcí, 

zřejmě přijímá takové události, které život přinese. Působí optimisticky, vyjadřuje se přímo 

a nestydí se za svůj vlastní názor, i když je jiný, než by kdo chtěl slyšet. 

 Já bych chtěl hlavně říct, že z Kryštofa mám velkou radost, von je bojovník 

a cílevědomej kluk, v hlavě to má srovnaný, za ty roky, co ho znám, udělal ohromný pokroky. 

Na to, že je mu devatenáct, je nesmírně vyrovnanej se svým handicapem, přijal ho a mentálně 

je za vodou,“ říká Petr hned na úvod rozhovoru. K vnímání Kryštofovy sexuality rázem 

dodává: „No, já jednak moc nechápu, jak je možný, že už je tak velkej, že to tak uteklo, ale 

jinak musim říct, že na něm samozřejmě vidím zájem o holky, i jsme se o tom bavili, taky je to 

štír, takže jako ... je to vzhledem k jeho věku pochopitelný.“  

 Petr se snaží Kryštofa ve vztazích podporovat. Občas spolu chodí na pivo, povídají si o 

dívkách, vztazích, sexu a Kryštofových představách do budoucna. Jednou prý společně 

hovořili i o Kryštofově aktuální potřebě, vyzkoušet něco nového a zbavit se napětí a otevřeli 

téma sexuální asistence. Petr shrnul, co si o ní myslí: „Víte co, služba je to dobrá, pro ty, kteří 

si k sexu nemohou pomoci jinak, hlavně pro mentálně handicapovaný nebo třeba nepohyblivý. 

Nebo jako, já budu Kryštofa podporovat v každém jeho rozhodnutí, ale nemyslim si, že zrovna 

tohle je pro něj vhodný. Myslim, že on potřebuje něco jinýho. Spíš se jako naladit na vlnu, aby 

pochopil, co to sex je. Zatím má dojem, že je to jen o tom jednom, jestli mi rozumíte.“  

Podobný názor má i na prostituci. Zastává názor, že Kryštof žije natolik plnohodnotný 

život, že může do budoucna očekávat navázání plnohodnotného partnerského vztahu. Jediné, 

co ho dle jeho názoru omezuje ve vztazích, je těžší verbální komunikace, ta je prý ale 

navzdory všemu pro Kryštofa zásadní (má ji rád) a necítí se v ní nijak omezován. Petr přiznal, 

že právě skutečnost, že si Kryštof nepřiznává, že mu občas není rozumět, by ho jednou mohla 

nepříjemně překvapit a zranit (například v práci) a proto se snaží s ním i na toto téma citlivě 
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diskutovat.  Protože je toto omezení, ač výrazné, jediné podstatné, domnívá se, že není třeba 

v mládí přistupovat ke krokům placené služby za pohlavní styk. „My jsme se pak ňákou dobu 

neviděli a Kryštof přišel s tím, že to vyřešil tou tantrickou masáží, o který jsme se spolu už 

bavili, tak jsem měl radost, protože vypadal fakt spokojeně. Mluvili jsme o tom i s Evou 

a shodli se, že to byla trefa do černýho.“ 

4.6.5 Pohled přítelkyně  

Aneta je o rok mladší než Kryštof. Poznali se ve škole a partnery jsou velmi krátce. Kryštof 

váhal, zdali svou přítelkyni oslovit, aby se účastnila výzkumu, ona posléze zvažovala, jestli se 

k tématu vyjádřit, vzhledem k tomu, že se teprve intimně poznávají. Nakonec se rozhodla 

kladně. Ve výzkumu zastupuje názor mladé ženy, partnerky, která poznala svého přítele 

ve chvíli, kdy již měl nějaká životní rozhodnutí za sebou.  

 Aneta vzpomíná, že se jí Kryštof líbil od první chvíle, kdy se začali ve stacionáři 

potkávat. Zdál se jí přitažlivý a zajímavý, líbil se jí fyzicky. „V tý době měl ale holku, mně by 

ani nenapadlo ho nějak balit, cejtila jsem se jako malá nesmělá prvačka.“ Kryštof prý působil 

sebevědomě, vyzařoval z něj sexappeal. „Je vtipný nad tím takhle zpětně přemejšlet, ale vim, 

že jsem si říkala, že je určitě hodně zkušenej, myslim jako v tý oblasti, kdežto já nedostala 

nikdy ani pusu.“ 

 Trvalo to nějakou dobu, než zjistila, že vztah Kryštofa s tehdejší přítelkyní není nijak 

zvlášť šťastný. Aneta s Kryštofem se postupně stali blízkými kamarády, z kamarádství se 

posléze vyvinula láska. Dnes už Aneta ví, že předchozí Kryštofův vztah byl spíše „na oko“. 

„Jako nebylo to vod něj hezký, samozřejmě, že se člověk bojí, jestli se mnou není taky jen tak, 

ale věřím mu, bez toho to asi nejde. Navíc mám pocit, že je to mezi náma fakt vopravdový, 

takový ty intimnosti, hlazení... a taky si normálně povídáme, říká mi hodně soukromejch věcí 

a  myslím, že jinak by to nedělal, kdyby to se mnou nemyslel vážně.“ 

 Službu sexuální asistence Aneta zná z doslechu. Domnívá se, že jako každá jiná služba 

i tato má své příznivce a odpůrce. Rozhodně na ní ale nespatřuje nic špatného. Věří, že spoustě 

lidí může pomoci vyrovnat se se svým postižením, do značné míry ji vnímá jako terapii. 

Na druhou stranu jí vadí její přehnané vyzdvihování a názory, které službu považují za jediné 
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východisko pro lidi se znevýhodněním. „Ta služba je inzerovaná, nebo jak to říct, i pro mě, 

ale já bych ji třeba v životě nevyužila, co říkaly holky13, tak ani ony. Jde asi o to, že nás náš 

handicap tolik neomezuje v týhle oblasti a možná to bereme víc tak, že sex patří ke vztahu, 

když nemám vztah, tak holt nemám sex. Co mě ale totálně vytočilo, když jsem si jednou 

povzdechla, ještě než jsme byli s Kryštofem spolu, že bych taky chtěla obejmout a pomazlit 

a kamarádčina máma mi poradila, ať jdu za sexuální asistentkou. To sem si říkala, že 

nepochopila nic, jakoby tim řekla, že si nemůžu najít kluka, protože hůř chodím a taky totálně 

vypustila, že jsem žena, která má zájem o mužskej dotek.“  

 Aneta ví, že Kryštof svého času o využití služby uvažoval. „Jako jeho holka jsem 

ráda, že je ještě panic a první sex můžeme mít spolu, už proto, že se poprvé nevyspal s nějakou 

starší paní, protože ty asistentky nejsou zrovna nejmladší, na druhou stranu bych mu nemohla 

nic vyčítat. Rozhodně bych to nebrala jako nevěru, vždyť se mnou v té době nechodil.“ A dále 

dodává, že lidé s postižením mají život trochu jiný, některým se podaří se svým 

znevýhodněním vyrovnat, jiní se tak alespoň tváří. Rozdíl mezi muži a ženami je markantní 

právě v oblasti sexu a sexuality, muži mají, dle jejího názoru povětšinou potřebu zažít sex 

a zvýšit si tak sebevědomí, ženy čekají na svou lásku a promítají do ní veškeré své životní 

idey.  

4.7 Biografie č. 2  

Druhou biografii tvoří rozhovor s Milanem, se kterým jsem se sešla dvakrát v jeho oblíbené 

kavárně. Rozhovor byl příjemný, často se odchyloval i k jiným tématům a filozofickým 

zamyšlením. Podruhé jsme vedli rozhovor ve třech i s jeho kamarádem Patrikem. Možnost 

vzájemně reagovat na názory se ukázala jako přínosná, protože vyzdvihla názorové nuance 

a upozornila na nepřesná vyjádření. Dalšími dotazovanými jsou asistentka z domova 

s pečovatelskou službou a nevlastní otec.  

                                                           
13 kamarádky 
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4.7.1 Životní příběh  

Milan se narodil v roce 1987. Při porodu byl přidušen. Od narození žije s kvadruparetickou 

spastickou formou DMO. Ve svých 31 letech je dnes již plně odkázán na invalidní vozík.  

 Milan neměl lehké dětství. Jeho matka se nechtěla smířit s tím, že se jí narodilo dítě 

s postižením. Snažila se se svým synem rehabilitovat a cvičit, ten často plakal, což neunášel 

jeho otec, který matku fyzicky napadal. Rodiče se brzy rozvedli, svého otce Milan zná, ale 

prakticky se s ním nevídá.  

 V šesti letech nastoupil Milan do první třídy běžné základní školy. Chodil o berlích. 

Vzpomíná, že některé děti se mu smály. „V tý době měla máma takovej nápad s doktorama, že 

mně vlastně budou operovat nohy, abych je roztáhl, protože jsem byl staženej, takže dva 

měsíce sádry, potom jsem to rozhejbal, šel jsem na další operaci a učitelka mi neuznala 

absenci.“  Milan dnes zastává názor, že operace pro něj nebyla dobrá. Nesouhlasí s přístupem 

lékařů, kteří dle jeho názoru „každého rozoperovávají“, říká, že v té době o operaci nemohl 

sám rozhodnout. Zlobí se na rodiče, že ho na operace poslali, nebere ji jako pomoc. Tvrdí, že 

bez nich by byl dnes fyzicky v horším stavu, ale psychicky by se cítil lépe. „Hned potom, 

co jsem se rozhejbal jsem šel na operaci, a to úplně ztuhneš, to rozhejbávání pak strašně 

trvá.“  

 Milan přestoupil na zvláštní školu. Vzpomíná, že se nemusel vůbec připravovat. 

Inteligencí na tuto školu nepatřil. Dokonce zůstával doma, byl premiantem, ale nevzdělával se 

tak, jak by mohl. V deváté třídě si dodělával nástavbové vzdělání, aby měl ukončené základní 

vzdělání. Na střední školu nikdy nenastoupil. Byl demotivován. Dnes má dojem, že na lepší 

pracovní pozici by stejně nedosáhl, možná na lepší finance.  

 Celkovým determinantem Milanova života je nepoznané láskyplné zázemí a rodinná 

podpora. Se svou matkou nemá dobrý vztah. Vzpomíná, že do patnácti let věku, když žil spolu 

s matkou a jejími střídajícími se partnery, zažíval i násilí směřované k němu. Přestože 

Milanova psychika je zasažena, snaží se na život pohlížet s lehkou dávkou ironie. Usmívá se 

nad situacemi, které nastaly ve chvíli, kdy matka sdělila svému partnerovi, že žije 

v domácnosti s dítětem s postižením a on ze vztahu utekl.  
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 Od 15 let pracoval Milan v chráněné dílně. Práce ho bavila, i když byla víceméně 

jednotvárná a také špatně placená. Vzpomíná, že pracující v chráněné dílně byli tříděni 

na výkonnější a méně výkonné. Vzpomíná, jak dostal za úkol třídit šroubky do pytlíčků, nebyl 

schopen splnit denní limit. Uznává, že na jednu stranu trénoval jemnou motorikou, ale 

na druhou stranu ho práce nebavila. Také se setkal s přístupem vedoucích, který by 

od pracovníků na této pozici nečekal. „Šéf z nás dělal debily, učil nás zavírat okna, pak ho 

sám nezavřel a do druhýho dne to vykradli, to měl za to. Nechápu, jak nás může brát dobře 

celá společnost, když se k nám chovaj blbě i lidi, od kterých by se čekalo, že budou empatický 

a mít jako pochopení.“ Ještě s horším přístupem se setkal, když sháněl práci v jiné chráněné 

dílně. „Přišel sem na pohovor, automaticky mi řekli, budu ti tykat, tady to podepiš.“ 

 Aktuálně pracuje Milan z domova, vyhledává zakázky pro firmu. Práce mu prý 

nezabere mnoho času a baví ho. Přivydělá si. Přesto si nedělá iluze. „Vzali mě proto, že na mě 

berou dotace.“ Žije v domě s pečovatelskou službou. Je do značné míry soběstačný. Po městě 

se pohybuje sám na elektrickém invalidním vozíku. Nakoupí si základní potraviny. Může 

vyrazit s kamarádem do kavárny. Pečovatelky mu standardně pomáhají třikrát denně, 

s přípravou jídla, obléknutím, hygienou.  

 Milanův životní příběh ani jeho život není úplně šťastný, nyní je spíše smířený. Když 

jsem s ním hovořila poprvé, zamýšlela jsem se, proč má tak radikální a svérázné životní 

postoje a názory. Netušila jsem, čím si v životě prošel a ani bych tomu nechtěla věřit, protože 

se zprvu zdál mužem velmi optimistickým, uvědomělým a s humorným přístupem k životu. 

Když jsme se setkali podruhé, odkryl další část svých vzpomínek na dětství a mládí a já 

pochopila, že by ve svém životě potřeboval partnera, který by mu ukázal novou životní cestu, 

která by byla světlejší a laskavější. Současně jsem také pochopila, že v Milanově situaci, kdy 

je vyčerpaný životem, odevzdaný a trochu mrzutý, se takový partner hledá ještě obtížněji.  

4.7.2 Oblast sexuality a sexuální asistence 

Život s handicapem vnímá Milan jako realitu, proti které nelze bojovat. Stále má pocit, že 

na něj společnost hledí s despektem, stejně jako na všechny lidi, kteří jsou nějak odlišní. Milan 

vidí příčinu ve vlivu médií nebo sociálních sítí, která často znevýhodněné jedince zesměšňují, 
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nebo je pojímají jako nesamostatné a nesoběstačné chudáky, které je třeba litovat. Oba 

přístupy jsou podle Milana špatné. Uvádí dva příklady: „Jednak ta paní v metru14, místo aby 

se řeklo, tomuhle se nebudeme smát, to není hezký ani dobrý pro společnost, letělo to 

internetem. Za druhý si nikdo neuvědomuje, jak je hrozný, jedu s asistentkou15 autobusem 

a někdo pronese, jak je hezký, že se o mě stará, že je hodná a laskavá, jako bych tam nebyl, 

mluví o mně normálně ve třetí osobě ... to je hrozně ponižující, jako kdybych ani nebyl člověk, 

když mluvěj na mě, tak mi začnou tykat (!), přitom ty lidi to asi ani nemyslej zle, jen nejsou 

informovaný.“ 

 Milan toto nepochopení nikomu nevyčítá, spíše konstatuje, že skutečnost a takový 

přístup k lidem s postižením zažívá. „Jak mě může pochopit společnost, když mě nechápe ani 

rodič. Rodiče vůbec často dělají chybu, znám spoustu handicapovanejch, který bez mamky 

nikam nevyrazej, nikam je nepustí, pak ty lidi ani nedospějou. To souvisí i s tím, že ani rodič 

neví, jaký mám potřeby.“  

 Vztah matka - syn v této rodině nikdy nefungoval. Milanova matka byla velmi přísná, 

synovi nikdy příliš nevěřila. O sexu, sexualitě a vztazích spolu nikdy nehovořili. „Jediný, 

co jsem tak slyšel, bylo, že už mám jít spát, že mám dost času, případně takovýto jako 

popichování, třeba i dneska, když řeknu, že jdu na kafe s holkou, hned uslyším, kdy bude 

svatba, ne od mámy, ale třeba od kamarádů, tenhle jako přístup.“  

 Nulové jsou i Milanovy zkušenosti se sexuální výchovou. „Já si myslím, že ty rozdíly 

chlap a ženská asi každýmu dojdou, jinak to neni potřeba, na všechno jsem si přišel sám.“  

Nabízí se otázka, nakolik je Milanův příběh ovlivněn dobou, ve které dospíval a jeho rodiči. 

„ Je to hrozně moc vo rodičích, hodně lidí kolem mě má štěstí na rodinu, zázemí, ale hodně 

rodičů je i úzkoprsejch a pak se to přenáší na děti, doba je možná otevřenější, ale vždycky je to 

v lidech.“   

O vztazích mluvil Milan spíše nerad. V jejich navazování prý není dobrý. 

V přítomnosti hezké ženy se mu obtížně hovoří, rozklepe hlas. V minulosti se hodně trápil, že 

                                                           
14 V roce 2013 se šířilo internetem virální video, na kterém žena v metru vykřikuje, že „má právo sedět“. Tato 

skutečná událost se stala předmětem mnoha parodií. 

15 Osobní asistence  
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žádný trvalejší vztah nenavázal, dnes prý pochopil, že je lepší žít sám. Nalezl v samotě 

výhody, nikdy ho prý neomezuje a hospodaří sám se svým časem, nedostane se mu odmítnutí. 

Smíření se se životem bez vztahu je pro něj snazší cestou než muset snižovat své nároky 

na partnera. Nechce mít jen vztah pro vztah. Milan má sexuální zkušenost s partnerkou, která 

byla také na invalidním vozíku, popisuje komplikace, které vztah dvou lidí s postižením 

obnáší. „Nemůžete si vzájemně pomoc, jeden upadne, druhej ho nezvedne, pragmaticky je 

lepší žít s polovičkou, která je zdravá, i když neříkám, že bych odmítl jen proto, že je ten druhý 

na vozíku.“ 

 Svou sexuální potřebu uspokojuje Milan sám. O službu sexuální asistence se zajímal 

především v kontextu srovnání s funkčností této služby v Německu. Zdá se mu, že Němci jsou 

společensky mnohem vyspělejší v přístupu k lidem s postižením a proto u nich služba funguje. 

Naopak v českém prostředí, kde není ustaven zákon o prostituci, podle něj takováto služba 

vyčleňuje znevýhodněné a upozorňuje na jejich jinakost, což je opakem původního záměru, 

tedy srovnání příležitostí. 

Milan není puritán, v tomto smyslu chápe sex jako přirozenou součást života každého 

člověka, který může vést k uspokojení, uklidnění sám sebe. „Jsou lidi, který jsou náruživý 

a nevydrží bez toho, pro ně je ta služba dobrá. Nedokážu si pak ale představit, že by ta 

asistentka jen mávala obrázkama nebo tancovala tanečky, když už bych tam šel, ona mě 

rozdráždila, tak už bych chtěl ten styk, protože masturbovat můžu doma.“ Sex vnímá Milan 

také jako látkovou výměnu, uspokojení, uklidnění sám sebe. 

Zamýšlí se také nad skutečností, co vede ženy k tomu, aby vykonávaly sexuální 

asistenci jako zaměstnání. Zdá se mu, že ženy, které u nás tuto práci dělají, se cítí jako 

spasitelky a tuto práci vnímají jako poslání. To z pohledu Milana opět odporuje přirozenosti 

sexu a sexuálního aktu, se kterou by měl být konán. Milan reflektuje, že podstatou jeho 

handicapu je zraněné mužství, celkové omezení možnosti chovat se a jednat jako muž, 

gentleman. „Třeba v tý posteli bych chtěl s tou ženskou bejt mnohem aktivnější, než můžu, celý 

je to pak ponižující a k ničemu, to se radši uspokojím sám. A není to jenom v sexu, celkově, 

nemůžu dámě otevřít dveře, ale počkat, že mi je otevře ona, místo abych pomáhal do kabátu, 

nechávám se oblíknout, to je na tom nejhorší.“ 
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 Aktuálně žije Milan v poměrně stereotypním běhu života. Čím více pronikám do jeho 

životního příběhu, skládám mozaiku informací, které mi sdělil, tím více si uvědomuji, že by 

ve svém životě potřeboval podporu a člověka, který by ho měl rád. Milan se úsměvem 

poznamenal, že v budoucnu rád využil sexuálního robota, ten by mu mohl pomoc i s osobní 

asistencí, i když nepočítá, že by na něj kdy měl dostatek finančních prostředků.  

4.7.3 Pohled matčina přítele 

V průběhu rozhovoru s Milanovým nevlastním otcem Petrem vyšlo najevo, že se dva dotyční 

prakticky neznají a že jejich vztah je velmi neutrální a nejsou si citově blízcí. Skutečnost byla 

překvapivá s ohledem na Milanovo nazvání matčina přítele otčímem a Petrovo ochotné 

stanovisko s vedením rozhovoru na toto téma. Po absolvování rozhovoru s Petrem, který 

odpovídal ochotně, ale velmi stroze a neinformovaně, jsem se obrátila na Milana s dotazem, 

proč k rozhovoru s blízkým člověkem doporučil člověka, se kterým se prakticky nezná. 

Připustil, že jedinými jeho blízkými jsou kamarádi a pro účely této práce nepovažoval 

za reprezentativní vést rozhovory pouze s nimi, ale naopak chtěl poukázat na realitu svých 

rodinných vztahů.  

 O Milanových potřebách Petr nic konkrétního neví. „Nebydlíme spolu v jedné 

domácnosti, pokud se sejdeme, nemluvíme spolu o tom, nemám pocit, že by stál o moje rady 

a navíc se vidíme opravdu málo. Je docela možný, že o tom ale nemluví s nikym, zdá se mi, že 

si moc nevěří, i když nemá důvod,“ uvažuje o vztazích a sexuálních zkušenostech svého 

nevlastního syna. Vzápětí dodává, že by neváhal Milana podpořit, kdyby ten o to měl zájem. 

Převládá u něj přesvědčení, že Milan k němu nemá důvěru. Petrovy odpovědi jsou velmi 

racionální a jednoznačné. Zdá se, že nepřemýšlí nad Milanovými pocity, nevciťuje se do jeho 

osoby, nepřipouští si jeho znevýhodnění a vnímá ho rovně jako kteréhokoliv třicetiletého 

muže, i v rovině blízkosti a vztahu, a očekává od něj pragmaticky formulovanou žádost, 

prosbu, které by byl ochoten vyhovět. 

 O službě sexuální asistence prý nic neví, zároveň by v jejím využití Milana podpořil 

a vnímá ji pozitivně, lépe než prostituci. Tato skutečnost koresponduje s výše uvedeným 

tvrzením o podpoře. Žádné další subjektivní a širší názory se Petrovi nedaří formulovat, 
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přiznává, že o problematice nepřemýšlí. Až na základě mnou kladených otázek si zřejmě 

částečně uvědomil, že v navazování vztahů se Milan necítí komfortně a jeho samota není 

zapříčiněna jen jeho subjektivním rozhodnutím, jak se dříve domníval. Na jeho přístup 

k Milanovi to však aktuálně vliv nemá, nepřemýšlí o jeho budoucnosti, znovu opakuje: „Žije 

samostatně a o moje rady nestojí.“ Zřejmá svéráznost obou mužů se zdá být překážkou 

v otevřené  komunikaci mezi nimi.  

4.7.4 Pohled kamaráda  

Kamarád Patrik je skoro stejně starý jako Milan, znají se více jak patnáct let a velmi dobře si 

rozumí, protože i Patrik ví, jaký je život s DMO. Patrik má lehčí diparetickou spastickou 

formu dětské mozkové obrny. Chodí o berlích. V rozhovoru promlouvá o Milanovi, většinou 

formou srovnání se sebou samým. Tento způsob byl zvolen po vzájemné dohodě všech 

zúčastněných pro účely výzkumu. 

 O Milanově sexualitě, potřebách a vztahu k sobě samému věděl Patrik mezi prvními. 

Oba chlapci se totiž blíže seznámili v lázních, v době, kdy oba dospívali a začali na sobě 

pozorovat fyzické změny. Záhy začali pro ně aktuální téma diskutovat a Patrik pochopil, že je 

pro Milana trochu učitelem, informátorem. „Když jsem se já třeba probudil a měl jsem mokrý 

pyžamo a byl jsem vyděšenej, tak mě táta uklidnil, že je to normální. Milan tady řiká, že když 

ve třinácti zjistil, že ho nemá jenom na čurání, neměl se komu svěřit, s kym se třeba podělit 

o svoje obavy. Tady jsem u toho, že strašně záleží na tom, jaký má člověk rodinný zázemí, já 

ho mám třeba skvělý, vím, že Milan podporu od mámy neměl, ona nechtěla nic slyšet, ani 

kdyby se jí chtěl třeba svěřit. Já ji osobně viděl párkrát potom v Jedli, kde jsme spolu 

s Milanem pracovali v chráněnce a věřim mu, když asi i trochu v nadsázce řikal, že by to 

nejradši řešila práškama (jako erekci myslím, aby ji neměl).“ 

 Patrik se domnívá, že odtud může plynout i Milanovo nižší sebevědomí a současné 

odmítání vztahů i tvrzení, že je vyrovnán se samotou. „On tehdy ty holky mohl mít, si myslím, 

ale on je odmítal, dneska už neustále řešíme, že je problém, kam jít, kde hledat přítelkyně. Oba 

máme zkušenost s tim, že jsme si s holkou psali, všechno dobrý a když jsme se pak měli vidět, 

tak blbý. Přišla, a když viděla, otočila se a bez vysvětlení odešla. Kdyby řekla, vim, že seš 
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třeba fajn, ale s tim handicapem by to nefungovala, tak by se člověk necejtil jako blbec. Ani 

seznamování v hospodě se neosvědčilo. Večer dobrý, ale když jsem jí ráno třeba volal, řekla, 

že má vokna a nepamatuje si. Milan je skeptik, tak řiká, že vokno ani neměla, ale tvrdila to, 

ale výsledek je stejnej.“  

 Patrik dodává, že Milan už hledání vzdal, protože se zřejmě nechce dál vystavovat 

zklamání. Zároveň se ale domnívá, že po lásce a partnerství touží, protože nikdo podle něj 

nechce být v životě sám.  

 O službě sexuální asistence se Patrik dozvěděl z televize. Od začátku ho zajímalo, jak 

tato služba bude probíhat, jak se bude žena, která službu poskytuje nazývat, protože měl zprvu 

dojem, že není veliký rozdíl mezi prostitucí a sexuální asistencí. Poté, co své představy uvedl 

na pravou míru, usoudil, že by služba mohla být přínosná například pro vozíčkáře, kteří se 

velmi špatně hýbou, nebo pro lidi, kteří o sobě nemohou plně sami rozhodovat. „Možná to 

bude znít blbě, ale já jsem si říkal, že třeba canisterapie, to je se psem, pes má pro ty, co se 

třeba nehejbou nějakej posun, něco zažívají, i když třeba nemluvěj a tohle může být podobný, 

ale se ženskou. Ne že s nima bude spát, ale že se třeba bude dotýkat, nebo ho stimulovat, když 

to třeba sám nezvládne. Myslim si, že je to spíš pro takovýhle lidi, protože pro ty, co se 

svobodně rozhodujou, tak si myslím, že je to to zbytečný, protože vlastně člověk stejně s ní 

nemůže navázat cit, kterej by šel ke vztahu. Takže je to pro lidi, kteří jsou mentálně jinde než 

my. Mně by to třeba nepomohlo, já třeba si takhle dobře můžu udělat sám, hledám spíš lásku 

a vztah a to mi ona nenabízí.“ 

 Patrik hovoří o svých kamarádech, kteří jsou schopni oddělovat sex a lásku. Nemají 

prý problém řešit svou sexuální potřebu mimo vztah s kamarády. On prý oddělit tyto dvě věci 

nedokáže. A domnívá se, že ani Milan. Pokud by však hypoteticky o využití služby uvažoval, 

rozhodně by ho podpořil, protože rád respektuje rozhodnutí kohokoliv. 

4.7.5 Pohled pečovatelky  

Kristýna je jednou z pečovatelek, které pomáhají Milanovi s denními úkony. Z personálu je 

mu nejbližší, ví o jeho životě nejvíce.  
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 O Milanovi říká: „Já ho vidím jako člověka, který se nebere příliš vážně, je s ním 

legrace, má normální přání a požadavky. Víte, v pečovateláku jsou spíš lidi starší, Milan je tu 

nejmladší a musím říct, že se chová k personálu lépe než mnozí jiní. Abyste rozuměla, říkám to 

proto, že je to důvod, proč jsem se rozhodla dát vám rozhovor. Myslím, že je docela zajímavý, 

že se pořád hovoří o potřebách lidí s postižením, ale na seniory se zapomíná. Chci tím říct, 

že třeba Milan má mnohem větší kontrolu nad sebou, než někteří ostatní. Není tady výjimkou, 

že vás dědové plácají po zadku a vedou takový ty řeči, ne všichni samozřejmě, někteří jsou 

takoví ti gentlemani, ale tohle by třeba Milan nikdy neudělal. Chová se naopak docela 

pozorně, zeptá se třeba, jak se mám. Jo? Že se má vlastně mnohem víc pod kontrolou.“ 

 Kristýna říká, že se v Milanově přítomnosti cítí dobře. Panuje mezi nimi důvěra 

a porozumění, což je prý při její práci důležité. „Když někomu pomáháte s tak intimní věcí, 

jako je hygiena, je potřeba mít jeho důvěru.“ Vysvětluje, že Milan naznačil, že neměl lehké 

dětství, ví také, že má pár dobrých přátel. O tom, zda by Milan chtěl mít po svém boku 

partnerku, uvažuje: „Já vlastně nevím, na jednu stranu mám pocit, že mu to takhle vyhovuje, 

na druhou to sama za sebe moc nechápu, když ale máte kolem sebe partu starších lidí, musí 

vás to určitě ovlivňovat, nechci, aby to vyznělo hloupě, ale občas mám pocit, ne že by se tady 

ty lidí vzájemně nepřátelili, ale že už to jako vnímají, že je to na dožití.“  

 Na sexuální asistenci má Kristýna pozitivní názor. Říká, že oceňuje posun v sociálních 

službách jako takový. Je ráda za každé projevení zájmu o lidi, kteří jsou nějak znevýhodněni. 

Usmívá se: „Asi nemoc z povolání. Ne, ta služba má určitě své zastánce a odpůrce, jako 

taková má podle mě svoje místo a je na každém, zda ji využije. Kdyby ji nikdo nevyužíval, tak 

stejně zanikne.“ S Milanem se o ní prý nebavila, ale kdyby ji požádal o pomoc, rozhodně by 

ho v jejím využití podpořila. „Myslím, že když žijete na vozíku, máte prostě omezenější 

možnosti a potřebujete větší podporu. Sama za sebe to vnímám tak, že když má ten člověk těžší 

život, prostě mu budu tolerovat, v uvozovkách, mnohem víc věcí, nejen proto, že bych s ním 

neměnila, ale prostě proto, že ho to může udělat šťastnějším.“ Navzdory tomu Kristýna tuší, 

že o službu by Milan zájem neměl. „Podle mě má ve všem trochu nestandardní názory, jde 

proti všem, takže by se asi nechtěl zařadit do davu a využít tuhle službu, možná by to pro něj 

bylo trochu potupný.“  
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4.8 Shrnutí výzkumu 

Výzkum potvrdil, že lidé s postižením sexuální potřeby mají. Jejich realizace je 

komplikovanější, než pro lidi bez postižení. Respondenti popsali svůj život na invalidním 

vozíku i názor na službu sexuální asistence. Zásadní pro spokojený život a rozvoj citové 

a duševní stránky člověka na invalidním vozíku se ukázalo podnětné domácí prostředí plné 

lásky a porozumění, které stimuluje k pozitivnímu očekávání budoucnosti a schopnosti se 

začlenit do života, co nejméně vnímajíce své znevýhodnění. Ukázalo se, že oba respondenti 

v budoucnu hledají především partnerský vztah, ve kterém by zažívali lásku tělesnou 

i duševní, a sexuální asistence je pro ně službou, kterou oceňují, ale nepovažují se za její 

cílovou skupinu.  

 Srovnání obou respondentů je zajímavé z hlediska věku a světonázoru. První 

respondent je mladší, vyrovnaný se svým postižením, schopný fungovat ve společnosti, aniž 

by se cítil stigmatizován, odhodlaný žít v budoucnu standardní život včetně partnerského. 

Druhý respondent se stále cítí ve společnosti znevýhodněn, necítí se dobře vnímán, žije život 

víceméně v ústraní, aniž by hledal životní partnerku.  

 Důvodem odlišného pojetí sebe sama obou respondentů nebude pravděpodobně 

povaha, protože oba se jeví jako extroverti. Daleko podstatnější roli zde zřejmě sehrálo 

rodinné prostředí, ve kterém vyrůstali, z jedné strany milující matka podporující syna 

v hledání sebe sama, na druhé straně přísnost a omezování syna v hledání se v období puberty. 

Dalším faktorem může být pokročilejší doba a připravenost společnosti, která je dnes 

otevřenější a odstraňuje bariéry rychleji, než v době před patnácti lety, tedy umožňuje větší 

míru integrace. Dále hrají roli bezpochyby finanční prostředky, které umožňují kompenzovat 

omezení. Tyto vlivy zřejmě ovlivnily život druhého respondenta natolik, že částečně zanevřel 

na okolí i sám sebe a nemá již vůli ve svém životě nic měnit.
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5 Závěr 

V bakalářské práci jsem se zabývala sexualitou lidí s postižením a službou sexuální asistence. 

Obojí jsem přiblížila v teoretických pasážích, definovala jsem pojmy, zamyslela se nad mýty 

a předsudečnými názory, které byly s obojím spojeny.  

V praktické části jsem zkoumala život lidí s vrozeným tělesným postižením. Jejich životní 

příběh a názory měly potvrdit, případně vyvrátit teoretické poznatky a obohatit je vlastními 

argumenty.  

Hlavním zjištěním, které si z práce odnáším, je uvědomění si zásadního rozporu. Na jedné 

straně tvrdíme, že sexualita a potřeby lidí s postižením jsou stejně přirozené jako u lidí bez 

postižení. To je fakt. Na druhé straně zřizujeme speciální službu a tím potíráme přirozenost. 

Toto jsem si uvědomila díky svým respondentům. Přemýšlela jsem o tom, proč se nepovažují 

za cílovou skupinu sexuální asistence. Proč tvrdí, že je spíše určena lidem s mentálním 

postižením? Nevychází tento předpoklad také z neznalosti potřeb těchto lidí? Mí respondenti 

se celý život snaží plně začlenit do společnosti, cítí se uraženi tím, že ta je řadí do stejné 

„škatulky“ jako lidi s mentálním postižením tím, že jim nabízí službu, která je místo 

začleňování opět vyčleňuje. Neuvědomují si ale, že přisouzením služby lidem s mentálním 

postižením je stigmatizují stejně jako lidé bez postižení je.  

Také jsem si znovu uvědomila, že každý člověk je originální osobnost a vnímá sám sebe 

i jiné svýma očima. Člověku, který touží po fyzické blízkosti, stěží poradíme, aby navštívil 

prostitutku, ale člověku s postižením sexuální asistentku jako řešení nabízíme.  

Připomněla mi, že jde zejména o naslouchání a respektování potřeb druhých lidí. Proto 

nechci zobecňovat tvrzení svá ani svých respondentů, a byla bych ráda, kdyby práce vyzněla 

jako námět k zamyšlení a případné polemice.



57 

 

6 Seznam použitých zdrojů  

Literatura  

1. DRÁBEK, Tomáš, 2013.  Partnerský a sexuální život osob se zdravotním postižením: 

publikace pro odborné sociální poradenství. Praha: Svaz tělesně postižených v České 

republice. ISBN 978-80-260-5281-4. 

2. FAFEJTA, Martin, 2016.  Sexualita a sexuální identita: sociální povaha přirozenosti. 

Praha: Portál. ISBN 9788026210306. 

3. GUGGENBÜHL-CRAIG, Adolf, 2010. Nebezpečí moci v pomáhajících profesích. Vyd. 

2. Přeložil Petr PATOČKA. Praha: Portál. Spektrum (Portál). ISBN 978-80-7367-809-8. 

4. HANKOVÁ, Magdalena a Soňa VÁVROVÁ, 2016.  Partnerské vztahy: očima mladých 

dospělých s vrozeným tělesným postižením. Praha: Grada. Psyché (Grada). ISBN 

9788027100125. 

5. HENDL, Jan, 2016. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. Čtvrté, 

přepracované a rozšířené vydání. Praha: Portál. ISBN 978-80-262-0982-9. 

6. MANDZÁKOVÁ, Stanislava, 2013.  Sexuální a partnerský život osob s mentálním 

postižením. Praha: Portál. ISBN 9788026205029. 

7. MUSILOVÁ, Jana, 2017. Gendrový pohled na poskytování placené sexuální asistence u 

lidí s postižením. Praha. Diplomová práce. Univerzita Karlova. Fakulta pedagogická. 

Katedra speciální pedagogiky.  

8. NOVOSAD, Libor, 2011.  Tělesné postižení jako fenomén i životní realita: diskurzivní 

pohledy na tělo, tělesnost, pohyb, člověka a tělesné postižení. Praha: Portál. ISBN 978-80-

7367-873-9. 

9. PÖRTNER, Marlis, 2009. Na osobu zaměřený přístup v práci s lidmi s mentálním 

postižením a s klienty vyžadujícími trvalou péči. Praha: Portál. ISBN 9788073675820. 

10. ŠÍDOVÁ, Lucie, Jana POLÁKOVÁ a Hana MALINOVÁ, 2013. Ze sexybyznysu na trh 

práce?: přenos znalostí v oblasti legálního uchopení prostituce a jeho dopad na trh práce. 

Brno: Rozkoš bez rizika. ISBN 978-80-260-4963-0. 

11. ŠTĚRBOVÁ, Dana, 2007. Sexualita osob s mentálním postižením. Olomouc: Univerzita 

Palackého v Olomouci. ISBN 9788024416892. 



58 

 

12.  ŠTĚRBOVÁ, Dana a Miluše RAŠKOVÁ, 2016.  Specifika komunikace ve vztahu k 

sexualitě I: pomáhající profese ve vztahu k sexualitě, včetně osob s mentálním postižením. 

2. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. ISBN 9788024450254. 

13. ŠVAŘÍČEK, Roman a Klára ŠEĎOVÁ, 2014. Kvalitativní výzkum v pedagogických 

vědách. 2. vyd. Praha: Portál. ISBN 978-80-262-0644-6. 

14. UZEL, Radim, 2004. Mýty a pověry v sexu. V Praze: XYZ. ISBN 80-86864-05-07. 

15. VÁGNEROVÁ, Marie, 1999. Psychopatologie pro pomáhající profese: variabilita a 

patologie lidské psychiky. Vyd. 1. Praha: Portál. 444 s. ISBN 80-7178-214-9. 

16. VENGLÁŘOVÁ, Martina a Petr EISNER, 2013. Sexualita osob s postižením a 

znevýhodněním. Praha: Portál. ISBN 9788026203735. 

17. WALTER, Joachim, 2004. „Sexualbegleitung und Sexualassistenz bei Menschen mit 

Behinderungen.“ Universitätsverlag: Heidelberg. ISBN: 9783825383145. 

Internetové zdroje  

18. ČTK, 2017. Sexuální asistentky poskytly postiženým 250 asistencí za rok a půl působení. 

In: lidovky.cz [online] 27. března 2017 [cit. 2018-04-15] Dostupné z: 

http://www.lidovky.cz/sexualni-asistentkyposkytly-postizenym-250-asistenci-za-rok-a-

pul-pusobeni-17l-/zpravydomov.aspx?c=A170327_162218_ln_domov_ELE 

19. O nás. 2015. Freya [online]. [cit. 2018-04-01] Dostupné z: http://www.freya.live/cs/o-nas  

20. Vše o sexualitě. 2015. Freya [online]. [cit. 2018-04-13]. Dostupné z: 

http://www.freya.live/cs/vse-o-sexualite/sexualni-asistence  

21. O poradně. 2010. Internetová poradna Rozkoš bez rizika [online]. [cit. 2018-07-02]. 

Dostupné z: https://www.poradna-rr.cz/o-poradne/poslani-cile-a-cilova-skupina/ 

22. LECNAROVÁ, Petra, 2015. Projekt intimní a sexuální asistence z pohledu trestního 

práva – není tento projekt v rozporu s trestným činem kuplířství? In: Sexuální Asistence 

[online] 4. prosince 2015 [cit. 2018-04-29]. Dostupné z: 

http://www.sexualniasistence.cz/projekt-intimni-a-sexualni-asistence-z-pohledu-trestniho-

prava-neni-tento-projekt-v-rozporu-s-trestnym-cinem-kuplirstvi/ 

23. Ministerstvo financí. 2016. Právo na sex aneb intimní asistence pro potřebné. Program 

švýcarsko-české spolupráce [online] 3. 6. 2016 [cit. 2018-04-01]. Dostupné z: 

https://www.swiss-contribution.cz/cs/bezpecnost-stabilita-a-podpora-reforem/iniciativy-

http://www.lidovky.cz/sexualni-asistentkyposkytly-postizenym-250-asistenci-za-rok-a-pul-pusobeni-17l-/zpravydomov.aspx?c=A170327_162218_ln_domov_ELE
http://www.lidovky.cz/sexualni-asistentkyposkytly-postizenym-250-asistenci-za-rok-a-pul-pusobeni-17l-/zpravydomov.aspx?c=A170327_162218_ln_domov_ELE
https://www.poradna-rr.cz/o-poradne/poslani-cile-a-cilova-skupina/
http://www.sexualniasistence.cz/projekt-intimni-a-sexualni-asistence-z-pohledu-trestniho-prava-neni-tento-projekt-v-rozporu-s-trestnym-cinem-kuplirstvi/
http://www.sexualniasistence.cz/projekt-intimni-a-sexualni-asistence-z-pohledu-trestniho-prava-neni-tento-projekt-v-rozporu-s-trestnym-cinem-kuplirstvi/
https://www.swiss-contribution.cz/cs/bezpecnost-stabilita-a-podpora-reforem/iniciativy-regionalniho-rozvoje/fond-partnerstvi/podporene-subprojekty/pravo-na-sex-aneb-intimni-asistence-pro-1992


59 

 

regionalniho-rozvoje/fond-partnerstvi/podporene-subprojekty/pravo-na-sex-aneb-intimni-

asistence-pro-1992 

24. MITROFANOVÁ, Markéta, 2015. Sexuální asistence jako dobrý skutek. In: Novinky.cz 

[online] 31. prosince 2015 [cit. 2018-04-05]. Dostupné z: 

https://www.novinky.cz/zena/vztahy-a-sex/389221-sexualni-asistence-jako-dobry-

skutek.html 

25. PŠENICOVÁ, Barbora, ŠÍDOVÁ, Lucie, 2015. Právo na sex aneb intimní asistence pro 

potřebné. In: Rozkoš bez rizika [online]. [cit. 2018-04-17]. Dostupné z: 

http://rozkosbezrizika.cz/onas/aktualni-projekty/pravo-na-sex-aneb-intimni-asistence-pro-

potrebne-c-pf157 

26. Právo na sex aneb intimní asistence pro potřebné. 2015. Rozkoš bez rizika. [online]. [cit. 

2018-04-01]. Dostupné z: http://www.rozkosbezrizika.cz/pravo-na-sex-aneb-intimni-

asistence-pro-potrebne-rozkos-bez-rizika-predstavuje-novy-projekt 

27. Ohlasy na konferenci k sexuální asistenci. 2015. Rozkoš bez rizika [online]. [cit. 2018-04-

9]. Dostupné z: http://rozkosbezrizika.cz/o-nas/r-r-v-mediich/ohlasy-na-konferenci-

ksexualni-asistenci-cesko-ma-prvni-sexualni-asistentky-s-pohlavnim-zivotem-

pomuzoupostizenym 

28. Seznam vyškolených sexuálních asistentek. Sexuální asistence [online] [cit. 2018-04-9]. 

Dostupné z: http://www.sexualniasistence.cz/seznam-vyskolenych-sexualnich-asistentek/ 

29. ŠMÍDOVÁ, Veronika, 2016. Mužští asistenti sexu jen tak nebudou. Postižené ženy i 

gayové mají smůlu. In: Blesk.cz [online] 8. listopadu 2016 [cit. 2018-04-05]. Dostupné z: 

http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti/429054/muzsti-asistenti-sexu-jen-tak-

nebudou-postizene-zeny-i-gayove-maji-smulu.html 

30. ŠILHOVÁ, Marie, 2017. Šídová Lucie: Sexuální asistence funguje i jako terapie. In: 

Ženy.cz [online] 2. června 2017 [cit. 2018-04-05]. Dostupné z: 

https://www.zeny.cz/vztahy-a-rodina/lucie-sidova-sexualni-asistence-funguje-i-jako-

terapie-1692.html 

31. TRACHTOVÁ, Zdena, 2015. Česko má první sexuální asistentky. S pohlavním životem 

pomůžou postiženým. In: Idnes.cz [online] 3. listopadu 2015 [cit. 2018-04-05]. Dostupné 

https://www.swiss-contribution.cz/cs/bezpecnost-stabilita-a-podpora-reforem/iniciativy-regionalniho-rozvoje/fond-partnerstvi/podporene-subprojekty/pravo-na-sex-aneb-intimni-asistence-pro-1992
https://www.swiss-contribution.cz/cs/bezpecnost-stabilita-a-podpora-reforem/iniciativy-regionalniho-rozvoje/fond-partnerstvi/podporene-subprojekty/pravo-na-sex-aneb-intimni-asistence-pro-1992
https://www.novinky.cz/zena/vztahy-a-sex/389221-sexualni-asistence-jako-dobry-skutek.html
https://www.novinky.cz/zena/vztahy-a-sex/389221-sexualni-asistence-jako-dobry-skutek.html
http://rozkosbezrizika.cz/onas/aktualni-projekty/pravo-na-sex-aneb-intimni-asistence-pro-potrebne-c-pf157
http://rozkosbezrizika.cz/onas/aktualni-projekty/pravo-na-sex-aneb-intimni-asistence-pro-potrebne-c-pf157
http://www.rozkosbezrizika.cz/pravo-na-sex-aneb-intimni-asistence-pro-potrebne-rozkos-bez-rizika-predstavuje-novy-projekt
http://www.rozkosbezrizika.cz/pravo-na-sex-aneb-intimni-asistence-pro-potrebne-rozkos-bez-rizika-predstavuje-novy-projekt
http://rozkosbezrizika.cz/o-nas/r-r-v-mediich/ohlasy-na-konferenci-ksexualni-asistenci-cesko-ma-prvni-sexualni-asistentky-s-pohlavnim-zivotem-pomuzoupostizenym
http://rozkosbezrizika.cz/o-nas/r-r-v-mediich/ohlasy-na-konferenci-ksexualni-asistenci-cesko-ma-prvni-sexualni-asistentky-s-pohlavnim-zivotem-pomuzoupostizenym
http://rozkosbezrizika.cz/o-nas/r-r-v-mediich/ohlasy-na-konferenci-ksexualni-asistenci-cesko-ma-prvni-sexualni-asistentky-s-pohlavnim-zivotem-pomuzoupostizenym
http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti/429054/muzsti-asistenti-sexu-jen-tak-nebudou-postizene-zeny-i-gayove-maji-smulu.html
http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti/429054/muzsti-asistenti-sexu-jen-tak-nebudou-postizene-zeny-i-gayove-maji-smulu.html
https://www.zeny.cz/vztahy-a-rodina/lucie-sidova-sexualni-asistence-funguje-i-jako-terapie-1692.html
https://www.zeny.cz/vztahy-a-rodina/lucie-sidova-sexualni-asistence-funguje-i-jako-terapie-1692.html


60 

 

z: http://zpravy.idnes.cz/sexualniasistence-0o3-

/domaci.aspx?c=A151102_141206_domaci_zt 

32. Popis služeb. 2014. Vladana KristeNa [online]. [cit. 2018-04-16]. Dostupné z: 

https://www.vladana-kristena.cz/popis-sluzeb/ 

33. VRÁNOVÁ, Nina, 2018. Sexuální asistentka: Fyzicky i mentálně se uspokojit, znamená 

pochopit své tělo. In: Ženaaktuálně.cz [online] 3. března 2018 [cit. 2018-04-16]. Dostupné 

z:https://zena.aktualne.cz/vztahy/sexualni-asistentka-prace-je-pro-me-

poslanim/r~b7e965681cf911e783780025900fea04/ 

34. World Health Organisation, 2016. Defining sexual, [online] [cit. 2017-11-04]. Dostupné 

z: http://www.who.int/reproductivehealth/topics/sexual_health/sh_definitions/en/ 

35. Zákony pro lidi, Zákon č. 40/2009 Sb. Zákon trestní zákoník 2009 [online] [cit. 2018-04-

10]. Dostupné z: https://zakonyprolidi.cz/cs/2009-40

http://zpravy.idnes.cz/sexualniasistence-0o3-/domaci.aspx?c=A151102_141206_domaci_zt
http://zpravy.idnes.cz/sexualniasistence-0o3-/domaci.aspx?c=A151102_141206_domaci_zt
https://www.vladana-kristena.cz/popis-sluzeb/
https://zena.aktualne.cz/vztahy/sexualni-asistentka-prace-je-pro-me-poslanim/r~b7e965681cf911e783780025900fea04/
https://zena.aktualne.cz/vztahy/sexualni-asistentka-prace-je-pro-me-poslanim/r~b7e965681cf911e783780025900fea04/
http://www.who.int/reproductivehealth/topics/sexual_health/sh_definitions/en/
https://zakonyprolidi.cz/cs/2009-40


61 

 

7 Seznam příloh  

1. Návodný seznam otázek  

2. Strukturovaný rozhovor 
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Příloha č. 1  

Intimita lidí s postižením v kontextu sexuální asistence 

V teoretické části se BP zabývá sexualitou a intimními vztahy lidí s postižením. Představuje fenomén 

sexuální asistence. V praktické části zpracovává biografii 2 lidí s tělesným postižením a získává názory 

jejich a jim blízkých na tuto problematiku. Cílem práce je zachycení života těchto jedinců zejména 

v intimní oblasti, jakou je sexualita, a zhodnocení využitelnosti služby sexuální asistence. 

 

Dotazník: 

? Jak se intimně žije člověku, který je na invalidním vozíku? 

? Proč (ne)využít služby sexuální asistence? 

PPŘEDSTAVENÍ 

- narození, věk, pohlaví 

- postižení (omezení, způsob života) 

- rodina 

- kamarádi 

- vzdělání 

- zájmy (osobnost) 

- budoucnost 

 

SEXUALITA  

- co si pod pojmem představíte? 

- jak vnímáte sám sebe? 

- jak vás vnímá okolí – (stigma, mýty, světonázor)? 

- hovoříte o tématu doma? 

- zkušenosti se sexuální výchovou? 

- vztahy, seznamování? 

- strachy, možnosti, omezení? 

 

SEXUÁLNÍ ASISTENCE 

- informace, kdy dozvěděl, filmy? 

- informovanost, kde hledat? 

- názor, proč ano/ne? 

- výhody/nevýhody? 

- prostituce? 

- sex versus láska – sexuální energie; život bez sexu 

- kontroverze? 
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Příloha č. 2  

Dotazník k bakalářské práci s názvem 

Intimita lidí s postižením v kontextu sexuální asistence  

(V teoretické části se práce zabývá sexualitou a intimními vztahy lidí s postižením. Představuje 

fenomén sexuální asistence. V praktické části zpracovává biografii 2 lidí s tělesným postižením a 

získává názory jejich a jim blízkých na tuto problematiku. Cílem práce je zachycení života těchto 

jedinců zejména v intimní oblasti, jakou je sexualita, a zhodnocení využitelnosti služby sexuální 

asistence.) 

Hlavní výzkumné otázky: 

Jak se intimně žije člověku na invalidním vozíku? 

Proč (ne)využít služby sexuální asistence? 

- prostřednictvím tohoto dotazníku chci zjistit, nakolik se podobají nebo liší názory mého 

hlavního respondenta a jeho blízkých  

- dotazník se týká sexuality a služby sexuální asistence a je rozdělen do dvou okruhů  

-  

DOTAZNÍK: 

Sexualita  

1) Vnímáte sexualitu svého blízkého? (jak se projevuje, kdy jste ji zaznamenal; má on nějaké 

speciální potřeby) 

2) Jak myslíte, že vnímá on sebe v této oblasti? 

3) Hovoříte spolu na toto téma? (o sexu, vztazích, potřebách; kdy o čem přesně; podporujete ho) 

4) Víte o jeho přátelích, kamarádech, vztazích?  

5) Co si pod pojmem sexualita představíte? 

Sexuální asistence  

1) Znáte tuto službu? (co o ní víte; kdy jste se o ní dozvěděl, od koho) 

2) Podpořil byste svého blízkého v jejím využití? (proč, jak) 

3) Jaký máte na tuto službu názor? (výhody, nevýhody, pro koho je vhodná, proč ji (ne)využít) 

4) Je podle vašeho názoru tato služba přijatelnější než prostituce? 

5) Lze podle Vás odlišit sex a láska (lze provozovat sex jen jako fyzický akt) 

 

Doplňující otázky 

1) Jaký je Váš vztah s Vaším blízkým? 

2) Co byste k tomuto tématu dodal? 

3) Jak si představujete život Vašeho blízkého do budoucna? 

 


