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ABSTRAKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

Jméno a příjmení autorky: Adéla Krahulcová 

Vedoucí práce: Bc. Veronika Liďáková 

Oponent práce: 

Název bakalářské práce: Význam ergoterapeutické intervence při poruše sexuálních 

funkcí u mužů po poranění krční míchy: U osob s neurologickým obrazem NLI C4 – C8 

AIS A, B 

Abstrakt bakalářské práce: 

Tato bakalářská práce se zabývá citlivou problematikou sexuality a sexuálních 

dysfunkcí u mužů po poranění krční míchy. Cílem práce je nejen prolomit tabu 

obklopující oblast sexuality osob s disabilitou, ale především nalézt možnosti 

ergoterapeutické intervence při poruše sexuálních funkcí využitelné v každodenní praxi. 

Teoretická část shrnuje všeobecnou incidenci, diagnostiku a důsledky míšního 

poranění, konkrétně pak poranění krční míchy. Jedním z vegetativních důsledků 

míšního poranění jsou sexuální dysfunkce. V práci je popsána sexualita, vnímání a 

specifika mužské sexuality, erektilní dysfunkce a anejakulace i s jejich možnostmi léčby 

a kompenzacemi. Kapitola ergoterapie shrnuje obecné ergoterapeutické intervence u 

osob s poraněním míchy v jednotlivých fázích a vymezuje roli ergoterapeuta 

v interprofesním týmu odborníků, kteří mají kompetence pro řešení sexuality u mužů 

s míšním poraněním. Na základě PLISSIT modelu a The Sexual Assessment 

Framework byly vytyčeny hranice ergoterapeutické intervence a byly definovány 

možné ergoterapeutické postupy aplikovatelné u osob s poraněním krční míchy. 

Praktická část bakalářské práce se věnuje analýze rozhovorů se čtyřmi respondenty. Ty 

byly dále generalizovány a doplněny o data získaná elektronickým dotazníkem.  

Výstupem a přínosem práce bylo vytvoření návrhu krátké brožury shrnující 

obecné informace o sexualitě po poranění krční míchy, která v České republice chybí. 

Do budoucna brožura může sloužit jako možný ergoterapeutický nástroj při zahájení 

intervence v oblasti sexuality.   

Klíčová slova: ergoterapie, poranění krční míchy, tetraplegie, sexuální dysfunkce u 

mužů, intimní život po poranění míchy 



 

 

Abstract: 

This thesis addresses the sensitive topic of sexuality and sexual dysfunctions of 

men with an injury of the cervical spinal cord. The objective of this work is twofold; to 

break the taboo surrounding the sexuality of people with this disability, and most 

importantly to find solutions to sexual dysfunctions within occupational therapy that 

could be applied regularly. 

The theoretical part of this thesis summarizes incidence, diagnosis, and 

consequences of spinal cord injury, specifically in the cervical spinal cord. One of the 

vegetative results of such an injury is sexual dysfunction. In this work is described male 

sexuality, erectile dysfunctions, anejaculation, along with possible treatments and 

compensation. A chapter on occupational therapy summarizes general occupational 

therapy interventions with people with spinal cord injuries in different stages and 

defines the role of an occupational therapist in an interprofessional team of practitioners 

qualified for treating sexual dysfunction of men with spinal cord injuries. A framework 

for occupational therapy interventions was created along the PLISSIT model and The 

Sexual Assessment Framework. Subsequently, a possible occupational therapy 

procedure was created; one that is applicable to people with cervical spinal cord injury. 

The practical part of this thesis is an analysis of interviews of four different 

respondents. The analysis was subsequently generalized and data collected from online 

questionnaires was added.  

The result of this thesis was a draft for a short brochure summarizing general 

information about sexuality after cervical spinal cord injury, which is absent in the 

Czech Republic. In the future this brochure could be used as a possible tool in 

occupational therapy when treating problems concerning sexuality. 

Key Words: occupational therapy, cervical spinal cord injury, tetraplegia, sexual 

dysfunction of men, intimate life after spinal cord injury 
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ÚVOD 

Uspokojující sexuální život se považuje za jeden z předpokladů fungujícího 

vztahu mezi partnery a kladně ovlivňuje psychický stav jedince. Předpokládá se, že 

spokojenost či nespokojenost s intimní stránkou partnerského života se promítá i do 

celkového uspokojení člověka. I když se sexuální život zdá být především intimní 

záležitostí, díky zvýšené pozornosti se stává více veřejnou. Na druhou stranu sexualita 

osob s fyzickou disabilitou může pro širší společnost být brána jako nemyslitelná a 

prakticky nemožná. Avšak lidské sexuální pudy se při poškození míchy nemění a 

nevytrácí (Šumbera, 2014). Dochází k poruše hybnosti, k zhoršenému vnímání pocitů 

v genitáliích a okolo nich, ale ani to nemusí být překážkou k partnerskému a intimnímu 

životu. Jestliže se muž rozhodne řešit své problémy vzniklé úrazem, musí nalézt nejen 

velké odhodlání a trpělivost při zdolávání vnitřních zábran (např. studu, nezkušenosti), 

ale také fyzických obtíží, které jeho a případně i jeho partnerku budou ze začátku 

ovlivňovat (Faltýnková, 2012).  

Když vezmeme v potaz, že většina mužů s poraněním míchy je v mladém a stále 

reproduktivním věku, jedná se o velký zásah do soukromého života. Poškození 

sexuálních funkcí, které jsou častým důsledkem úrazu, bývá vnímáno někdy zdaleka 

hůř, než samotné omezení hybnosti (Beneš, 1987). Na druhou stranu se nesmí opomíjet 

stárnoucí generace mužů na vozíku a také ti, kteří utrpí poškození páteře a míchy ve 

vyšším věku. Sexuální touhy a potřeby provází muže po celý život a i ve vyšším věku se 

nevytrácí. Proto je důležité zapojit toto téma do běžných rozhovorů s pacientem a 

nepřehlížet ho. S narůstáním fyzické kondice a kontroly nad tělem, je nutné 

nezapomínat na podporu sociální stránky, aby pacient získával zpět odvahu pro 

vstupování do kontaktu s cizími lidmi. A to nejen mimo nemocnici či jiné zdravotnické 

zařízení, ale také mimo svou nejbližší rodinu a známé (Faltýnková et al., 2004). 

Cílem ergoterapeuta u osob po poškození míchy je navrátit ztracené funkce, 

týkající se mobility a také soběstačnosti v ADL – všedních denních činnostech. Dle 

AOTA (American Occupational Therapy Association) se popisují sexuální projevy 

(nebo zapojení do požadovaných sexuálních a intimních aktivit) právě jako aktivity 

ADL (AOTA, 2008). Sexuální činnost a sexuální uspokojování je považováno za stejně 

důležitou součást našich životů jako např. sebesycení, či vyprazdňování. Z toho 

vyplývá, že role ergoterapeuta je v tomto směru významná. Ergoterapeut pomáhá 

dosáhnout zkvalitnění celkové osobní hygieny (mikce i defekace). Cíleně se snaží 
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eliminovat bariéry jak v domácím prostředí, tak i bariéry psychické. Ideálně tak, aby 

uzpůsobil prostředí k možnosti sexuálního styku. Navrhuje a doporučuje pomůcky dle 

preferencí a potřeb pacienta, aby co nejvíce byly schopny vykompenzovat ztrátu dané 

funkce, a snaží se dopomoci pacientovi nalézt adekvátní pozice, které mu vyhovují a 

šetří celkovou energii při provozování sexuálních aktivit (SexualitySCI.org, 2017). 

Hlavním cílem této bakalářské práce je nalézt ideální východiska a metody pro využití 

těchto přístupů i u českých ergoterapeutů. 

Od počátku 90. let minulého století se u nás začíná více mluvit o právech osob s 

disabilitou. Boří se bariéry, které umožňují lidem na vozíku se pohybovat ve městech, 

nebo v dopravních prostředcích. Máme možnost v televizi sledovat paralympiády a 

obdivovat výkony těchto osob (Šumbera, 2014). A i když se problematika osob s 

disabilitou stává více veřejnou, u některých osob stále slýcháme názory, že právě 

sociální a sexuální život po úrazu míchy je pro danou osobu tabu. Je nutné tato tvrzení 

vyvrátit. U mužů s krční lézí se objevují určité změny, mimo jiné erektilní dysfunkce 

(porucha funkce ztopoření), anejakulace (neschopnost výronu semene), ale mohou se 

objevit i problémy v partnerských vztazích. Z lékařského hlediska se tyto poruchy dají 

ovlivnit medikamenty, nebo jinými zákroky a z ergoterapeutického hlediska se 

dopomáhá pacientům k resocializaci, přizpůsobení samotného prostředí a uskutečnění 

sexuálních aktivit s partnerkou (Faltýnková, 2012). Zásluhou současné zvýšené úrovně 

zdravotnictví v naší zemi je možné metodami asistované reprodukce pomoci párům, 

které za standardních okolností nemohou mít děti, toto přání uskutečnit (Šrámková, 

1998). 
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1 TEORETICKÁ ČÁST 

1.1 ANATOMIE A BIOMECHANIKA PÁTEŘE A MÍCHY 

Páteř jako celek utváří kostěnou osu lidského těla, která se kraniálně spojuje 

s týlní kostí a kaudálně s pánví. Lidskou páteř utváří 33 obratlů, které naléhají jeden na 

druhý. Skládá se ze 7 krčních obratlů, 12 hrudních, 5 bederních, 5 srostlých obratlů 

utvářejících kost křížovou a 4–5 srostlých obratlů tvořící kostrč (Peterová, 2005). Mezi 

hlavní funkce páteře patří: nosnost, mobilita a ochrana. Vyvážená spolupráce všech 

komponent je důležitá pro samotnou funkci. Dojde-li k poškození jedné, může to 

ovlivnit funkci další (Štulík et al., 2010). 

Každý obratel, až na první krční, se skládá z několika komponent: těla, oblouku 

a výběžků. Tělo se nachází na ventrální straně obratle a významně se podílí na nosnosti. 

Největšímu zatížení podléhají těla dolních hrudních a bederních obratlů. Obratlové 

oblouky mají především ochrannou funkci. Uzavírají páteřní kanál obsahující míchu 

s jejími obaly, míšními kořeny a cévami. Obratlové výběžky jsou připojeny k oblouku a 

funkčně slouží jako začátky svalů a vazů, nebo jako komunikace se žebry (Grim a 

Druga, 2006; Čihák 2011). 

Hlavním biomechanickým útvarem páteře je pohybový segment, tvořený dvěma 

sousedními obratli, meziobratlovou ploténkou uloženou mezi nimi, vazy a svaly (Štulík 

et al., 2010). Spoje na páteři současně zprostředkovávají i její pevnost. Ke zpevnění 

kloubů a plotének slouží dlouhé a krátké vazy páteře (Čihák, 2011). V páteři je 23 

meziobratlových plotének, které jsou utvářeny z vazivového prstence (anulus fibrosus) a 

rosolovitého jádra (nucleus pulposus). Jedná se o důležitý pružný tlumič nárazů 

směřující na osu páteře a umožňující základní pohyby páteře (Peterová, 2005).  

Středem páteřního kanálu prochází mícha i se svými obaly. Jedná se o provazec 

dlouhý cca 40 – 50 cm, který spolu s mozkem utváří centrální nervový systém. 

V důsledku pomalejšího růstu míchy oproti páteři během embryonálního vývoje, mícha 

nevyplňuje celou délku páteřního kanálu a končí u dospělého člověka v oblasti prvního 

či druhého bederního obratle (Nevšímalová et al., 2002). Mícha je rozdělena do 31 

segmentů: 8 krčních, 12 hrudních, 5 lumbálních, 5 sakrálních a 1 kokcygeální. Míšní 

segment je část míchy, ze které vystupuje jak přední, tak zadní míšní kořen. Jelikož 

první krční nervový kořen vystupuje již mezi os occipitale (kost týlní) a atlasem, v krční 

úrovni máme 8 segmentů (Ambler, 2011). 
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1.1.1 Krční páteř a mícha 

Krční obratle i přes svou křehkost zastávají důležitou roli při podpoře hlavy, 

poskytování hybnosti hlavy, krku a ochraně míchy (Taylor, 2018). Krční páteř je 

složena ze sedmi obratlů značené jako C1–C7. První dva obratle se jak strukturou, tak 

funkcí liší od zbylých obratlů.  

První krční obratel, atlas, kraniálně komunikuje s lebkou a umožňuje významné 

předozadní pohyby. Druhý krční obratel, axis, se svým tvarem již podobá klasickému 

tvaru krčního obratle. Jeho vysoké tělo vybíhá kraniálně ve výběžek, dens axis, který na 

přední ploše komunikuje s fovea dentis na atlasu (Štulík et al., 2010). Spojení atlasu a 

axisu, atlanto-axiální skloubení, nám díky volnému pouzdru dovolí rotační pohyby 

atlasu na obě dvě strany. Pohyblivost krční páteře je vzhledem k hybnosti zbylých 

segmentů páteře zdaleka největší a to ve všech směrech (Grim a Druga, 2006).  

1.2 PORANĚNÍ PÁTEŘE A MÍCHY 

Poranění samotné páteře je časté. Ovšem míšní poranění zapříčiněné utlačením 

páteřního kanálu luxovaným obratlem je vzácnější, ale vážnější (Ambler, 2011). Ročně 

v České republice přibude 200–250 nových případů (Kříž, 2012). Statistické údaje osob 

po míšním poranění na spinálních rehabilitačních jednotkách v České republice 

dostupné z let 2011–2016 ukazují, že průměrný počet osob se vzniklou míšní lézí je 276 

za rok. Poslední údaje z roku 2016 udávají 281 osob (SpinalCord, 2017). Z těchto údajů 

je zřejmé, že každým rokem se čísla zvyšují a bude tomu i nadále. Kříž et al. (2017) ve 

své studii, popisující incidenci akutních míšních poranění v České republice, 

obeznamují s rostoucím trendem věku osob v době vzniku míšního poranění. Ve 

zkoumané skupině, která obsahuje osoby s míšním poraněním vzniklým 

jak traumatickým, tak netraumatickým způsobem, je průměrný věk 49,1 let v době 

zranění. Z dat, získaných ze spinální jednotky Fakultní nemocnice Motol, vyplývá, že 

průměrný věk je 41,3 let u osob s traumatickým a 54,7 let u osob s netraumatickým 

míšním poraněním. Tento trend se objevuje i v jiných zemích Evropy a příčina je dosud 

neznámá. Odborná společnost diskutuje o důvodu zvyšujícího se věku osob při vzniku 

míšního poranění. Jedna z možností je celkové prodlužování věku lidí. Dalším 

zjištěným trendem objevujícím se v posledních letech je nárůst netraumatických zranění 

a zároveň snížení traumatických míšních zranění. Tento důvod může souviset buď se 

všeobecně zvýšenou informovaností o problematice, nabídkou bezpečnostních pomůcek 
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při sportu aj., nebo riskantnost při jízdě v automobilu, nebo sportech je tak vysoká, že 

vyšší procento lidí tyto úrazy nepřežívají.  

Traumatické poranění míchy nastává nejčastěji jako následek traumatu 

(dopravní nehody, sportovní úrazy, pády z výšky). Netraumatické míšní léze nastávají 

jinými způsoby než zevními silami a to např. z cévních příčin (míšní ischemii, míšní 

hemoragie, cévní malformace), nádorem, infekcí nebo degenerativním onemocněním 

míchy (Eck, 2016). Zastoupení mužů oproti ženám se v průběhu času nemění a je 

nejméně 2 : 1. Muži jsou nejvíce ohroženi v mladém dospělém věku (20–29 let) a 

starším věku (70+). Ženy jsou nejvíce ohroženy v dospívání (15–19 let) a ve vyšším 

věku (60 let) (WHO, 2013).  

1.2.1 Poranění krční páteře a míchy 

V rané literatuře zabývající se poraněním krční míchy se výzkumní pracovníci 

zaměřovali na specifický pohyb během úrazu a připisovali mu zásadní vliv na vznik 

zranění krční páteře. Profesor Beneš (1987, s. 31) tvrdil, že mícha nejčastěji bývá 

poškozena při samotném poranění páteře a to především výraznou hyperflexí krku a 

hlavy. Další studie v průběhu let však dokázaly, že sledovaný pohyb není spolehlivým 

ukazatelem. Rozsah krčního poranění závisí na místě nárazu hlavy, orientaci krční 

páteře v průběhu nárazu a axiálním zatížením. Axiální zatížení působí vahou i silou 

podél dlouhé osy těla. Pokud dochází k nárazu hlavy o tvrdou podložku, tělo svou 

vlastní silou působí na krční páteř a ta je stlačována mezi hlavou a trupem. Pokud tato 

tlaková síla překročí absorpční schopnosti krční páteře, dochází k poškození nejen 

měkkých tkání, ale i obratlů. Ty se nejčastěji zlomí a jejich posun, nebo úlomky utlačují 

míchu (Swartz et al., 2005). Dle profesora Amblera (2011, s. 183) je nejčastější 

lokalizace míšního poranění:„…v oblasti krční páteře, zejména C5–C7.“ 

1.2.2 Neurologický obraz 

Neurologický obraz míšního poškození je definován jak jeho vertikálním 

rozsahem, výškou léze, tak horizontálním rozsahem. Horizontální rozsah se dělí dle 

míry transverzální míšní léze (dále jen TML) na kompletní, či nekompletní (Wendsche 

a Kříž, 2005). Kompletní TML přináší pod místem léze úplnou ztrátu pohyblivosti a 

citlivosti. Částečná, nekompletní, TML zachovává pod místem léze částečně 

pohyblivost a kvality čití. Nekompletní léze se objevují častěji v poměru 55 : 45 oproti 

kompletní lézi (Kříž, 2012; Ambler, 2011). 
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V důsledku akutního traumatu se může u zraněných osob objevit tzv. míšní šok, 

kdy dochází k přerušení vedení aferentních a eferentních nervových drah (Wendsche a 

Kříž, 2015). Míšní šok definuje ztrátu nervových funkcí pod lézí, která se u člověka 

objeví bezprostředně po úrazu a mizí během několika hodin, dnů či týdnů. Obvykle se 

setkáváme se změnami motorických, senzitivních či autonomních funkcí, hypotonií a 

změnou reflexní aktivity. Vážnost míšního poranění v průběhu míšního šoku lze 

odhadnout jen stěží. S odeznívajícím míšním šokem dochází do jisté míry k návratu 

citlivosti a hybnosti. Daný předpoklad ale záleží především na rozsahu míšního 

poranění (Háková a Kříž, 2015). 

Dle výšky míšního poškození lze definovat očekávané funkční výsledky. 

Tabulky očekávaných funkčních výsledků u motoricky kompletních lézí v úrovních C4–

C8 jsou uvedeny na konci této práce jako Příloha 1.  

1.2.3 Hodnocení spinálního poranění 

K vyšetření neurologického obrazu, tedy úrovně a rozsahu míšní léze, se využívá 

Mezinárodní standardy pro neurologickou klasifikaci míšního poranění (International 

Standards for Neurological Classification of Spinal Cord Injury – ISNCSCI). Tato 

klasifikace byla v roce 1982 vytvořena Americkou asociací spinálních poranění 

(American Spinal Injury Association – ASIA) za cílem vytvořit mezinárodní normy pro 

hodnocení spinálního poranění. Od té doby formulář ISNCSCI, dříve značený jako 

ASIA protokol, prošel řadou úprav a změn. Poslední z nich byla v roce 2013. Protokol 

obsahuje jak hodnocení neurologické úrovně léze (Neurological level of Injury – NLI), 

tak rozsahu léze (ASIA Impairment Scale – AIS) (Kříž et al., 2014). Pro určení rozsahu 

míšní léze využíváme AIS škálu se stupni A – E. 

A – kompletní léze, značí zcela motorickou a senzitivní obrnu v sakrálních 

segmentech S4–S5. 

B – nekompletní léze, udává úplnou motorickou obrnu a z části zachovalou 

citlivost pod úrovní lézí. 

C – nekompletní léze, částečně zachovalá motorika pod místem poranění. 

D – motorická funkce u více jak půlky klíčových svalů pod lézí se nachází na 

svalovém stupni 3 a více.  

E – plná pohyblivost a citlivost (Šrámková, 1998). 
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Jediným testem určeným pro zhodnocení nezávislosti pacientů po míšní lézi 

v subakutní a chronické fázi slouží hodnocení SCIM (Spinal Cord Independence 

Measure). Tato škála byla vytvořena oddělením spinální rehabilitace v Lowenstein 

Rehabilitation Hospital v Izraeli v roce 1997. Před vytvořením SCIM byla značná 

mezera v oblasti zhodnocení soběstačnosti a nezávislosti u osob s míšním poraněním. 

Hlavními oblastmi hodnocení jsou sebeobsluha, ovládání dýchání a svěračů, mobilita 

v místnosti a jako poslední se hodnotí mobilita v interiéru a exteriéru (Catz et al., 1997). 

Kompletní vyšetření spinálních pacientů, využívající se pouze u osob 

s nekompletní TML, dále obsahuje chůzové testy. Mezi ně řadíme 10metrový test 

chůze, 6minutový test chůze, TUG test (Timed Up and Go) a WISCI II (Walking Index 

for Spinal Cord Injury) (Kříž a Chvostová, 2009). 

1.2.4 Zdravotní důsledky poranění krční míchy 

Poranění míchy má velký dopad na pohybový aparát, senzitivní funkce, ale také 

na vegetativní funkce člověka. Osoby s poraněním krční míchy mají řadu zdravotních 

problémů. Vzhledem k tématu bakalářské práce budou zmíněny pouze ty důsledky, 

které se týkají sexuality osob po poranění krční míchy a to: vegetativní poruchy, 

poruchy dýchacích svalů, poruchy termoregulace, potíže s vyprazdňováním moči a 

stolice, spasticita a sexuální dysfunkce. Sexualitě a sexuálním dysfunkcím bude 

věnována celá další kapitola 1.3.  

Poruchy cirkulace 

V důsledku poškození vegetativních nervů je krev pod míšní lézí nedostatečně 

cirkulována. Při vertikalizaci pacienta do sedu, nebo stoje dochází ke snížení krevního 

tlaku a vzniku ortostatické hypotenze. Tento jev se objevuje u osob po delší době 

v horizontální poloze na lůžku a projevuje se nevolností, či závratí. Před samotnou 

vertikalizací je nutné pacienta postupně adaptovat (Faltýnková, 2012).  

Autonomní dysreflexie 

Nejzávažnější důsledek, který se může objevovat, je autonomní dysreflexie (dále 

jen AD). AD je způsobena dysfunkcí vegetativního nervového systému po poranění 

míchy, při které na základě silného, či dráždivého stimulu pod úrovní léze dochází 

k výraznému nárůstu krevního tlaku. Může se jednat o život ohrožující stav. AD se 
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objevuje převážně u osob s kompletní TML a v úrovni nad míšní lézí Th6 (SCIRE 

CommunityTeam, 2017). 

AD může být dále doprovázena změnami srdeční frekvence, bolestí hlavy, 

pocením nad místem léze, nebo naopak suchou a bledou, či husí kůží pod místem léze, 

úzkostnými stavy aj. Možné důvody vzniku dráždivého stimulu jsou přeplněný močový 

měchýř, či střeva, těsné oblečení nebo dekubity. Jedna z mnohých příčin způsobující 

tento závažný stav je také ejakulace (Stephenson, 2018). Ejakulace a s ní i nárůst 

krevního tlaku a srdeční frekvence může zapříčinit vznik AD. Pochopení mechanismu 

vzniku AD, zajištění odpovídající prevence, nebo léčby při vzniku AD je prioritou v 

kontextu sexuality. Potřebné informace pro předejetí tohoto stavu lze zjistit konzultací s 

lékařem (Courtois et al., 2012). 

Prevence obvykle zahrnuje dobrou edukaci pacienta, rodiny, či partnerky. 

Edukace by měla být zaměřena na oblast udržování prázdného močového měchýře, 

střeva, péči o pokožku a požívání léků během postupů, které by mohly AD vyvolat 

(SCIRE CommunityTeam, 2017). Pokud se přesto u pacienta projeví příznaky AD, je 

nutno zajistit příčinu vyvolávající tento stav, dát hlavu pacienta do vyšší polohy a/ nebo 

pacienta posadit, uvolnit šatstvo pod úrovní léze a monitorovat dále krevní tlak. Pokud 

se tento stav rozvine při sedu na vozíku, je ideální pacienta i s vozíkem zaklonit. Až po 

stabilizaci pacienta se zahajuje s farmakologickou léčbou (Ibrahim et al., 2016b). 

Poruchy termoregulace 

Důsledkem poranění míchy nad úrovní Th6 jsou také přerušeny aferentní spoje 

z termoreceptorů do hypotalamu. Z toho důvodu není tělo schopno adekvátně reagovat 

na tepelné změny v prostředí a může dojít např. k přehřátí organismu (Kříž a Hyšperská, 

2009).  

Porucha funkce dýchacích svalů 

Míšní poranění doprovází v akutním stádiu i deficit respiračního systému. 

Chhabra (2015) zmiňuje, že více jak 74 % osob s krčním poraněním vyžaduje v akutní 

fázi plicní intubaci a má zavedenou tracheostomickou kanylu. Jiné respirační 

komplikace se u osob s vysokým krčním poraněním C1-C4 objevují v 84 % a u osob 

s míšní lézí C5-C8 až v 60 % případů. Mezi nejčastější respirační komplikace řadíme 

pneumonii, nebo atelektázu.   
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Na základě ochrnutí pomocných dýchacích svalů se vyvíjí u tetraplegiků 

neefektivní kašel. Ten vede k nedostatečné bronchiální hygieně a množící se hlen může 

zapříčinit vznik respiračních komplikací. Za intenzivní dechové rehabilitace se pacient 

učí efektivně dýchat a vykašlávat, jak vleže, tak vsedě na vozíku (Faltýnková, 2012; 

Kříž a Hyšperská, 2009). 

Poruchy vyprazdňování moči 

Přerušením vegetativních nervů následkem úrazu krční míchy dochází ke vzniku 

tzv. neurogenního měchýře. Za normálních okolností je pro vylučování moči nutný 

impuls do mozku o naplnění močového měchýře. Přerušením vegetativních drah je 

tento pocit pro tetraplegiky omezen. Pacient je proto zaučován jakým jiným způsobem 

rozpoznat potřebu, nebo jakým způsobem moč vylučovat a tím předejít vzniku AD, jak 

bylo zmiňováno výše v této podkapitole (Faltýnková, 2012). 

První možností derivace moči v akutní fázi je transuretrální zavedení 

permanentního katetru (dále jako PK). Jedná se o trvalé zavedení katetru močovou 

trubicí do měchýře. Není vhodné PK využívat příliš dlouho, jelikož je možným zdrojem 

např. infekce, nebo u mužů i nebezpečného dekubitu močové trubice a následné její 

striktury. Pokud hrozí vznik jedné z komplikací, přechází se u mužů na tzv. 

suprapubickou epicystostomii, kdy dochází k zavedení močového katetru asi 5 cm nad 

sponou stydkou kolmo přes stěnu břišní. U žen se tento způsob nepoužívá (Sutorý a 

Wendsche, 2009). Jakmile je pacient stabilizován, je možné zahájit tzv. sterilní 

intermitentní katetrizaci, kdy je pacient v pravidelných intervalech (3–4 hodiny) sterilně 

jednorázově cévkován (Kříž, 2012).  

V průběhu pobytu na spinálních jednotkách nebo rehabilitačních ústavech je 

pacient edukován, pokud mu to jeho zdravotní stav dovolí, o správné technice 

intermitentního katetrizování. Následně je pacient schopen provádět autokatetrizaci 

sám. Důležitou podmínkou pro správné zavádění katetru je dodržování hygieny rukou a 

genitálu. Mezi nejčastější komplikace spjaté s autokatetrizací jsou infekce, nebo 

poranění uretry (Vytejčková et al., 2013). 

Poruchy vyprazdňování 

Pokud dojde k míšnímu úrazu nad sakrálními segmenty S2–S4, jedná se o 

postižení horního motoneuronu a vzniká tzv. reflexní střevo. Pacient není schopný 

docílit reflexního uvolnění zevního svěrače a dochází k retenci stolice (Kulakovská, 
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2006). Stolice má tendenci se městnant ve střevech a dochází k zácpě. V akutní fázi se 

pro vyprázdnění stolice aplikují vysoké nálevy teplé vody (37°) v množství 500–1500 

ml. Po odeznění míšního šoku se zahajuje s tréninkem střevní činnosti a vytvoření 

efektivního programu péče o střeva. To zahrnuje především zavedení dietního režimu, 

fyzické aktivity a pravidelného vyprazdňování (Sutorý a Wendsche, 2009). Další 

možností pro úpravu vyměšování je využití rektální stimulace čípky pro podporu střevní 

peristaltiky, nebo manuální stimulaci v oblasti konečníku (Faltýnková et al., 2004). 

Program péče o střeva má za cíl pacienta naučit pravidelně vyprazdňovat střeva 

a zamezit výskytu nechtěné inkontinence stolice. Pokud je stanovený program efektivní, 

pacient je schopen dodržet 3–5 evakuací stolice za týden (Kulakovská, 2006). 

Spasticita 

„Spasticita je definována jako zvýšení tonického napínacího reflexu závislého na 

rychlosti pasivního pohybu se zvýšenými šlachovými reflexy, které vyplývají 

z hyperexcitability napínacího reflexu.“ (Kolář, 2012)  

Spasticita vzniká důsledkem poškození struktur CNS. S odezněním míšního 

šoku dochází k znovuobnovení proprioceptivních reflexů a zvýšení svalového napětí ve 

formě spasticity (Kříž, 2012). Dále je spasticita charakterizována míšními spazmy. 

Jedná se o reflexní odpovědi svalu na podněty přicházející z kůže, kloubu nebo jiných 

hlubokých struktur na dolních končetinách (Švestková et al., 2017). 

1.3 SEXUALITA 

Světová zdravotnická organizace WHO (2018) definuje tzv. sexuální zdraví jako 

stav fyzické, emocionální, duševní a sociální pohody. Nejedná se tedy jen o 

nepřítomnost nemoci, či dysfunkce. Samotné sexuální zdraví vyžaduje mít pozitivní 

přístup k sexualitě a sexuálním vztahům, stejně jako mít příjemné sexuální zážitky bez 

nátlaku, diskriminace a násilí. Sexualita, jakožto jeden z ústředních aspektů našich 

životů, je základem pro pochopení a vnímání sexuálního zdraví. Sexualitu můžeme 

prožívat v myšlenkách, fantaziích, snech, postojích, přesvědčeních, rolích a vztazích.  

Vnější projevy sexuality jsou ovlivněny biologickými, sociálními, kulturními, 

historickými a náboženskými faktory. 

Sexualita je základním prvkem a nedílnou součástí života každé lidské bytosti. 

Sexuální pud je nejsilnější pud člověka, jemuž se vyrovná pouze pud obživný. Síla pudu 

je vrozená a do jisté míry ovlivnitelná. U někoho jde o příjemné zpestření, pro druhou 



20 

 

osobu může být sexualita neoddělitelnou součástí života a vztahů. Tak či tak, sexualita 

hraje důležitou roli pro kvalitní a fungující vztahy (Pondělíčková-Mašlová a Raboch, 

2005). Docent Zvěřina (2012, s. 8) ve své knize ale tvrdí, že samotná sexualita je 

mnohem složitější, než jen pudy a uspokojování potřeb. Lidské sexuální chování bývá 

subjektivně vnímáno jako neovlivnitelná touha, nicméně nelze ho specifikovat pouze na 

pohlavní vzrušení. Zvěřina uvádí, že za sexuálním chováním musíme vidět párovou 

aktivitu, která plní základní reprodukční poslání rodiny. Na toto tvrzení navazují 

Venglářová a Eisner (2013, s. 19), kteří zmiňují, že sexuální chování je chápáno jako 

cílený proces osoby za účelem nalezení vhodného partnera a založení rodiny. Při 

hledání partnera se zaměřujeme na atraktivitu druhé osoby (především přítomnost 

druhotných pohlavních rysů), svádění (koketování, namlouvání) a samotnou sexuální 

aktivitu (doteky, koitus). Tato reprodukční touha v posledních letech lehce ustupuje do 

postraní a je nahrazována pouze hledáním slasti a uspokojením z pohlavního styku. 

Mezi podstatnou součást lidské sexuality patří autoerotika. Člověk je schopný 

představami a fantaziemi dosáhnout sexuálního vzrušení a tím nahradit sexuální 

uspokojení a párový pohlavní styk. Tato možnost, ztlumit či uvolnit sexuální napětí a 

touhu autoerotikou, patří mezi základní lidské vlastnosti (Zvěřina, 2012). 

1.3.1 Specifika mužské sexuality 

Sexuální pocity, touhy a vnímání sexuality se liší mezi všemi jedinci. Přesto, že 

se z pohledu ženy nedá vcítit do přesných tužeb mužů, australská sexuální terapeutka 

Laurie J. Watson (2017) sepsala základní specifika shrnující pohled muže na sex: 

 Sex začíná v těle: mužská touha je fyzická. Velké množství testosteronu, 

proudící v mužském těle, zapříčiní, že někdy i drobný stimul vyprovokuje 

sexuální fantazii a touhu. U žen touha po sexuálním styku a vzrušení pramení 

převážně v mysli, ve vzpomínkách, či pocitech spojení mezi dvěma partnery.  

 Sex je hlad: sex je touha po pocitu radosti, překvapení a sytosti, kdy každá 

sexuální zkušenost přináší možnost překvapivého a naplňujícího zážitku. 

Dychtivost hýbe tělem a musí být utěšena stejně jako hlad. 

 Sex je energie: sexualita naplňuje muže potenciálem a vzrušením. Energie 

působící skrz sexuální vybití mu dává sílu bojovat s denní monotónností a slouží 

jako odměna po náročném dnu.  

 Sex je vzrušující: pro muže je sex jedním velkým dobrodružstvím. Variabilita 

sexuálních styků, partnerek či poloh, jsou dokonalou cestou, jak prozkoumat své 
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touhy a zlepšit své uspokojení. I ty nejmenší narážky mohou u muže vyvolat 

vzrušující myšlenky a bujnou fantazii.   

 Sex je láska: zatímco ženy touží především po emocionálním propojení, muži 

touží po fyzickém spojení. Fyzický kontakt dodává muži pocit jistoty, podpory a 

bezpečí. Pokud muž vnímá, že jeho partnerka po něm touží, jedná se o nejvíce 

uklidňující a zároveň stimulující část vztahu. 

1.3.2 Sexualita u mužů po poranění míchy 

Úraz je náhlý zásah do života. I když se v dnešní době můžeme setkat se snahou 

detabuizace tématu sexuality osob po poranění míchy a osob s disabilitou obecně, 

skeptický pohled společnosti stále přetrvává.  Šrámková (1998, s. 42) uvádí, že veřejné 

mínění o sexualitě osob po poranění míchy je dvojího typu a to buď, že se jedná o osoby 

plně asexuální, nebo že žádné problémy nemají. Drábek (2013, s. 60) doplňuje, že 

společnost stále ulpívá na rozšířených mýtech týkajících se sexuality osob s disabilitou, 

jejichž základem jsou neustálé nátlaky sociálních médií na krásu, mládí a výkonnost 

spojenou se sexem a sexualitou.  

Pacient po míšním poranění trpí akutními, chronickými, fyzickými i 

psychosociálními důsledky, které ovlivňují kvalitu jeho života. Všechny tyto změny 

mají vliv i na sexualitu jedince. Po úrazu se člověk nachází v tíživé situaci, kdy je nucen 

přijmout úraz jako neovlivnitelný fakt se všemi omezeními. Musí se naučit vnímat své 

nové tělo a naučit se s ním žít (Drábek, 2013). Odkázání na vozík může podněcovat 

k subjektivnímu pocitu nízké sexuální atraktivity pro partnerku a neschopnosti ji 

uspokojovat. Emocionální tíseň a deprese provázející prvotní stádium zranění a často 

směřují k sociální izolaci, zhoršení rodinných i partnerských vztahů, nebo ke zdráhání 

započít nový vztah. Pokud je někdo nesebevědomý a má psychické problémy, 

automaticky se to projeví na jeho vystupování a vzhledu. Nesmí se opomenout, že 

sexuální přitažlivost není pouze o vzhledu. Vlastnosti, vystupování a především 

sebevědomí muže jsou hlavními schopnostmi jak zaujmout ženu (Šrámková, 1998). 

Pro dlouhodobé vztahy náhlý vznik disability u jedné osoby přináší změny pro 

celou rodinu. Zátěž dopadá jak na muže, který čelí novým situacím a je dlouhodobě 

v nemocničních či rehabilitačních zařízení, tak jeho partnerku, která musí v jeho 

nepřítomnosti obstarat rodinu a zároveň být oporou svému partnerovi. Psychická zátěž, 

vznikající obavami z nové situace a dopadající na oba dva partnery, bývá často hlavní 

příčinou nedorozumění a v některých případech i rozpadem vztahu (Šrámková, 2013).  
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1.3.3 Sexuální dysfunkce 

Pojetí sexuální dysfunkce se v literatuře liší. Někteří autoři zdůrazňují 

problematiku funkčního, či psychogenního charakteru. Jiní se zaměřují na přístup 

vycházející z biologických a etiologických faktorů. Na základě této variabilní etiologie 

odborníci prosazují přístup „multifaktoriální“, kdy je třeba vždy respektovat bio-

psycho-sociální povahu dysfunkce (Weiss, 2010). 

Sexuální dysfunkce mají významný podíl na snížení kvality života všech, kdo je 

následkem úrazu odkázaný na život na vozíku. Dlouhodobě neřešené sexuální problémy 

výrazně snižují kvalitu života. Dle WHO (2018) je kvalita života popsána jako 

individuální vnímání vlastního postavení v životě vzhledem ke kultuře a hodnotám, ve 

kterých žijeme a zároveň ve vztahu k vlastním cílům a očekáváním. Jedná se o 

subjektivní pocit a z tohoto hlediska je těžké kvalitu života u jednotlivých osob 

hodnotit.  

Sexuální dysfunkce jsou běžným důsledkem spinálního poranění. Akutní potíže 

spolu se sexuálními dysfunkcemi neovlivňují pouze intimní život mužů, ale zároveň i 

jejich sebevědomí. Sexuální život se dostává do pozadí následkem komplikací, kterým 

musí muž v prvních týdnech a měsících po úrazu čelit, a jeho kvalita klesá (Dolan et al., 

2016). Ze studií Andersona (2004) vyplývá, že touha po opětovném zlepšení sexuálních 

funkcí, jakožto prioritu pro zkvalitnění života u tetraplegiků, je až na druhém místě za 

přáním znovuobnovení funkčnosti horních končetin.   

Mezi nejzávažnější problémy, které v rámci sexuální dysfunkce muže trápí, jsou 

erektilní dysfunkce, hyposenzibilita v oblasti genitálu, anejakulace spojená s 

azoospermií a neplodností, změna prožívání orgasmu, změny erotogenních zón a 

v první fázi po úrazu i možná snížená apetence. V dalších kapitolách budou podrobněji 

popsány jen některé z nich.  

1.3.4 Erektilní dysfunkce 

Erekce penisu, ztopoření, je nervově-cévní děj, kdy dochází k vzájemné 

interakci mezi nervovým systémem a hladkou svalovinou penisu. Klíčovou roli zde 

hraje tonus hladké svaloviny penisu, který udržuje penis v ochablém stavu, nebo erekci. 

V ochablém stavu penisu je hladká svalovina kontrahovaná a nedochází k přísunu krve 

do kavernózních těles. Erekci zahájí až relaxace hladké svaloviny, rozšíření cév a větší 

přítok krve do penisu (Dolan et al., 2015a). 



23 

 

Existují dva druhy podnětů pro vyvolání erekce. Prvním typem je reflexní 

erekce, kdy impulsy ovlivňující erekci jsou vyvolány stimulací genitálu, nebo přichází 

z vnitřních útrob např. při přeplněném močových měchýři. Stimul je veden do 

sakrálního centra erekce přes nervus pudendus a odtamtud směřuje parasympatickými 

vlákny a kavernózními nervy do topořivých těles. Druhý typ je tzv. psychogenní erekce 

a je způsobená u mužů různými stimuly, které lze vnímat našimi smysly. Mezi tyto 

stimuly patří stimuly taktilní, vizuální, sluchové či čichové (Dolan et al., 2014; 

Šrámková, 2013). 

Erektilní dysfunkce (dále jen ED) je popsaná jako trvalý nebo přechodný stav 

znemožňující dosáhnout efektivní erekce a udržet ji během pohlavního styku. Jedná se o 

nejčastější mužskou sexuální dysfunkci, při které dochází k nedostatečné rigiditě 

pohlavního mužského údu. U některých pacientů s kompletní TML nad sakrálním 

centrem, převážně u poranění krční míchy, lze erekci vyvolat reflexně. Udržet reflexně 

vyvolanou erekci bývá ale složitější. Snížením stimulace, nebo vniknutí penisu do 

pochvy, dochází k ochabnutí erekce a následně k nemožnosti uspokojivého pohlavního 

styku (Dolan et al., 2014). 

Studie doktora Dolana a kolektivu (2015a) shrnuje vliv výšky léze na ED. Z dat 

vyplývají nepříznivé prognózy pro dosažení erekce pro osoby s kompletní TML, kdy 

ED se objevila v různých formách u všech dotázaných. U 86 % dotázaných pacientů 

s kompletní TML v oblasti krčních segmentů byla zachovaná reflexní erekce. Jen 71 % 

z tázaných bylo schopno erekci udržet pro samotný uspokojující pohlavní akt. Naopak 

pacienti s kompletní TML v oblasti hrudních segmentů mají vybavitelnou reflexní 

erekci jen z 67 % a 22 % z nich jsou schopni tuto erekci zachovat i pro styk. Z těchto 

výsledků vyplývá, že vybavitelnost erekce závisí na výšce poranění míchy. Čím výše je 

mícha poškozena nad thorakolumbálním centrem erekce, tím je větší pravděpodobnost 

zachování funkce reflexní erekce. U osob s inkompletní TML v oblasti krčních 

segmentů byl výskyt reflexní erekce u 73 % mužů a až 81 % z nich bylo schopno erekci 

udržet i v průběhu pohlavního styku. 

Komplikací k dosažení kvalitní erekce často bývá i hyposenzitibilita nebo 

anestezie perianogenitální oblasti zapříčiněná přerušením inervace. Tyto problémy ve 

výzkumu doktora Dolana a jeho kolegů (2015b) udávají všichni pacienti s kompletní 

transverzální lézí míšní a čtvrtina mužů s inkompletní lézí.  
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Léčba erektilní dysfunkce 

V dnešní době je perorální léčba inhibitorů PDE5 (I-PDE5) první možnou 

léčebnou metodou erektilní dysfunkce u osob po poranění krční míchy. Dříve žádná jiná 

farmaka ovlivňující ztopoření nebyla u ochrnutých osob účinná (Šrámková a Sutorý, 

2008). Inhibitory PDE5 jsou pacienty dobře tolerovány. Využívají se bez ohledu na 

rozsah problémů s erekcí, věk pacienta a trvání poruchy erekce (Česká asociace 

paraplegiků, 2010). Existují tři možné inhibitory PDE5 - sildenafil, tadalafil, vardenafil. 

 Sildenafil, VIAGRA
TM

, je v České republice dostupný od roku 1999. Lék se 

užívá přibližně hodinu před plánovaným stykem. Nástup účinku se u většiny 

dotazovaných objevuje v průměru kolem 36 minut po podání a jeho trvání může 

dosahovat až 12 hodin (Padma-Nathan et al., 2003). 

 Tadalafil, CIALIS
TM

, získal licenci pro léčbu ED v roce 2003. Lék se podává 

0,5–12 hodin před pohlavním stykem a nástup erekce se udává do 16 minut 

(Novotný et al., 2010). Klinická studie z roku 2004 publikovala zjištěnou vyšší 

spokojenost pacientů s tadalafilem, než sildenafilem. Tadalafil upřednostnili 

muži s ohledem na delší možné trvání erekce. Lék umožnil pacientům dosáhnout 

erekce a sexuálního styku i 12–24 hodin po podání léku. Tato skutečnost 

eliminuje plánování a umožní spontánní pohlavní styk (Popolo et al., 2004). 

 Vardenafil, LEVITRA
TM

, je třetí možností perorální léčby erekce od roku 2003. 

Užití léku je ideálně 25–60 minut před plánovanou souloží a erekce se dostaví 

přibližně do 15–25 minut (Heráček et al., 2006).  

Nežádoucí účinky nastávající po požití nejsou nijak vážné a jsou u všech 

perorálních medikamentů podobné. Jedná se převážně o bolesti hlavy, návaly horka, 

závratě, dyspepsie nebo zarudnutí a městnání nosní sliznice (Novotný et al., 2010). 

Šrámková (2015) ve své knize uvádí, že doposud nebyl popsán žádný případ AD jako 

následek požití léků. 

Jiné metody léčby erektilní dysfunkce se využívají pouze tehdy, pokud 

medikamentózní léčba selhává, nebo je kontraindikována. Mezi tyto metody řadíme 

intrakavernózní léčbu, podtlakové přístroje, či penilní protézy (Novotný et al., 2010).  

Diagnostika erektilní dysfunkce 

Jako primární cíl pro klinické studie ED byl vytvořen Mezinárodní index 

erektilní funkce (IIEF – The International Index of Erectil Function) (Rosen et al., 

1997). Na počátku vývoje sildenafilu, farmaceutická společnost Pfizer uznala potřebu 
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lepších nástrojů hodnocení erektilní a sexuální dysfunkce po požití léku. Proto byl 

vyvinut a validován IIEF v letech 1996–1997, jako doplněk k programu klinického 

hodnocení sildenafilu. IIEF splňuje kritéria spolehlivosti testu, má vysoký stupeň 

citlivosti, specifičnosti a dobře koreluje s ostatními výsledky léčby (Rosen et al., 2002). 

IIEF se skládá z 15 položek, které pokrývají pět oblastí sexuálních funkcí: 

erektilní funkce, orgasmus, sexuální touha, sexuální uspokojení a celková spokojenost. 

Okruhy byly vytvořeny prostřednictvím přehledu literatury a hloubkových rozhovorů s 

pacienty a jejich partnerkami (Rizio et al., 2012). 

V České republice je známější, přesto ne tak hojně využívaná, zkrácená 

5položková verze IIEF (dále jako IIEF-5), známá jako Dotazník sexuálního zdraví muže 

(Šrámková, 2015). IIEF-5 byla vyvinuta samostatně jako krátký a snadno 

administrovaný diagnostický nástroj. Zkrácená verze obsahuje čtyři z šesti původních 

položek z oblasti erektilních funkcí a jednu položku se zaměřením na uspokojení během 

pohlavního styku. Na základě studie, při níž byla potvrzena validnost a účinnost testu, 

autoři došli k závěru, že IIEF-5 je vhodnou metodou pro rychlé zmapování pacientů 

s vyšším rizikem vzniku ED (Rosen et al., 1999). Maximální počet bodů, který pacient 

může dosáhnout je 25, přičemž 22–25 bodů je norma. Pokud dosažený počet bodů je 

17–21 jedná se o lehkou formu ED, 7–16 bodů středně těžkou formu ED a pokud 

pacient získá ≥ 6 bodů, jedná se o těžkou formu ED (Šrámková, 2015). Dotazník IIEF-5 

je vložen v závěru práce jako Příloha 2. 

1.3.5 Anejakulace 

Ejakulace, výron semene, je vyvolána vstupem spermatu na začátek spongiózní 

části uretry. Samotné ejakulaci předchází tzv. emise. Jedná se o stimulaci ejakulačního 

centra v míšní oblasti L2–L3 vznikající pociťovaným sexuálním vzrušením. Stahy 

vyvolanými vlákny sympatiku je ejakulát z nadvarlete dopraven až do zadní části 

uretery. Spolu se spermiemi ejakulát obsahuje sekret z vesiculae seminales a prostaty. 

(Čihák, 2013). Ejakulace se skládá z rytmických kontrakcí m. bulbospongiosus a m. 

ischiocavernosus spolu s relaxací zevního m. sphincter urethrae (Albright et al., 2015). 

 „Zatímco pro ženaté muže je nejdůležitější erektilní funkce, svobodní se častěji 

ptají, zda budou moc mít děti.“ (Šrámková, 2013, s. 148) 

Neplodnost mužů po poranění míchy může mít tři příčiny: samotná neschopnost 

erekce, nemožnost ejakulace a snížená pohyblivost spermií. Kvalita a motilita spermií je 

po úrazu snížena, ačkoli vyzrávání spermií může zůstat beze změny. I zevní faktory 
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mohou mít dopad na snížení kvality spermatu, např. dlouhodobé sezení a vyšší teplota 

varlat, nebo časté záněty močových cest (Šrámková, 2009).  

V důsledku posttraumatické TML je ejakulace poškozena u více jak 90 % osob. 

Postupem času se ejakulační děj navrací až u 74,7 % pacientů s lézí nad úrovní Th6 

(Šrámková, 2009). Výzkum Sáncheze-Ramose a jeho kolegů (2017), který slouží jako 

prvotní studie popisující změny spermatogeneze u mužů po kompletní TML, uvádí, že 

v prvních 3 měsících po úrazu lze sledovat u všech mužů poškození spermatogeneze. 

V průběhu dalších 3 měsíců je sledován významný pozitivní trend v nárůstu osob 

s normální spermatogenezí. Dále ze studie vyplývá, že pouze 45 % pacientů bylo 

schopno po 6 měsících od míšního poranění ejakulovat, přestože 80 % z nich mělo 

standardní výsledky biopsie varlat. Kromě toho, pouze dva pacienti, ze zkoumaného 

vzorku, měli kvalitu a množství spermatu dostačující, aby šlo hovořit o spermatu 

vhodném např. pro plození potomstva. 

Metody artificiální ejakulace 

Dle Heráčka et al. (2006) pouze 5 % mužů s kompletní TML a 30 % 

s inkompletní TML je schopno ejakulovat. Pokud se muž rozhodne s partnerkou mít 

potomka, je nutno získat sperma artificiálním způsobem ejakulace. Pro tento zákrok se 

nejčastěji využívá metoda vibrostimulace, elektroejakulace nebo chirurgický způsob 

odběru spermatu. Takto získané spermie pak slouží k oplození na základě jedné z metod 

asistované reprodukce (Šrámková, 2009).  

Penilní vibrostimulace (dále jen PVS) je neinvazivní metoda pro odběr 

spermatu. Nejvyšší úspěšnost odběru se dostavuje u mužů s míšním poraněním nad 

segmentem Th10. Zároveň spermie mají lepší kvalitu než při odběru jinou metodou 

(Čechová et al., 2015). Vibrační stimulace penisu se provádí umístěním vibrátoru na 

glans penis, dokud nedojde k reflexní ejakulaci. Stimulace se opakuje maximálně třikrát 

v 2 minutových intervalech po dobu 10 minut, dokud se ejakulace nedostaví. Mezi 

každým intervalem se pokožka penisu kontroluje kvůli možnosti vzniku otoku nebo 

oděrkám. Pokud jsou tyto problémy pozorovány, nebo dochází k nestabilitě vitálních 

funkcí, PVS je zastavena (Ibrahim et al., 2016b).  

Elektroejakulace (dále jako EEJ) je další metodou získávání spermatu u mužů po 

porušení míchy. Za pomoci elektrody zavedené do rekta jsou elektrostimulací vyvolány 

stahy svaloviny prostaty, semenných váčků a ampul chámovodů, které vedou k vyvolání 

ejakulace (Heráček et al., 2006). 
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Obě metody, jak PVS tak EEJ, ohrožují pacienty s lézí nad Th6 vznikem AD. 

Bližší informace o AD jsou popsány v kapitole 1.2.4.  

U pacientů, u kterých nelze spermie vybavit ani pomocí PVS a EEJ, je možné 

podstoupit chirurgický odběr spermatu. Pro tyto metody se využívá tzv. MESA 

(Microsurgical Epididymis Sperm Aspiration), TESA (Testicular Sperm Aspiration) a 

M-TESE (Microsurgical Testicular Sperm Extraction). Jedná se o invazivní, ale 

jednoduché metody v celkové anestezii (Schroeder-Printzen et al., 2000). 

Metody asistované reprodukce 

Prvním krokem před zařazením páru do programu asistované reprodukce je 

nutná párová edukace. Edukace probíhá nejen o možnostech procedur, ale i o možnosti, 

že první pokus asistované reprodukce nemusí být úspěšný. Proto je dvojice vedena 

k trpělivosti (Šrámková, 2013). 

První využívanou metodou je intrauterinní inseminace (dále jako IUI). Během 

této metody jsou spermie nejdříve získávány pomocí PVS nebo EEJ. Nejprve se 

spermie oddělí od seminální plazmy (bezbuněčná tekutina) a následně je pomocí drobné 

kanyly zavedena do děložní dutiny, což usnadní cestu spermií do proximálního 

vejcovodu (Ibrahim et al., 2016a; Weiss et al., 2010). 

Důvodem, proč není možné při reprodukci využít metodu IUI, je nejčastěji 

snížená motilita spermií u muže. Čím nižší pohyblivost spermií je, tím pokročilejší 

metody jsou doporučovány. Mezi takovou metodu patří mimotělní oplození, fertilizace 

in vitro (dále jako IVF). Muž podstupuje jednu z arteficiálních metod získání spermatu 

a žena přijímá hormonální přípravky, aby docházelo k dozrávání více vajíček. Následně 

se vajíčka získávají punkcí přes poševní stěnu pod kontrolou ultrazvuku. Takto získaná 

vajíčka jsou přenesena do kultivačního roztoku se spermiemi. Pokud se vajíčko oplodní 

a začne se zygota rýhovat, je po 48–72 hodinách zavedena do dělohy (Šrámková, 1998).   

Mezi další metodu mimotělního oplodnění patří intracytoplazmatická injekce 

spermie. Využívá se tehdy, pokud je počet spermií radikálně snížen, nebo motilita 

spermií je tak nízká, že by jinak muž nebyl schopen oplodnit partnerku. Prvotní postup 

je stejný jako u IVF. Dochází k odběru vajíček, do kterých je ale v tomto případě 

vpravena mikromanipulační technikou pouze jedna spermie (Repromeda, 2018). 
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1.4 ERGOTERAPIE U OSOB PO PORANĚNÍ MÍCHY 

Definování ergoterapie jako profese není stále jednoduché, převážně z toho 

důvodu, že je jedná o velmi komplexně zaměřený obor. Česká asociace ergoterapeutů 

(2008) definuje obor takto: „Ergoterapie je profese, která prostřednictvím smysluplného 

zaměstnávání usiluje o zachování a využívání schopností jedince potřebných  

pro zvládání běžných denních, pracovních, zájmových a rekreačních činností u osob 

jakéhokoli věku s různým typem postižení (fyzickým, smyslovým, psychickým, mentálním 

nebo sociálním znevýhodněním).“  

Podle Jelínkové et al. (2009) je ergoterapie řazena mezi rehabilitační profese. 

Jejím cílem je snížit, či zabránit vzniku negativních dopadů vzniklého onemocnění, jež 

ovlivňuje kvalitu života dané osoby.  

Pohled ergoterapeuta na potřeby osoby se odvíjejí z principů filosofických 

směrů, holismu a humanismu. Terapeut by měl na každého člověka nahlížet jako na 

individuální a autonomní bytost a vnímat ho jako celek (Krivošíková, 2011). Adamčová 

(2010) doplňuje, že porucha funkce po poškození míchy se netýká pouze pohybového 

systému, ale ovlivňuje kvalitu života člověka, i jeho blízkých. Disabilita člověka je 

celistvá.  

Obecně lze říci, že ergoterapeuti jsou zodpovědní za posouzení dopadu míšního 

poškození na aktivity všedních činností (dále jako ADL), navrácení do práce, školu či 

jiné zájmové aktivity. Ergoterapeut navrhuje a poskytuje adaptaci prostředí 

zabezpečující pacientovu soběstačnost. Staví na získaných dovednostech tak, aby se 

člověk stal opět nezávislým v personálních i instrumentálních ADL (Chhabra, 2015).    

Ergoterapeutická intervence u osob po poranění míchy se odvíjí od fází po 

úrazu. Vydání věstníku Ministerstva zdravotnictví (dále jen MZ) ČR č. 6/2002 

obsahovalo také Metodické opatření MZ. Toto opatření stanovilo oblasti 

zdravotnických zařízení umožňující komplexní péči osobám s míšním poraněním 

v jednotlivých časových úsecích, známé jako Spinální program. První fáze je dělena na 

akutní a subakutní. Akutní fáze trvá 1.–2. týden po zranění. Pacient je hospitalizován na 

spondylochirurgickém oddělení, kde je zajišťována komplexní péče. Cílem je urgentní 

operační zákrok pro stabilizaci páteře a dekompresi míchy. Subakutní fáze trvá další 3–

12 týdnů a komplexní péče zajišťují spinální jednotky. Druhá fáze, zvaná chronická, 

trvá cca 6–26 týdnů. Chronická fáze odpovídá hospitalizacím v tzv. „spinálních 

rehabilitačních jednotkách“, které byly zřízeny v rehabilitačních ústavech. Existuje ještě 

tzv. terciární fáze, ve které se jedná o opakované rehabilitační pobyty, nebo kdy pacient 
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na základě vzniklé sekundární komplikace (např. dekubitu, či infektu) vyhledává 

lékařskou péči (Kříž, 2013; Wendsche a Kříž, 2005). 

1.4.1 Ergoterapie v I. fázi 

Během akutní a subakutní rehabilitace ergoterapeut pracuje synergicky 

s ostatními zdravotnickými či rehabilitačními pracovníky na zvýšení zátěže pacienta 

(zvyšování síly, rozsahů), zabránění vzniku sekundárních komplikací, získání kvalitních 

náhradních pohybových stereotypů v ADL a edukaci pacienta a jeho rodiny. Hlavním 

cílem ergoterapeuta v subakutní fázi je rozpoznat a docílit u pacienta maximálně 

možného funkčního potenciálu v soběstačnosti. Ergoterapeutická intervence u osob po 

poranění krční míchy se zaměřuje na: 

 Cílenou rehabilitaci horních končetin a rukou 

- Polohování, zvyšování síly, zvyšování funkčních rozsahů, nácvik 

náhradních úchopových funkcí. 

 Personální ADL – soběstačnost 

- Mobilita na lůžku, přesuny, běžná osobní hygiena, sebesycení 

oblékání/svlékání. 

- Trénink vyprazdňování při poruše funkce svěračů (trénink hygieny, 

postup a režim při vyprazdňování stolice i moči, aj.). 

- Lokomoci na vozíku (lokomoce v interiéru, exteriéru). 

 Instrumentální ADL 

- Využití telefonu, počítače, komunikační dovednosti, signalizační 

zařízení, ovladač na TV, četba, vaření/nákup, aj.  

 První poradenství 

- Doporučení a využití kompenzačních pomůcek, úpravy domácnosti (lze 

využít u všech předchozích bodů) (Chhabra, 2015; Wendsche a Kříž, 

2005). 

1.4.2 Ergoterapie ve II. fázi 

Ergoterapeut na spinální rehabilitační jednotce spadající pod rehabilitační ústavy 

navazuje na předešlé terapie v nemocničním prostředí. Hlavním cílem je posouvat 

pacienta dále na poli soběstačnosti a připravit pacienta na život v domácím prostředí. 

Ergoterapie u osob po poranění krční míchy se zaměřuje na: 

 Cílenou terapii horních končetin a rukou 
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 Soběstačnost 

- Aktivity během terapií, zaměřeny na horní končetiny a soběstačnost, se 

nemění, ale mění se jejich intenzita a cíle. 

- Např. přesuny bez skluzné desky (u C8), hygiena a sebesycení bez 

dlaňové pásky, aj. 

- Trénink ADL s vybranými pomůckami (kompenzační pomůcky pro 

domácnost, pro soběstačnost). 

 Výběr vozíku 

- Na základě funkčního maxima pacienta se vybírá mechanický a/nebo 

elektrický vozík. Umožní se ho pacientovi vyzkoušet. 

 Komunikační a sociální dovednosti 

 Poradenství 

- Korekce sedu na vozíku, sociální příspěvky, možnosti zaměstnání, 

vzdělání (Lin, 2003; Chhabra, 2015) 

1.4.3 Ergoterapie ve III. fázi  

Ergoterapeut, dle rozsahu komplikací, se kterými se pacient do nemocničního 

zařízení vrací, zahrnuje do své intervence soběstačnost, která je již pacientem zažitá a 

zaměřuje se na aktivity náročné na režim. Např. nácvik bezpečného a pravidelného 

cévkování, správná mobilita na lůžku, bezpečnost přesunů a lokomoce na vozíku 

(Pendleton a Schultz-Krohn, 2006). V rámci dispenzarizačních kontrol ergoterapeut 

spolu s celým interprofesním týmem navrhuje další možnosti a cíle pacienta. Ten 

následně může se zprávou kontaktovat např. Centrum Paraple o.p.s., nebo jeden 

z rehabilitačních ústavů (Liďáková, 2018). 

 V terciární fázi se mohou pacienti obracet na zdravotnický sektor s touhou po 

vlastním potomkovi. V této chvíli ergoterapeut může pacienta seznámit s možnostmi 

artificiální ejakulace a metodami asistované reprodukce (Faltýnková, 2018).  

1.4.4 Ergoterapeutická intervence při poruše sexuálních funkcí 

Americká asociace ergoterapeutů (AOTA – American Occupational Therapy 

Association) zařazuje sexuální projevy mezi ADL (AOTA, 2008). I když se většina 

ergoterapeutů snaží nahlížet na potřeby pacienta globálně, sexuálním projevům se 

nedostává takové pozornosti z řad ergoterapeutů, jak je to u jiných denních aktivit. 
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Během posledních pár let bylo posouzeno, že sexualita je důležitou oblastí, které by se 

mělo v oblasti rehabilitace věnovat více času (Naphtali et al., 2009).  

I když poruchy sexuality nejsou na první pohled u pacienta patrné, ergoterapeuti 

by se měli zajímat o roli, kterou zastupuje sexualita v životě jejich pacienta a uznat ji 

jako jeho součást. Ergoterapeut má možnost zvažovat, jak je individuální sexualita 

pacienta propojena do jednotlivých oblastí výkonů ADL a jak je ovlivňuje. Ne každý 

člověk bude mít sexualitu stejně vysoko ve svém žebříčku priorit. Přesto by se měli 

ergoterapeuti pokusit zahrnout ji do celkové intervence (Sakellariou a Algado, 2006).  

Ergoterapie je bezpečnou oblastí pro řešení problematiky sexuality, která 

umožňuje pacientovi vyjádřit své obavy a nabídnout pomoc při řešení problémů. 

Empatie, citlivost a otevřenost jsou základní prvky ergoterapie a měly by sloužit pro 

oslovování a otevírání tématu sexuality (MacRae, 2013). 

Momentální situace v ČR 

V České republice ergoterapeut stále nemá velké zastání při řešení sexuality u 

osob s míšním poškozením. Vesměs záleží na osobním přístupu individuálních 

terapeutů a motivaci mluvit s pacientem na téma sexuality. Aby terapeut dokázal 

otevřeně a efektně mluvit o sexualitě s někým druhým, musí se nejdříve sám cítit 

spokojeně v oblasti vlastní sexuality (Neistadt, 1986).   

Na spinální jednotce ergoterapeut zaměřuje své terapie převážně na zvyšování 

pacientova maximálního funkčního potenciálu soběstačnosti, jak bylo zmíněno výše 

v této kapitole.  Dále kompetence ergoterapeuta v oblasti sexuality prozatím nesahají. 

Ergoterapeut může pacienta navést k poznávání vlastního těla a intimních oblastí, 

v rámci tréninku ADL ho seznámit se základními změnami sexuálních funkcí, nebo ho 

motivovat pro zvýšení míry soběstačnosti pro budoucí sexuální život (Liďáková, 2018). 

Rehabilitační ústav Kladruby prozatím není příliš nakloněn k řešení 

problematiky sexuality u svých pacientů. Ergoterapeutka, fyzioterapeutka a specialistka 

na spinální problematiku paní Zdeňka Faltýnková pod záštitou České asociace 

paraplegiků (dále jen CZEPA) pořádá v RÚ Kladruby tematická setkání, během kterých 

přichází na řadu i oblast sexuality. Pacienti jsou seznámeni např. s možnostmi 

sexuálního styku, medikamenty a s různými sexuálními pomůckami. Zdeňka 

Faltýnková se aktivně věnuje řadě činností spadajících pod problematiku sexuality. 

Přednáší studentům ergoterapie, spoluorganizuje semináře pro širokou veřejnost o 

sexualitě osob s fyzickou disabilitou, se společností Freya seznamuje veřejnost s novou 
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službou sexuální asistence, podílí se na vyvíjení nové kompenzační pomůcky 

usnadňující sexuální styk zvanou Swing křeslo a mnohé další. Swing křeslo je obdobou 

pomůcky IntimateRider. Vyvíjí se speciálně pro tetraplegiky, s aretací sedáku a 

individuálním měrným listem, pro nastavení dle potřeb muže (Faltýnková, 2018). Více 

o sexuálních pomůckách pro spinální pacienty je sepsáno v Příloze 8.  

V březnu 2018 CZEPA zahájila projekt zvaný „Peer mentoring pro vozíčkáře 

s poraněním míchy“. Od dubna se koná příprava peer mentorů, kde probíhá 

sebezkušenostní výcvik a vzdělávání v oblasti komunikace s pacientem a klientem, 

krizové intervence, aj. Od října 2018 pak budou tito peer mentoři aktivně vyhledávat 

nové vozíčkáře na spinálních a spinálně rehabilitačních jednotkách, kde za pomoci např. 

ergoterapeuta budou pomáhat vozíčkáři se adaptovat na vzniklou disabilitu, trénovat 

soběstačnost, konzultovat aspekty sexuálního života, aj. (Faltýnková, 2018; Česká 

asociace paraplegiků, 2010). Další informace o „Peer mentorech“ jsou sepsány v Příloze 

8. 

Institucí, kde ergoterapeut otevřeně vstupuje do problematiky sexuality je 

Centrum Paraple o.p.s. Téma sexuality se v Centru Paraple řešilo od nepaměti a je 

jedním ze základních témat, které klienty zajímá. Oficiálně téma „Sexualita“ však přijali 

až tento rok, 2018. Vždy tato problematika spadala do kompetencí ergoterapeutů. 

Centrum Paraple svým klientům nabízí individuální poradenství, poradenství v rámci 

socioterapeutických skupin, neoficiálních skupin, nebo konzultace s psychologem. 

Ergoterapeuti informují o možnostech medikamentózní léčby, ukazují pomůcky a 

upozorňují na rizika. Dále by Centrum Paraple chtělo posunout intervence do oblasti 

atraktivity, flirtu, sebevědomí a komunikace. Do budoucna je v plánu pojmout sexualitu 

hlouběji a utvořit tým, skládající se z ergoterapeuta, osobního asistenta, psychologa a 

sociálního pracovníka, který se bude podrobně problematice věnovat (Lukeš, 2018). 

Ergoterapeut v interprofesním týmu ve vztahu k sexualitě 

Do dnešní doby v České republice neexistuje ucelený tým, specializující se na 

problematiku sexuality u osob s míšní lézí. Na základě informací získaných z několika 

zahraničních zdrojů, bylo zpracováno grafické zastoupení všech členů zdravotnického, i 

nezdravotnického sektoru, kteří mají potřebné kompetence a mohly by se aktivně 

účastnit intervence na téma sexuality u osob po míšním poranění. 
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Obr. č. 1.4.4.1 – Interprofesní tým 

 

Zdroj: (autor práce) 

V následujících bodech jsou stručně popsány náplně práce a hlavní cíle 

jednotlivých profesí vztahující se k sexualitě.  

 Neurolog se specializací na spinální problematiku: diskutuje s pacientem o 

možnostech perorálních medikamentů, prevenci AD, prevenci a léčbě dekubitů, 

vyprazdňování, spasticitě. 

 Sexuolog: doporučuje perorální medikamenty pro navození erekce, metody 

artificiální ejakulace, metody asistované reprodukce. 

 Urolog: řeší kromě nemocí vylučovací soustavy i mužský genitál, doporučuje 

perorální medikamenty, seznamuje s metodami artificiální ejakulace a 

asistované reprodukce. 

 Androlog: zabývá se fyziologií a patofyziologií mužské plodnosti, doporučuje 

perorální medikamenty, seznamuje s metodami artificiální ejakulace a metodami 

asistované reprodukce. 

 Zdravotní sestra: pomáhá pacientovi ve zvládnutí režimu během dne v oblasti 

osobní hygieny, cévkování. 

 Psycholog: empaticky přistupuje k pacientovi, pracuje s jeho obavami a 

úzkostmi, pomáhá docílit psychické adaptace na nově vzniklou disabilitu. 



34 

 

 Sociální pracovník: je edukován v odborném sociálním poradenství, pomáhá 

pacientovi obstarávat finanční příspěvky (na bydlení, získávání financí přes 

nadace), spravuje administrativu ohledně zajišťování pracovní neschopnosti. 

 Peer mentor: je osoba se stejnou disabilitou, která sdílí své zkušenosti a 

předává rady. Jedná se o věrohodnou osobu.  

 Sexuální asistentky: jsou proškolené asistentky nabízející osobám s disabilitou 

jak pasivní služby (konzultace, edukace, pomoc při objevování svého těla, 

navazování kontaktu aj.), tak aktivní služby (i sexuální styk). Více informací o 

„Sexuální asistenci“ v Příloze 8. 

 Sexuální terapeut: je studovaný specialista, či lékař specialista (urolog, 

gynekolog). Otevírá za bezpečné situace s jednotlivcem (či párem) problém 

v oblasti sexuality a snaží se ho společně vyřešit. 

 Ergoterapeut: trénuje soběstačnost důležitou pro jakýkoliv aspekt sexuality a 

pohlavního styku, edukuje a také navrhuje kompenzace ztracených funkcí 

adaptací prostředí, doporučením kompenzačních a sexuálních pomůcek, nebo 

poloh (Naphtali et al., 2009; Chhabra, 2015; Levine, 2018). 

Otevření tématu by mělo být ze strany ergoterapeuta uvážlivé a citlivé. Špatné 

zahájení konverzace může ovlivnit budovaný vztah a vytvořit stud u pacienta, který se 

pak bude zdráhat zeptat znovu. Problém v navázání rozhovoru na téma intimity a 

sexuality mají často i samotní lékaři. Doktor Pastor (2014) sepisuje pravidla, jak a kdy 

je u lékaře vhodné začít hovořit na téma intimity a sexuality. Některé z rad lze aplikovat 

i v ergoterapeutické praxi: 

 CITLIVOST - Jedná se o citlivé téma, proto je vhodné mluvit s pacientem sami 

v klidu, mezi čtyřma očima, nebo za přítomnosti partnerky. 

 FORMULACE - Během rozhovoru se nevolí odborné výrazy.  

 PŘIROZENOST - Věty se formulují tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o zcela 

přirozenou věc a pacient se nemá proč stydět.  

 PROSTOR - Pacientovi je přenechán dostatečný prostor pro vyjádření svých 

pocitů. 

Osoba, obzvlášť se získanou disabilitou, potřebuje slyšet informace víckrát, 

jelikož je zahlcena náhlým přísunem informací. Dále se musí také dobře zvážit věk 

pacienta na začátku zranění a jeho případné sexuální zkušenosti (Chhabra, 2015). 
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Terapeut by měl být připraven a znát informace, které může pacientovi 

poskytnout, nebo umět dotaz pacienta delegovat na jiné členy týmu (Pendleton a 

Schulz-Krohn, 2006). Na druhou stranu se ergoterapeut nesmí domnívat, že ti, kteří se 

sami nezeptají, tyto pocity nemají a informace je nezajímají. Pokud nelze intervenci 

zahájit rozhovorem, je vhodné najít jinou cestu, např. mít k dispozici brožuru 

pojednávající o sexualitě. Momentálně však žádná taková brožura pacientům k dispozici 

není. 

PLISSIT model 

Na základě konceptuálního rámce vytvořeného v roce 1974 psychologem Jack S. 

Annonem, lze definovat míru sexuálního poradenství odpovídající pro ergoterapeuty. 

Rámec se skládá z takzvaného PLISSIT modelu. Ten již řadu let slouží jako model pro 

otevírání všech citlivých témat a představuje stupně intervencí pro zdravotnický 

personál. Dle písmen v názvu modelu lze stanovit 4 stupně. První tři jsou využitelné u 

ergoterapeutů a poslední, intenzivní terapie v oblasti sexuality, může být poskytována 

pouze certifikovaným specialistou, či lékařem (Kokesh, 2016; Neistadt, 1986). 

Tabulka č. 1. 4. 4. 1 – PLISSIT model 

 Anglický termín Český termín 

P Permission Svolení 

L 

I 
Limited Information Omezené informace 

S 

S 
Specific Suggestions Konkrétní návrhy/doporučení 

I 

T 
Intensive Therapy Intenzivní terapie 

Zdroj: (Kokesh, 2016) 

Ergoterapeut se snaží ze začátku vytvářet akceptující prostředí a čeká na svolení 

pacienta se více problematice sexuality věnovat. Po svolení ergoterapeut přenechává 

pacientovi prostor vyjádřit své pocity a problémy, které ho v oblasti sexuality trápí.  

Kompetence ergoterapeuta v oblasti sexuality jsou omezené. Ergoterapeut může 

poskytovat základní, všeobecné informace o sexualitě, sexuálních funkcích, možnostech 
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léčby, možnostech rodiny po poškození míchy, nebo kompenzačních a sexuálních 

pomůckách. Jindy ergoterapeut může pacienta pouze odkázat na různé články, diskuzní 

fóra, nebo videa.   

Posledním bodem možné ergoterapeutické intervence je předložení 

individuálních návrhů a doporučení pro řešení problému, pokud je pacient vyžaduje. 

Tyto návrhy zahrnují diskuse týkající se postupů, rolí a rutin jednotlivce s následnou 

analýzou činnosti a společným řešením problémů tak, aby bylo možné pacientovi 

poskytnout informace v rámci dané problematiky (Kokesh, 2016; Sakellariou a Sawada, 

2006; Neistadt, 1986). 

Možnosti intervence 

Znalost informací a možností přístupů k pacientovi vede ke zvýšení potenciálu 

nahlížení na problematiku sexuality i pohledem ergoterapeuta. Často bývá nejtěžším 

krokem začít a vědět kde jsou hranice ergoterapeutické intervence. První hranice nám 

vymezil PLISSIT model. Další nám může vymezit tzv. The Sexual Assessment 

Framework (Rámec pro posudek sexuálních komponent). Ten vytváří plán pro 

oslovování komponent spadajících pod sexuální zdraví. Mezi komponenty sexuálního 

zdraví jsou řazeny: 

 sexuální znalosti, sexuální chování, sexuální sebepojetí, sexuální zájem, sexuální 

odezva, plodnost, sexuální aktivity (McBride a Rines, 2000 In Kokesh, 2016). 

 

Kokesh (2016) představuje u jednotlivých komponent sexuálního zdraví vhodné 

ergoterapeutické intervence v oblasti řešení sexuality: 

 Sexuální znalosti: ergoterapeut poskytuje pacientovi základní informace o 

funkčních a neurologických změnách těla a jejich vlivu na sexuální funkce. 

 Sexuální chování: ergoterapeut zjišťuje minulé vztahové role pacienta, touhu je 

vyhledávat, schopnost navazovat a udržovat sociální a partnerské vztahy. Cílem 

je motivovat pacienta být soběstačným, aby nemusel být odkázán na pomoc 

druhé osoby v oblasti intimní péče o tělo. Žena má být partnerka a ne asistentka. 

Změna rolí může mít za následek nesoulad ve vztahu. 

 Sexuální sebepojetí: ergoterapeut zjišťuje, jak pacient vnímá vlastní tělo a 

vlastní sexualitu. 
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- V rámci posuzování sexuálního chování a sexuálního sebepojetí může 

ergoterapeut využít diagnostický nástroj Kanadské hodnocení výkonu 

zaměstnání COPM (The Canadian Occupational Performance Measure) 

pro identifikaci a stanovení priorit stránek sexuality jedince. 

 Sexuální zájem: zájem o sexuální styk může narušit strach, deprese, obavy 

z nechtěné inkontinence stolice během styku, pocit nízké atraktivity či bolest 

související se vzniklou disabilitou. Ergoterapeut může využít strategie 

ovlivňující bolest, využít relaxační metody a uvolnění, trénink personálních 

ADL pro navýšení pocitu soběstačnosti a sebevědomí, aj. 

 Sexuální odezva: fyzické odezvy na sexuální podněty se úrazem mění. 

Ergoterapeut nabádá pacienta pro objevování vlastního těla, co mu dělá dobře a 

aby prozkoumával i jiné intimní aktivity.  

 Plodnost: ergoterapeut může pouze seznámit s nabídkou medikamentů, 

možnostmi ejakulace, či asistované reprodukce. Případně ergoterapeut může 

dopomoci při řešení přestavby domácího prostředí tak, aby byla umožněna péče 

o dítě.  

 Sexuální aktivity: ergoterapeut zaměřuje svou intervenci na motorické 

schopnosti pacienta, funkční ruku, sílu, rovnováhu, osobní hygienu (před, 

během, po sexuálním styku) – např. vyprazdňovaní moči a stolice, 

oblékání/svlékání, přesuny aj. MacRae (2013) tvrdí, že zlepšení těchto funkcí 

vede k vyšší míře sebevědomí, zamezení sociální izolace a tím i větší možnosti 

nalezení partnerky. Pro samotný sexuální styk pak ergoterapeut může dopomoci 

nalézt adekvátní kompenzační pomůcky a polohy pro kompenzování snížené či 

ztracené funkce za účelem dosažení vlastního a/nebo partnerčina uspokojení. 
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2 PRAKTICKÁ ČÁST 

2.1 Cíle práce 

Prvním cílem této bakalářské práce je nalézt a popsat možnosti ergoterapeutické 

intervence v oblasti sexuálních dysfunkcí u mužů po poranění krční míchy. 

Dalším cílem práce je snaha o odstranění tabu obklopující problematiku 

sexuality u osob s disabilitou, jak z pohledu pacienta, tak terapeuta. Sepsáním 

všeobecných postupů a možností intervence v oblasti sexuality lze navést ostatní 

ergoterapeuty pracující s lidmi po poškození míchy k zohlednění sexuality jakožto 

důležité součásti pacientova života a zapojit ji do terapie.  

Na základě zjištěných poznatků v teoretické a praktické části, je vytvořen návrh 

krátké brožury pro spinální pacienty, která je využitelná převážně v subakutní fázi. 

Příručka by mohla do budoucna sloužit jako jeden z možných výstupů, který by 

ergoterapeut ve své intervenci mohl mít k dispozici.  

V rámci praktické části této bakalářské práce je dále cílem zodpovědět stanovené 

výzkumné otázky: 

 „Jaké možnosti ergoterapeutické intervence lze aplikovat u osob po poškození 

míchy za cílem zlepšit do budoucnosti jejich sexuální život?“  

 „Jaký má vliv ergoterapeutická intervence v oblasti tréninku všedních denních 

aktivit na zlepšení sexuálního života?“ 

  „Jaký vliv na pacientův sexuální život má komunikace se zdravotníkem 

v prvních měsících od poranění míchy a v chronickém stádiu poškození?“ 

2.2 Metodologie bakalářské práce 

Prvním úkolem práce bylo zvolit správnou metodu přístupu. Praktická část této 

bakalářské práce je rozdělena do dvou oblastí na základě získaných dat. Pro první část 

byl zvolen kvalitativní způsob sběru dat, rozhovor. Kvalitativní metodologie nezískává 

výsledky pomocí statistických údajů, ale vlastním porozuměním vytyčeného problému. 

Výsledkem jsou subjektivní obsahy získané z přirozeného prostředí a z vlastních 

zkušeností dotazovaných. Tazatel získává detailní informace, ve kterých pátrá po 

společném či odlišném názoru respondentů, na jejichž základě utváří komplexní pohled 

na problematiku (Vévodová, Ivanová et al. 2015).   

Kvalitativní výzkum získávání informací proběhl výzkumným šetřením formou 

semistrukturovaného rozhovoru. Jedná se o typ rozhovoru, ve kterém tazatel má předem 
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dané tzv. jádro rozhovoru, které musí být probráno. Zbylé otázky tazatel volí dle 

příležitosti a pro upřesnění projednávaných otázek (Miovský, 2006; Hendl, 2016).  

Kvalitativní výzkum je induktivní. Induktivní výzkum se snaží z menšího vzorku 

dat vyvodit obecné závěry. Nicméně menší počet sledovaných jedinců může mít vliv na 

nesprávné zobecnění výsledků pro celou populaci (Hendl, 2016). Z toho důvodu byla 

práce doplněna o údaje získané z druhé formy šetření dat, dotazníku. Hlavním cílem 

dotazníku bylo potvrzení informací získaných rozhovory a zjistit jak větší množství 

osob, se stejnou míšní lézí, nahlíží na řešenou problematiku. 

Dotazník je nejvhodnější metodou sběru dat u kvantitativního výzkumu. 

Dotazník slouží ke zjišťování informací o postojích, názorech, vztazích a 

charakteristických rysech jedinců v  menší skupině osob, nebo populaci. Tazatel 

pokládá nejčastěji přes internet otázky tak, aby jejich odpovědi bylo možné co 

nejjednodušeji zanalyzovat a vyhodnotit grafickou úpravou (Management Mania, 

2016).  

Dalším krokem bylo vybrat adekvátní zkoumaný vzorek. Respondenti pro 

praktickou část bakalářské práce byli oslovováni dle konkretizace v podtitulu práce – 

jednalo se  tedy o muže s neurologickým obrazem C4–C8 a pro ještě větší upřesnění byla 

zvolena klasifikace dle Franklea AIS A a B. Tato skupina mužů byla volena z několika 

důvodu. První byl již zmíněn v kapitole 1.2.1 teoretické části, ve které profesor Ambler 

udává, že jednou z nejčastějších oblastí poranění páteře a míchy je právě dolní krční 

páteř. Skupina mužů s tímto vymezením má jasně daný neurologický obraz a problémy 

ohledně sexuálních dysfunkcí jsou u jednotlivců podobné. Pokud by byl zvolen 

výzkumný vzorek i AIS C–E dle Franklea, specifičnost komplikací by byla natolik 

rozdílná, že by jejich souhrn přesahoval obsahový rámec této bakalářské práce. Jiným 

důvodem byla zvláštnost skupiny s ohledem na změny funkčnosti horních končetin 

vznikající důsledkem poranění krční míchy. Z pohledu ergoterapeuta se jedná o cílovou 

skupinu předpokládající větší potřebu návodu, jak přistupovat ke svému tělu, 

doporučení sexuálních a jiných kompenzačních pomůcek, či poloh. Kritériem pro 

zahrnutí do bakalářské práce byla ochota mluvit otevřeně o vlastní sexualitě před a po 

úrazu. Tito respondenti byli vybírání bez ohledu na věk, doby strávené na vozíku, či 

příčiny vzniku míšního poškození. Oslovování a kontaktování respondentů je blíže 

popsáno v následující kapitole 2.3.  

Hendl (2016) uvádí, že „kvalitativní analýza je uměním zpracovat data 

smysluplným a užitečným způsobem a nalézt odpověď na položenou výzkumnou 
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otázku“. Analýza dat u kvalitativního výzkumu probíhá částečně již během fáze sběru 

dat. Analýza spočívá v rozboru získaných dat a jejich následné syntéze. Samotná 

analýza dat, pokud jsme důkladně definovali výzkumnou otázku, vypracovali a 

prováděli odběr informací ze zkoumaného vzorku, by měla být již přímočará záležitost 

(Trochim, 2006). V části kvantitativního výzkumu analyzujeme, uspořádáme a 

interpretujeme data. Pro interpretaci se nejčastěji využívá statistické zpracování formou 

grafů a tabulek (Vévodová, Ivanová et al., 2015).  

Z etického hlediska byl všem respondentům, kteří souhlasili s rozhovorem, 

předložen Informovaný souhlas. Z důvodu vysoké citlivosti samotného tématu byli 

všichni předem obeznámeni s  body, kterým se během sběru dat bude věnovat a jak 

samotný sběr dat bude probíhat. Dále byli respondenti informováni o anonymitě a o 

tom, že získané informace budou sloužit pouze pro účely bakalářské práce. Na tomto 

základě bylo všem respondentům přiřazeno číslo, pod kterým jejich rozhovory byly 

analyzovány. Každý z respondentů se rozhodl účastnit praktického průzkumu 

dobrovolně. Po slovním souhlasu dotazovaného bylo pro shromažďování dat využito 

nahrávání mobilním telefonem. Audiozáznam byl volen pro jeho nápomoc při sběru i 

analýze dat. Audiozáznam byl následně smazán z mobilního telefonu a nyní je uložen 

v počítači autora práce, pod heslem a chráněný antivirovým programem. Tím je 

ošetřeno šíření citlivých dat. Vzor informovaného souhlasu je vložen v závěru práce 

jako Příloha 3. 

2.3 Praktický průběh realizace 

Podklady pro zpracování teoretické a praktické části byly čerpány z veřejně 

dostupných monografií, článků z časopisů, či elektronických článků. A to jak českých, 

tak zahraničních. Analýza dostupné literatury byla v období od května 2017 do dubna 

2018. Z důvodu prakticky nulové dostupnosti materiálů pojednávající souhrnně o 

ergoterapii, poškození krční míchy a intervenci sexuálních dysfunkcí, bylo nutné pátrat i 

ve zdrojích starších pěti let. Dne 2. 11. 2017 bylo Národní lékařskou knihovnou 

poskytnuto rešeršní zpracování literatury. Literatura byla hledána v českých, 

slovenských a anglických pramenech z období 2005–2017.  

Respondenti pro rozhovory byli kontaktování přes e-mail na začátku ledna roku 

2018 po získání kontaktů od vedoucí této práce a oslovení terapeutů ve společnosti 

Centrum Paraple o.p.s. Zpět odepsali tři muži s požadovaným neurologickým obrazem, 

kteří byli ochotni poskytnout rozhovor. Při domluvě schůzek s respondenty byla 
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uváděna 1 hodina pro vyhrazení si času na samotný rozhovor. Rozhovory proběhly se 

všemi respondenty v prostorách kavárny společnosti Centra Paraple v Praze v období od 

8. února do 23. února 2018. Tyto prostory byly vybrány pro jejich dostupnost a 

bezbariérovost. Respondentům byly navrhovány i jiné alternativy míst pro sběr dat, 

nakonec Centrum Paraple zvolili všichni jako nejpřístupnější variantu. Z důvodu 

možných rušivých elementů v otevřeném prostředí kavárny byla pro jednotlivé 

rozhovory volena odpolední hodina, s cílem se vyhnout většímu množství lidí. Přesto, 

že nešlo docílit patřičného klidu pro rozhovor tak citlivého tématu, žádnému 

z respondentů to nebylo nepříjemné a neprojevil ostych mluvit nahlas a otevřeně o 

sexualitě. Průměrná doba jednoho rozhovoru byla 45 minut. 

Koncem března byl kontaktován e-mailem mladý Američan, tetraplegik, který 

sdílí se širokou veřejností videa na internetové stránce Youtube, mimo jiné i ohledně 

sexuality. Po pozitivní odezvě byl rozhovor, který byl stejný, jakým byli dotazování i 

čeští respondenti, přeložen do anglického jazyka a zaslán zpět do Ameriky. Získávání 

odpovědí tímto způsobem přináší spoustu výhod i nevýhod. Výhodou jsou nízké 

náklady a možnost získat data od osob, od kterých by to jinak bylo nemožné. Naopak 

nevýhodou rozhovoru je nemožnost pozorovat respondenta během odpovědí a 

nemožnost reagovat okamžitě na jeho odpovědi.  

Koncept rozhovoru byl rozdělen do čtyř oblastí. První část se věnovala 

základním anamnestickým údajům o respondentovi, jeho úrazu a momentálnímu 

partnerskému statusu. Druhá oblast se dotazovala na míru informovanosti o sexualitě po 

míšním poranění. Třetí část se věnovala ergoterapii. Jak respondent vnímá ergoterapii, 

jaké uplatnění ergoterapeuta vidí v jednotlivých fázích po úrazu a jakým způsobem 

ergoterapeut dopomáhá, nebo by mohl dopomáhat v oblasti sexuality po úrazu. Poslední 

část se věnovala subjektivnímu pohledu respondenta na disabilitu, a jak ovlivnil jeho 

osobní a sociální život. Vzor rozhovoru je vložen v závěru práce jako Příloha 4. 

Pro zajištění informací kvantitativním způsobem sběru dat, byl využit 

internetový online dotazník Vyplňto.cz. Základní verze FREE dotazníku obsahuje 

veškeré nutné komponenty pro jeho vytvoření, rozvíjení otázek a po skončení průzkumu 

automaticky vyhodnocuje výsledky. Výsledky jsou k dispozici na internetu, nebo na 

stažení pro další analytické šetření.  Žádost o vyplnění dotazníku byla opakovaně 

rozesílána do různých organizací pro osoby s míšním poškozením. Zde jsou uvedeny 

některé z nich: Centrum Paraple o.p.s., ParaCENTRUM Fenix z. s., Česká asociace 

paraplegiků – CZEPA, Vozejkov.cz, Kvadru o.p.s., facebookové stránky Spolek 
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Kvadru, Sexuální asistence po česku a jiné. Časové rozmezí zveřejnění dotazníku a 

sběru dat bylo od 4. 3. – 6. 4. 2018. 18. 3 2018 byla kontaktována ergoterapeutka 

v brněnském PARACentru Fenix z. s., která byla ochotná rozeslat dotazník klientům 

s požadovaným neurologickým obrazem. Z důvodu její nepřítomnosti v zaměstnání a 

s ohledem na možnost zajištění dalšího výzkumného vzorku, byl dotazník z původně 

plánovaného měsíce prodloužen o 3 dny. Vyplnění dotazníku bylo anonymní. Dotazník 

je vložen v závěru práce jako Příloha 5. 

Analýza dat proběhla v období březen–červen roku 2018. Pro analýzu bylo 

využito opakované přehrávání rozhovorů se snahou pochytit podstatné pohledy, názory 

a zkušenosti všech respondentů. Analýza dotazníkového šetření proběhla 

prostudováním získaných dat a na jejich základě byly vytvořeny grafy a tabulky. 

2.4 Výsledky 

V následujících kapitolách budou sepsány rozhovory s jednotlivými 

respondenty. Rozhovory obsahují jejich zkušenosti, postřehy a nápady děleny do 

jednotlivých podkapitol: komunikace, ergoterapie a dodatkové otázky. Výsledky 

rozhovorů spolu s výsledky dotazníku budou sumarizovány v kapitole 3.  

2.4.1 Rozhovor č. 1 

Rozhovor s respondentem č. 1 byl konán 8. 2. 2018 v prostorách kavárny 

společnosti Centrum Paraple. 

Základní údaje: 

Pohlaví: muž 

Věk: 28 let 

Počet let na vozíku: 3,5 let 

Příčina úrazu: šipka/placák do vody 

Diagnóza: tetraplegie, C5 B 

Partnerský status: nezadaný 

„Nejhorší kocovina mýho života.“ Takto popisuje respondent č. 1 své probuzení 

na ARO v Českých Budějovicích, kde skončil po nepovedeném skoku do řeky na výletě 

s kamarády. Alkohol a touha se v teplém počasí zchladit zapříčinily, že tento rok v létě 

to budou 4 roky, kdy se respondent úrazem dostal na vozík.  
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Respondent č. 1 je momentálně svobodný a ani po úrazu žádný delší vztah 

neměl. „Spíš jenom takový…s kamarádkami takový pokusy.“ 

Komunikace 

Na dotaz, kdo první s ním mluvil o sexu a jeho možnostech po úrazu, respondent 

č. 1 bez váhání odpovídá, že první byla ergoterapeutka ze spinální jednotky ve FN 

Motol. „Ergoterapeutka v motolský spinálce. Docela brzo po úraze, co jsem se tam 

vyskyt, tak jsme na to nějak narazili v rámci debaty o cévkování.“ První informace 

získal přibližně po 3–4 týdnech od úrazu. Jak sám respondent č. 1 uznává, dříve na to 

ani neměl myšlenky. V průběhu dalších měsíců si nevzpomíná, že by někdo jiný s ním 

řešil tématiku sexu. Respondent č. 1 se domnívá, že lékaři sami aktivně nepřijdou a 

nezačnou o sexualitě mluvit. „…Člověk se musí pídit…ale pan primář v Motole, ten je 

tomu otevřenej, takže když to člověk nakousne, tak se ledacos dozví.“ 

Zbylé informace v oblasti sexuality respondent v začátcích získával převážně na 

internetu. „…to byl hodně Vozejkov, tam se o tom hodně baví…a pak na internetu 

nějaká diskusní fóra.“ Jiné informace získával od „mazáků“ a pak v Centru Paraple. 

Respondent č. 1 si myslí, že v dnešní době je materiálů shrnující problematiku sexuality 

dostatek. „Teď už se o tom dost mluví. Dokonce i píše. Lidi na to dělají bakalářky a 

tak…“ se smíchem dodává.  

Respondent č. 1 se v roce 2016 účastnil natáčení českého dokumentárního filmu, 

který pojednává o sexuální asistenci a nabízí pohled na intimitu lidí s disabilitou 

(ČSFD, 2018). Na tomto podkladě byl tázán, zda z jeho pohledu dokument přispěl 

k poodhalení problematiky sexuality a jaké byly ohlasy. „Já bych řekl, že to téma to 

hodně otevřelo a dostalo se to na veřejnost. Se říká: ty jsi na vozíku, ty nemůžeš nic a 

přitom to není vůbec pravda…a ohlasy – já myslím, že pozitivní…“ Sám uznává, že 

fungování služby sexuální asistence je dobré, na druhou stranu nastiňuje finanční 

náročnost a pro některé osoby i nedostupnost služby.  

Ergoterapie 

Po rehabilitacích, kterými si respondent prošel, popisuje ergoterapeuta jako: „… 

učitele návratu do života, nebo do fungování běžnýho, soběstačnýho života…“ Hlavní 

náplň práce ergoterapeuta v subakutním stádiu si představuje hlavně jako dopomoc 

pacientovi v seznámení s vlastním tělem. „Když už se pacient naučí, jak tohle funguje 

(tělo), pokud nemá vyloženě velké problémy, co se týče spasmů, tak dál už se bude 
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trénovat taková ta soběstačnost – umět si vyčistit zuby a tak…“ Na dotaz, co osobně by 

očekával od práce ergoterapeuta např. v Centru Paraple, říká: „převážně doladit všechny 

úkony, které se nestihli“. Např. zmiňuje přesuny, oblékání, či osobní hygienu.  

Další otázka na respondenta č. 1 se týkala tréninku soběstačnosti a jeho vlivu na 

sexualitu člověka. Zda se respondent domnívá, že trénovaná soběstačnost je důležitou 

součástí nejen každodenního života, ale může ovlivňovat i mužovu schopnost si udržet 

či nalézt partnerku. Respondentova odpověď byla jednoznačná. „No rozhodně!“ Na 

žádost o konkretizování odpovídá: „Já bych řekl, že člověk neschopnej ničeho se nikam 

nedostane a nikoho neuloví. Buď, nebo na druhou stranu, když je to velký povaleč, třeba 

narazí na nějakou tu pečovatelskou duši, která o něj bude pečovat. Tím pádem se zas 

ten kluk nic nenaučí. Nutné je, aby zvládal běžné věci a byl soběstačnej, pak vše jde.“ 

Uplatnění ergoterapeuta na poli sexuality u mužů po poškození míchy 

respondent č. 1 si dokáže představit. Nicméně otázku jakým způsobem ergoterapeut 

může dopomoci, pokládá za záludnou. Po chvilce přemýšlení říká: „Já bych řekl 

že...výběrem nějakých pomůcek a nějaké takové věci…nebo poradit možná nějaké 

polohy? Což se taky hodí, protože ne všichni jsou úplně pasivní a aby to bylo vzájemně 

takový pěkný.“ Sám by uvítal nejen jednání s ergoterapeutem na téma sexuality, ale i 

konzultace ohledně kompenzačních pomůcek. Přiznává, že doposud nevyužil během 

sexuálního styku žádnou sexuální pomůcku. Na druhou stranu souhlasí s tím, že 

vyzkoušet se má vše. Hlavně tehdy, pokud se obě strany nebojí experimentovat. Jediné 

pomůcky, které pro styk využívá, jsou medikamenty pro podporu erekce a polohovací 

postel. „U ní se dá využít polohovatelnost k různejm aktivitám, člověk není úplně 

pasivní a tak…“, usmívá se. 

Dodatkové otázky 

Dnes se respondent s dotazy ohledně intimity často obrací na kamarády, i když 

tyto rozhovory spíše nazývá „tlacháním, či blábolením“, než aby mu přinášely tížené 

informace. Zda se nyní obrací s radou na zdravotníky, přiznává: „…To jsem jako ještě 

pořádně neudělal. Já spíš dávám na ty mazáky, kteří to žijou a mají zkušenosti a ne jen 

něco, co se dočetli z knížek.“ 

Úraz přináší řadu změn v osobním, intimním, rodinném či sociálním životě. Jako 

největší změnu, kterou respondent č. 1 pociťoval, byla ztráta soběstačnosti, a 

v začátcích, i ztráta soukromí. „To se na něj jde podívat při vizitě sedm cizích lidí, on 

tam nahatej úplně a rozcapenej…“  
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Náhlý úraz má vliv nejen na kvalitu života osoby se vzniklou disabilitou, ale i na 

její blízké okolí. Respondent udává, že úraz měl na rodinu vesměs pozitivní dopad: 

„Nás to tak trošku stmelilo. Jsme byli takoví, ne rozhádání, ale nefungovali jsme – teda 

spíš já s nima. Já jsem se jako nějak odtrhl, teď mě to k nim zas vrátilo.“ V oblasti 

sociálních vztahů udává, že úraz „vykrystalizoval“ to pravé přátelství. 

Úraz také poznamenal tehdejší respondentův partnerský vztah: „No já měl 

takovej pseudovztah, to byl takový vztah/nevztah, spíš takové spolubydlení – 

s výhodama, nebo jak to nazvat. No tak po tom úraze to šlo všechno do pryč.“ Přestože 

respondent č. 1 na začátku uvádí, že žádný vážný vztah nemá, na otázku, co mu 

s porovnáním se sexem před úrazem nyní nejvíce chybí, říká, že je to hlavně citlivost a 

možnost svobodného pohybu. Do budoucna ovšem rodinu plánuje. Tvrdí, že ostatní 

kamarádi na vozíku, kteří mají i děti, jsou pro něj velkou motivací.  

2.4.2 Rozhovor č. 2 

Rozhovor s respondentem č. 2 byl konán 22. 2. 2018 v prostorách společnosti 

Centrum Paraple. Přepis celého rozhovoru je vložen v závěru práce jako Příloha 6.  

Základní údaje: 

Pohlaví: muž 

Věk: 44 let 

Počet let na vozíku: 29 let 

Příčina úrazu: skok do mělké vody 

Diagnóza: tetraplegie, C5-C6 B  

Partnerský status: zadaný, s partnerkou žije 13 let, mají společně syna 

Pouhých 16 let bylo respondentovi č. 2, když jako sportovní instruktor na 

dětském táboře skočil do mělké vody. V dnešní době, po téměř 29 letech, na celou 

situaci vzpomíná s humorem a tvrdí: „ Takže jsem ukázal dětem, jak se to dělat nemá.“ 

Po úrazu sám vyhledával vztahy a sexuální zkušenosti. V dnešní době již 13 let 

žije s partnerkou a mají syna. Respondent č. 2 považuje sex jako důležitou součást 

vztahu. „…když to nefunguje v sexu, tak nefunguje normálně ani ten vztah. Když 

nefunguje normálně vztah, tak nefunguje sex.“ Na dotaz ohledně pocitu uspokojení 

respondent č. 2 odpovídá: „Já mám zachovanou citlivost… Takže ten sex já cítím skoro 

jako před úrazem.“  
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Komunikace 

Respondent č. 2 byl optán, zda si vzpomíná, kdo v roce 1989 za ním přišel a 

mluvil o sexu a jeho možnostech po poranění míchy. „Nikdo.“ Na otázku, jak se tedy 

dostal k informacím, sděluje: „Mně bylo 16…člověk nemyslí prakticky na nic jiného, 

takže jsem to jako sám vyhledával…“ Usmál se a dodal: „To byla moje motivace, abych 

byl soběstačný…Kvůli tomu všemu jsem to dělal.“ Nevybavuje si, že by tenkrát někdo 

během prvního půl roku po úrazu za ním přišel a podal mu informace. Ani lékaři. Na 

dotaz, zda u některého zdravotníka postrádal tuto otevřenost, řekl: „Tak celkově. Teď je 

to určitě jiný, ale dříve ta informovanost o tomhle byla nulová. Tam člověka navedli, jak 

má cvičit, jak má co dělat, ale sex byl tabu…Já jsem ani nevěděl, že budu mít ještě 

někdy sexuální život.“ 

V průběhu let od úrazu si respondent všímá výraznějšího zlepšení ohledně 

informovanosti po poškození míchy. Dle jeho slov je informovanost větší a otevřenější 

a své tvrzení specifikuje: „Je to o tom, že i lidi se snaží doplnit si nějak tu informaci a 

ptají se, dělají se nějaké semináře a přednášky.“ Respondent sleduje velké pokroky 

v dostupnosti nejen vybavení pro vozíčkáře, ale i dostupnosti materiálů. Přesto přichází 

s nápady jak tyto informace více rozšířit: „Z mého pohledu by měly být ideálně školené 

pracovnice/pracovníci, co si s vámi sednou, nezávazně na kafi, a teď si o tom 

popovídáte. A popovídat si jako kamarád s kamarádem…“  

Respondent č. 2, jako bývalý instruktor soběstačnosti v Centru Paraple, 

vzpomíná, jak se k tématu sexuality dostávalo během kurzů zde konaných: „Normálně 

se tady přes den cvičilo, ale večer se i popilo a má to svůj význam. Člověk se uvolní a od 

aut, sportu se dostaneme i k sexu. A když je to takhle třeba druhý, třetí den, tak se 

člověk uvolní tak, že to ze sebe vypustí a ptá se na otázky, na které se, když si sedne 

s doktorem, nikdy nezeptá.“ Dále doplňuje: „…já mu předávám osobní zkušenosti a to 

si myslím, že je nejlepší tváří tvář. Něco jiného bude, když mu to bude vyprávět nějaký 

doktor a něco jiného, když kluk, který je stejně postižený. Teorie a praxe je úplně něco 

jiného a ten člověk to taky tak vnímá.“ 

Přesto, že respondent č. 2 cíleně nevyhledával rady lékařů a odborníků, při 

plánování rodiny s partnerkou to bylo nutné. „…s přítelkyní jsme samozřejmě byli za 

doktory, protože přítelkyně ze zdravotních důvodů nemohla mít dítě normálně a muselo 

to být uměle.“ S partnerkou navštívil Centrum asistované reprodukce Pronatal. 

„…jednání nebylo strohý a byla u toho i sranda, jo, byli jsme spokojení. A nebyl jsem 

tam jediný…“ 
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Ergoterapie 

Respondent č. 2 shrnuje náplň práce ergoterapeuta takto: „Snaží se člověka 

dostat do normálního života tím, že ho naučí soběstačnosti, oblíkání, toaleta, do auta a 

aby byl schopen provozovat normální život. Tím myslím jako úplně všechno, co je 

k tomu životu potřeba.“ V období subakutním, vidí respondent č. 2 uplatnění 

ergoterapeuta především na poli soběstačnosti. Větší zastoupení práce přisuzuje v této 

rané fázi fyzioterapeutům, kteří dopomůžou v zachování hybnosti svalů a jejich 

funkčnosti. V Kladrubech dle respondenta č. 2 by ergoterapeut měl trénovat kromě 

soběstačnosti už i pokročilejší přesuny: „Přelézání do auta, z auta, na ten vozík 

odkudkoliv a pak i ten sport. Z handbike-u na vozík…“ Zároveň Kladruby přirovnává 

k továrně a uznává, že následně v Centru Paraple je nutné doladit to, co se v Kladrubech 

nestihlo. „Podle mě ty Kladruby tam to jako dělají, ale prostě Paraple je na to 

lepší…Chce to individuální přístup, delší dobu, mít na to čas a ne 20 minut, ale třeba 

hodinu na ty přesuny.“ Na dotaz, co by mu nejvíce dalo rehabilitovat s ergoterapeutem 

v jednotlivých stádiích, respondent č. 2 opět udává soběstačnost, která je pro něj základ. 

„Já si nedovedu představit, když vím, že na to člověk má, aby mě někdo pomáhal 

s hygienou, toaletou. To je pro mě základ…“ 

Další otázka směřovala na oblast trénované soběstačnosti spojené se sexualitou. 

Respondent č. 2 souhlasí, že trénovaná soběstačnost má vliv na nalezení partnerky a 

popřípadě sexuální vztah. „Když vím, že jedu s kamarády, teď to řeknu blbě, na nějaký 

mejdan, jsem schopný se postarat o hygienu, všechno, připravit se, obléknout se, naložit 

si vozík a jet. To samý, když si partnerku přivezu například domů, nebo tak, tak 

nepotřebuju pomoc a vše zvládnu sám.“ 

Uplatnění ergoterapeuta v řešení sexuálních funkcí u osob po poškození krční 

míchy si respondent č. 2 dokáže představit. Na dotaz, jak může ergoterapeut dopomoci, 

se zeptal, zda může být upřímný. Respondentovi byl samozřejmě přenechán plný 

prostor se vyjádřit. Pokračoval: „Že ten člověk bude soběstačný a může to zkusit sám. Že 

může onanovat. Když kluk zjistí, že to jde, že má erekci, tak si může pak říct „ty jo a 

proč bych to nezkusil s tou partnerkou?“.“  

Dodatkové otázky 

V dnešní době veškeré informace, či komplikace v oblasti sexu a sexuality 

respondent č. 2 diskutuje s partnerkou nebo kamarády.  
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Největší změny po poškození míchy, které pociťoval, se týkaly sexuálního 

života. „No ze začátku, že to nepůjde. Že sex pro mě skončil, to bylo pro mě největší 

trauma. Já jako kdybych to věděl, tak bych začal se sexem hodně brzo“, se smíchem 

dodává. Další těžkou ránou pro respondenta č. 2 bylo to, že si nebude moc zasportovat. 

Míšní poranění ovlivnilo respondentův tehdejší partnerský vztah, když se rozešel 

s přítelkyní. „Jak byl ten začátek, tak člověk přesně nevěděl, co a jak bude, ten sex tam 

byl takovej, že člověk nebyl soběstačný.“ V té době prožíval těžké časy, kdy tápal a 

nevěděl, co bude dál. „Furt musíte brát to tak, že je rok 90. Takže nikdo vám nic 

neřekne, prostě člověk si to v hlavě srovnává.“ Před tím, než respondent č. 2 zodpovídá, 

které další fyzické komplikace musel řešit, se opět ptá, zda může mluvit otevřeně. I 

tentokrát mu bylo řečeno, že samozřejmě. Respondent č. 2 přiznává, že nejvíce 

s kamarády řešil perorální medikamenty pro navození erekce. Přesto, že respondent č. 2 

může dosáhnout erekce i ejakulace bez pomůcek, některý den dle jeho slov není ideální. 

Respondent č. 2 tvrdí, že s kamarády byli možná první v České republice, kteří mohli 

vyzkoušet Viagru, kterou jim přivezl kamarád z Ameriky.  „A to byla jako velká změna. 

Člověk věděl – bylo to možná z půlky placebo, ale ono to funguje, ale člověk věděl, že 

když si tu tabletu dá a bude mít ten náhodný sex, tak to půjde a bude to v pohodě…“ Na 

závěr doplňuje: „…to nás ten nahoře, tetraplegiky, měl rád. Sice máme propadlý 

hrudníky, ale ten sex máme určitě lepší než někteří paraplegici.“ 

Během rozhovoru sám respondent č. 2 přenese řeč na novou službu sexuální 

asistence. Tvrdí, že nabízená služba je dobrá věc a dokáže si představit, že by ji mohla 

být vyhrazena jedna místnost v Centru Paraple. „…když si ten kluk ji pozve domů, tak je 

to taky takový blbý, že jo. Hlavně ze začátku bydlí ještě u rodičů a mámě nevysvětlíš, 

kdo to za tebou jde.“ Další možnosti, které navrhuje je mít v blízkosti zjištěný 

bezbariérový hotel, nebo využít automobil. Respondent č. 2 se smíchem dodává, že: 

„Auto je pro „kvadrouše“ nejlepší místo, nejlepší pomůcka. Tam člověk má plno 

možností se támhle chytit, nebo támhle, je to úplně super.“ 

Na dotaz, co konkrétně respondentovi č. 2 chybí při vzpomínce na sex před 

úrazem, odpovídá: „Někdy taková ta dominance nad tou partnerkou. Ale to jsou jen 

takové momentální stavy…“  Přesto tvrdí, že to není nic, co by mu vyvolávalo trauma, 

že ten sex nebyl takový, jaký si představoval. Momentálně má uspokojující dlouhodobý 

vztah, přesto s úsměvem dodává, že: „Chlapi jsou lovci a musí lovit.“ Do budoucna již 

dalšího potomka respondent č. 2 neplánuje, už z důvodu zdravotního stavu partnerky.  
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2.4.3 Rozhovor č. 3 

Rozhovor s respondentem č. 3 byl konán 23. 2. 2018 v prostorách kavárny 

společnosti Centrum Paraple. 

Základní údaje: 

Pohlaví: muž 

Věk: 28 let 

Počet let na vozíku: 12 let 

Příčina úrazu: skok do vody 

Diagnóza: tetraplegie, C6 B 

Partnerský status: zadaný 

Úraz se respondentovi č. 3 stal v 16 letech, kdy na třídním výletě skočil do vody. 

V dnešní době má již několik let stálý vztah a sex pokládá za jednu z 

jeho nejdůležitějších součástí. Uspokojení pří styku cítí převážně z uspokojování 

partnerky. „…postupem času se tím stalo uspokojování partnerky. A vlastně pro mě je 

to uspokojením v podstatě taky.“ Ještě tento rok plánují svatbu a do budoucna i děti.  

Komunikace 

První osoba, která s respondentem č. 3 mluvila o sexu, byla na brněnské spinální 

jednotce doktorka Taťána Šrámková. Celý rozhovor posuzuje jako velmi nepříjemný. 

„…no, vzhledem k tomu, že mi bylo 16 let a byl jsem panic a ona se mnou mluvila jako 

kdyby mi bylo 25 a byl jsem nějaký alfa samec. Pro moji pozici to bylo nevhodný.“ Dále 

si respondent č. 3 neuvědomuje, že by s ním někdo na téma sexuality hovořil. Na dotaz, 

zda u někoho ze zdravotnického personálu postrádal informace o sexu, bylo pro 

respondenta č. 3 těžké odpovědět: „Tím, že jsem v té době neměl sexuální zkušenost, tak 

se mi to téma nechtělo ani řešit.“ S odstupem času a se získáním zkušeností přisuzuje 

primární iniciativu instruktorům soběstačnosti a ergoterapeutům. 

V průběhu let si respondent nevybavuje, že by s ním někdo sexualitu či intimitu 

řešil. Informace si dohledával sám. „Nejčastěji ze zkušeností ostatních vozíčkářů…a 

trochu i z internetu.“ Zdroje z internetu jsou podle slov respondenta č. 3: „…v praxi 

nevyužitelný a nedá se jim věřit.“. Počet informací se stále zvyšuje, i když stále jich 

není dostatek. „Ale vidím to zlepšení hlavně v posledních dvou, tří letech.“, dodává. 

Respondent č. 3 je instruktorem soběstačnosti v Centru Paraple. Denně za ním 

chodí klienti a zajímají se i o problematiku sexuality. Klienty zajímají medikamenty, 
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sexuální polohy aj. Respondent č. 3 se snaží předávat hlavně praktické rady: 

„…například, když se berou ty léky na erekci, tak je dobrý před tím třeba nejíst a 

nechlastat…když si někdo dá předtím 5 piv, tak se nemůže divit, že mu nestojí…nebo být 

vyprázdněný a takový věci.“ 

Ergoterapie 

Dle slov respondenta č. 3 hlavní náplní práce ergoterapeuta je: „Od vstupního 

vyšetření, kdy se řeší, co má klient za cíle a za představy, tak ergoterapeut dokáže tomu 

klientovi ukázat, co je v jeho fyzických možnostech… Nasměrovat ho a dát mu k tomu 

odborný informace… Je jeho takovým nejbližším podporovatelem k lepšímu životu – 

výběru vozíku, kompenzačních pomůcek atd., včetně sexuálního života samozřejmě.“ 

Těsně po poškození míchy, v subakutním stádiu, by ergoterapeut měl, dle 

respondenta č. 3, s pacientem začít úplně od začátku a „nastartovat“ ho. Důležitá je 

empatie. Následně v rehabilitačním ústavu vidí velké uplatnění ergoterapeuta v oblasti 

individuálního tréninku soběstačnosti a výběru správného vozíku. Centrum Paraple pak 

posouvá klienta dál a napravuje chyby, které klient dělá. „např. spravit sed, nastavit 

jinak vozík, atd.“  

Respondent č. 3 souhlasí, že trénovaná soběstačnost v rámci ergoterapeutické 

intervence dopomáhá mužům po poškození krční míchy s nalezením partnerky a 

intimním vztahem. „Člověk když je soběstačnej, tak se cítí líp…Má trochu vyšší 

ego…Když nepotřebuje mít nikoho u prdele, tak se cítí více jako, jako chlap.“ 

Pokračuje: „…a je samozřejmě super, když vozíčkář nepotřebuje žádnou intimní pomoc 

od svojí partnerky…“ Uznává, že např. člověk sedící na vozíku rovně, působí více 

atraktivně. V prvotní fázi je možná ergoterapeutická intervence převážně v seznámení 

s možnostmi, které jsou a odkázání na odborníky.  

Respondent č. 3 tvrdí, že pokud by dříve byla dostupná ergoterapeutická 

intervence, kdy by někdo z ergoterapeutů s ním řešil sexualitu, nebo doporučil pomůcky 

a polohy, rád by ji využil. „V dnešní době bych to využil určitě…byl by to první člověk, 

na kterého bych se obrátil.“ 

S partnerkou měl možnost vyzkoušet pomůcku od specialistky na spinální 

problematiku Zdeňky Faltýnkové, Swing křeslo. „Moc se nám to nelíbilo, ani 

jednomu…Přijde mi to takové…aby se to použilo, musí se na tom předem domluvit a je 

tam spousta limitujících faktorů…“ 
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Dodatkové otázky 

Veškeré konzultace respondenta č. 3 ohledně intimity a sexu v dnešní době 

probíhají v první řadě s partnerkou. Kdyby nastaly větší komplikace, obrátil by se na 

ergoterapeuta a pak na lékaře. Dodává, „…ale my se o sexu bavíme s klukama, 

s klientama a kolegama, furt…“ 

 Největší změnu v oblasti intimity po poškození míchy respondent č. 3 cítil 

převážně v poruše erekce a ejakulace. Naopak největší změny, které musel v oblasti 

intimního a osobního života řešit, byla nutnost užívat medikamenty. „Sám jsem ještě 

cítil, že musím vyřešit cévkování a močák, abych se cejtil dobře…“ 

U respondenta č. 3 měl úraz velký dopad na sociální oblast. „Jak jsem byl 

mladej, tam mi to ego samozřejmě hrozně kleslo. Takže jsem se necejtil dobře a necejtil 

jsem se atraktivně…“ V rodinné oblasti se dostal opět do pozice dítěte, které musí být 

opečováváno. „…to mi nebylo příjemný a musel jsem se toho rychle zbavit! Což se 

povedlo.“ 

Přesto, že respondent č. 3 neměl před úrazem pohlavní styk, říká, že mu chybí 

masturbace. Na druhou stranu doplňuje: „Já jsem s tím nějak ztotožněnej, mě to nějak 

moc netrápí. Myslím, že to spíš trápí partnerku než mě, že nemám ten prožitek z toho 

takovej, jako má ona.“  

2.4.4 Rozhovor č. 4 

Respondent č. 4 je pětatřicetiletý mladý muž ze Spojených Států Amerických, 

který byl osloven pro rozhovor po zhlédnutí několika jeho videích, které sdílí na 

populární internetové stránce Youtube. Komunikace s respondentem probíhala přes e-

mailové zprávy a i tímto způsobem byl vyplněn a zaslán ve formě MS Word. 

Respondent si registroval účet na Youtube pod názvem Live To Roll 24. 4. 

2014. Za více jak čtyři roky nahrál 67 videí, které zhlédlo k datu 2. 6. 2018 přesně 

3 896 678 lidí. Ke stejnému dnu účet získal 6 119 odběratelů, tedy lidí, kteří se přihlásili 

k odebírání videí účtu Live To Roll. Na svém Youtube účtu respondent udává, že 

stránka Live To Roll je věnována pomoci tetraplegikům žít nezávislý život (Live To 

Roll, 2018). Ve videích ukazuje, jak se správně přesouvat z a na vozík, jak správně 

provádět program pečující o střevo, otevřeně mluví o sexualitě a sexuálních pomůckách 

aj.  
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Základní údaje: 

Pohlaví: muž 

Věk: 35 let 

Počet let na vozíku: 14 let 

Příčina úrazu: pád při skoku na snowboardu 

Diagnóza: tetraplegie, C5-C6 B 

Partnerský status: momentálně nezadaný 

Respondent č. 4 je již 14 let na vozíku. V lednu roku 2004 se pokoušel v horách 

o velký skok na snowboardu, který dopadl fatálně.   

Momentálně je respondent č. 4 nezadaný. Po úrazu udává, že měl několik vztahů 

trvající od týdnů, po měsíce až roky. „Nedávno jsem ukončil 4letý vztah.“ 

Komunikace 

První základní informace o sexu a sexuálních možnostech respondent č. 4 získal 

během rehabilitací v nemocnici od psychologa a ergoterapeuta. „Opravdové znalosti, 

které jsem získal, byly ale až od ostatních kluků po poškození míchy, povídáním si o 

zkušenostech a jak věci fungují.“  

Prvního půl roku po poškození míchy respondent č. 4 vzpomíná, že situace byla 

pro něho stále velmi nová. Bylo mu 21 let, byl ve vztahu a s přítelkyní se snažili 

získávat nějaké informace. Poté, co respondent č. 4 opustil nemocnici, veškerá 

komunikace ze strany zdravotnického personálu skončila. Na dotaz, kde respondent č. 4 

zjišťoval další informace týkající se sexuality, opět zmiňuje přátele se stejnou míšní 

lézí. „Neměl jsem žádné knihy, které bych mohl číst, nebo alespoň mi o nich nikdo 

neřekl.“ Respondent č. 4 se domnívá, že dostupnost informací se za 15 let výrazně 

zlepšila. Přisuzuje tuto progresi převážně možnosti sdílení informací na internetu.   

Jak bylo výše v této podkapitole zmíněno, respondent č. 4 si v roce 2014 založil 

Youtube účet a následně pak i webové stránky. Na otázku, kdy a proč se rozhodl sdílet 

informace s veřejností, odpověděl: „Původně jsem založil Youtube účet abych ukázal, 

jak se přesouvám. Jelikož mám docela unikátní metodu přesunu, kterou hodně lidí nikde 

nevidělo.“ Později si respondent č. 4 uvědomil, že je tu mnohem více informací, které 

na internetu chybí a se kterými by se mohl podělit. „Za ty roky jsem se naučil spoustu 

věcí. Nejen sám od sebe, ale i z rozhovorů s ostatními v komunitě lidí s míšním 

handicapem…“ Hodně dotazů respondent č. 4 dostává ohledně sexuálních pomůcek. 
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Nejvíce dotazů od mužů pak dostává ohledně ejakulace. „…většina mužů se zajímá a 

ptá na fyziologickou ejakulaci a jak ji docílit.“  

Ergoterapie 

Respondent č. 4 přiznává, že práce ergoterapeuta je velmi podstatná a popisuje ji 

jako: „…klíč pro nezávislý život a opětovné získání drobných životních dovedností, 

které jsou nezbytné pro naplňující život.“ Dále respondent č. 4 zmiňuje, že se díky 

ergoterapii naučil několik klíčových dovedností jako je psaní, používání příborů a 

manipulování prsty za využití tendonézního efektu.  

Ve Spojených státech amerických jsou dle respondenta č. 4 ergoterapeuti 

extrémně důležití. Ať už v prvních měsících po úrazu, nebo v ambulantní rehabilitaci. 

Dále tvrdí, že jakmile léčba skončí, skončí s tím i ergoterapeutická intervence. „…pak 

je to na vás… převzít tyto dovednosti, které tě ergoterapeuti naučili, a použít je.“ 

Další otázka na respondenta č. 4 se týkala soběstačnosti a jejího vlivu na intimní 

život. Respondent č. 4 tvrdí, že soběstačnost naučená od ergoterapeutů hraje důležitou 

roli v životě člověka, včetně jeho celkové pohody. Usuzuje, že veškerá opětovně 

získávaná samostatnost má co dělat i s pacientovým sebevědomím. „Věřím, že být 

soběstačný a sebevědomý přináší a otevírá více možností mít intimní vztahy.“ Na 

druhou stranu si myslí, že ergoterapeuti nejsou velmi zapojování do řešení problematiky 

sexuálních dysfunkcí během rehabilitací. „Možná v budoucnu ergoterapeut bude 

zastávat větší roli ve vysvětlování sexuálních dysfunkcí a bude ukazovat pacientům 

různé nástroje a pomůcky, které jim mohou dopomoci.“ 

Respondent č. 4 by využil jak setkání s ergoterapeutem za účelem konzultace o 

sexuálních komplikacích, tak doporučení kompenzačních pomůcek. Připouští, že 

jakákoliv informace navíc po poškození míchy by byla užitečná, jelikož informací je 

nedostatek. Sám s partnerkou využíval řadu sexuálních pomůcek během sexuálního 

styku. Jako příklad uvádí Wand Masseger pro navození ejakulace, kroužky nasazující se 

na penis pro udržení erektovaného penisu a také pomůcku IntimateRider. Respondent č. 

4 popisuje IntimateRider jako stoličku, která „dává lidem s míšním postižením více 

možností sexuálních poloh.“ 
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Doplňující otázky 

Veškeré intimní záležitosti nebo problémy nyní respondent č. 4 diskutuje se 

svými kamarády. „Když jsem měl přítelkyni, řešil jsem to všechno s ní. Párkrát jsem se 

zeptal i svého urologa.“ 

Respondent č. 4 popisuje, že míšní poškození změní celý život. Mezi nejtěžší 

oblast, kterou musel řešit, byla péče o sebe, v závislosti na ztracené funkce a pocity. 

„Ztráta citlivosti může být velmi odrazující, když přijde na intimní vztahy…“ Dále však 

doplňuje: „…ale se správnou partnerkou nebo jen se správnou pomocí, může člověk 

překonat jakékoli tyto komplikace a objevit nové, jiné cesty jak žít svůj život.“ 

Je těžké přizpůsobit život vzniklé změně. Zvlášť těžké je to tehdy, pokud není 

člověk dostatečně soběstačný a nemá podporu okolí. Respondent č. 4 vzpomíná, že 

když nabyl opět nezávislosti, byl velmi sociálně aktivní. S aktivním sociálním životem 

přicházejí i větší možnosti a pravděpodobnosti se seznámit. „Čím víc jsi ochotný se 

dostat do sociálního života, tím lepší možnosti na nalezení dobrého vztahu budeš mít.“  

Na dotaz, co nejvíce mu chybí ve srovnání se sexuálním stykem před úrazem, 

respondent č. 4 přiznává, že se jedná o citlivost v oblasti penisu a jednodušší schopnost 

ejakulovat. „Osobně si myslím, že jsem nyní mnohem více oddaný partner, jelikož sex již 

pro mě není jen o ejakulaci.“ Doplňuje, že si stále sex užívá a někdy si dokonce více 

než své vlastní uspokojení užívá to, že může uspokojovat partnerku. 

2.4.5 Dotazníkové šetření 

Po uplynulé době 34 dnů sběru dat bylo získáno dohromady 46 odpovědí. 

Přestože samotný dotazník předcházely úvodní informace o cílech či výzkumném 

vzorku, do výzkumu se zapojili 3 osoby s jinou výškou míšní léze. Z grafického šetření 

jsou tato data vyškrtnuta. Výzkumný vzorek nakonec činí 43 mužů s krční lézí. 

Návratnost dotazníku činí 45,2 %. Papřoková (2013) popisuje návratnost jako největší 

slabinu dotazníku. Přes relativně nízké procento návratnosti lze u tak specifické skupiny 

osob brát i 43 odpovědí jako velký úspěch.  

Dotazník obsahuje 26 otázek. V dotazníku byly využity otázky otevřené, 

uzavřené, či polozavřené. U některých otázek šla volit pouze jedna odpověď, u 

některých bylo na zvolení větší množství odpovědí. Některé otázky se rozvíjely, což 

znamená, že po zodpovězení jedné otázky, byli respondenti přesměrováni na další. 

Analýza dotazníkové šetření, prezentace a interpretace získaných dat, je vložena 

v závěru práce jako Příloha 7.  
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3 DISKUZE 

V dnešní době je pojem sexuality u osob s disabilitou stále tabuizován a není mu 

věnováno dostatečné množství času a prostoru, které by si zasloužil (Hess a Hough, 

2012). Řada organizací se snaží pomocí seminářů o osvětu u široké veřejnosti. O 

poukázání, že ačkoliv je člověk na vozíku, nebo má jinou disabilitu, stále je to lidská 

bytost se všemi potřebami a touhami, které jsou člověku blízké (Faltýnková, 2018). Po 

rozhovorech s respondenty, mohu bez okolku říct, že touha po sexu, sexualitě a pocitu 

sounáležitosti s partnerkou se nevytrácí, ani tehdy, když je muž odkázán na vozík.  

Z odborné české literatury vyplývá, že léčba týkající se sexuality po poranění 

míchy byla a je vedena převážně lékaři a je zaměřena na léčbu erektilní dysfunkce a 

jiných fyzických poruch. Mělo by se vzít na vědomí, že sexualita obsahuje mimo jiné i 

stránky emocionální, psychologické, sociální a nesmí se opomenout stránka autonomní 

(Weiss et al., 2010). Sexualita a intimita by nebyla možná bez sebevědomí těžícího ze 

zvládnutí základních součástí personálních ADL a vykompenzování ztracených funkcí 

pomocí kompenzačních pomůcek, úpravou prostředí, nebo doporučení poloh (Hyland a 

McGrath, 2013). Proto jsem si zvolila toto téma bakalářské práce, protože věřím, že 

ergoterapeut má dostatečné kompetence pro intervenci v oblasti sexuálních funkcí a 

uplatnil by se jako aktivní člen týmu všude tam, kde se problematika sexuality otevírá.  

Již během rešerše literatury si šlo povšimnout nedostatku variabilního materiálu 

v České republice pojednávajícím o sexuálních dysfunkcích u osob po poranění krční 

míchy. Nedostatek se objevuje jak v odborné literatuře, tak i v materiálech pro pacienty. 

Žádný z dostupných materiálů pak nepojednával o možnostech ergoterapeutických 

intervencí v této oblasti a nepropojoval tři zkoumané body: ergoterapeutickou 

intervenci, sexuální dysfunkce a poranění krční míchy. Bylo nutné dohledávat literaturu 

v řadě zahraničních článků a slučovat získané informace do využitelného celku pro 

osoby po poranění krční míchy a ergoterapeuty.  

Jelikož v České republice ergoterapeut stále nemá velkou kompetenci v oblasti 

sexuality a aktivně ji zapojuje do své každodenní intervence jen hrstka z nich (více 

popsáno v kapitole 1.4.4.), byl záměrně volen sběr dat informací od těch, kdo tuto 

intervenci vyžadují a potřebují nejvíce, samotní vozíčkáři. V rámci bakalářské práce 

byly využity dvě metody sběru dat, jak kvalitativní, tak kvantitativní.  Vévodová, 

Ivanová et al. (2015) říkají, že kvalitativní metoda sběru teorii utváří a kvantitativní 

výzkum teorii ověřuje a rozšiřuje. Tohoto faktu bylo využito i v této práci. Dle 
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prostudované literatury a získaných dat z rozhovorů bylo záměrem nechat si tato data 

potvrdit větším výzkumným vzorkem. Cílem sběru dat těmito metodami bylo potvrdit si 

získané znalosti z nastudované literatury, pochopit do hloubky respondentovi pocity a 

náhled na sexualitu po poranění míchy a objasnit si tak stanovené výzkumné otázky.  

Výsledky práce se odvíjí od zvolení výzkumného vzorku. Bližší odůvodnění 

zvolení tohoto výzkumného vzorku bylo již popsáno v kapitole 2.2. K rozhovoru se 

vyjádřili 4 muži - dva Češi ve věku 28 let, jeden Čech ve věku 44 let a jeden Američan 

ve věku 35 let. Americký respondent byl kontaktován na základě jeho otevřenosti k 

sexualitě na internetu s cílem získat povědomí o situaci v USA v rámci řešené 

problematiky a případného srovnání s Českou republikou. Jelikož je ale respondent č. 4 

na vozíku přes 14 let, nelze na základě jeho výpovědi říct, jakou pozici zastává 

ergoterapeut v oblasti sexuality a jak se zdravotníci věnují komunikaci na téma 

sexuality v dnešní době. Výhodou rozmanitého výzkumného vzorku je jeho věková 

odlišnost, odlišný počet let strávený na vozíku, již zmíněná dvojí národnost, a také 

partnerský status. Přes rozdílný partnerský statut mají všichni dotazovaní sexuální 

zkušenosti po poškození míchy. Každý z respondentů by na problematiku vzhledem k 

zmíněným rozmanitostem mohl nahlížet trochu jinak. Přesto se všichni shodují, že 

sexualita a sex neodmyslitelně ke vztahu patří a i do budoucna doufají v naplňující 

partnerský a intimní život.  

Prvním šetřeným tématem byla komunikace. Cílem této oblasti bylo zjistit 

případné nedostatky v oblasti komunikace, kde respondenti dohledávali a dohledávají 

informace, a jak hodnotí momentální dostupnost materiálů o problematice sexuálních 

dysfunkcí. Zkušenost respondenta č. 3 s prvním rozhovorem na téma sexuality vede 

ke zvážení, jakým přístupem a způsobem jednat s mladým jedincem po úrazu míchy. A 

nejen s ním, jak je uvedeno blíže v kapitole 1.4.4. Je vhodné přistupovat k pacientovi 

citlivě a rozvážně. Uvážit, zda pacient o informace, které mu chceme předat, stojí a zda 

jsou relevantní k jeho věku, nebo sexuálnímu statutu. Všichni respondenti se shodli, že 

zásadní rady do života ohledně sexuality získali až vlastní zkušeností, nebo od tzv. 

„mazáků“. Dále všichni čtyři usuzují, že povědomí o sexualitě osob s míšním 

poraněním a i množství materiálů přibývá, ale stále to není dost.  

Výzkumný vzorek doplnilo 43 respondentů v dotazníku, ve kterém průměrný 

věk byl 34,4 let a průměrná doma na vozíku 10,9 let. Všech 43 dotázaných se taktéž 

vyjadřovalo k tématu komunikace a i u nich bylo očekáváno zjistit zmiňované cíle. Z 

dotazníkového šetření vyplývá, že 74 % dotázaných shledává komunikaci ze strany 
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zdravotníku jako nedostačující a 79 % se domnívá, že nedostatečnost se týká i množství 

dostupných materiálů. Tyto výsledky mohou být odůvodněny nízkou informovaností 

zdravotníků a malým množstvím odborné literatury v oblasti sexuality osob s míšním 

poraněním. 18 dotázaných dále uvedlo, že první informace získalo již na spinálních 

jednotkách, na druhou stranu 11 dalších dotázaných přiznalo, že informace jim nikdo 

nesdělil. Zbylé informace o sexualitě dotazovaní získávali z vlastních zkušeností, nebo 

od přátel na vozíku, což koresponduje s nejčastějšími odpověďmi z rozhovorů.  

Na základě těchto získaných dat se lze zamyslet nad jednou z výzkumných 

otázek: „Jaký vliv na pacientův sexuální život má komunikace se zdravotníkem 

v prvních měsících od poranění míchy a v chronickém stádiu poškození?“. I přesto, že 

většina z respondentů v rozhovoru i dotazníku usoudila, že komunikace se zdravotníky 

je nedostatečná, netroufla bych si z těchto závěrů tvrdit, že nedostatky mají zásadní vliv 

na sexuální život muže. Všichni respondenti v rozhovoru a i 37 dotázaných v dotazníku 

uvedlo, že po úrazu mělo pohlavní styk. Pouze detailnější rozmluvou se zbylými 6 

dotázanými z dotazníku, kteří po úrazu pohlavní styk neměli, by šlo usoudit, zda 

nedostatečná komunikace mezi nimi a zdravotníky opravdu měla vliv na nalezení 

partnerky a intimní styk.  

Ať už je komunikace dostačující nebo ne, značný vliv na sexuální život po úrazu 

má osobnost člověka a jeho zařazení sexuality na žebříčku priorit v osobním životě 

(Sakellariou a Algado, 2006). V říjnu 2018 budou také k dispozici noví, vyškolení peer 

mentoři, kteří na základě získaných dovedností a vlastních zkušeností budou 

s pacientem konzultovat mimo jiné sexualitu (Česká asociace paraplegiků, 2010).  

Druhou a hlavní oblastí rozhovoru a dotazníku byla ergoterapie. Byly opět 

stanovené cíle, které chtěly být otázkami zjištěny. A sice: zda si respondenti umí 

představit náplň práce ergoterapeuta v jednotlivých fázích po úrazu, zda se domnívají, 

že soběstačnost má vliv na sexualitu a nelezení partnerky (a pokud ano, tak proč), jak si 

ergoterapeutickou intervenci v oblasti sexuality představují a zda by ji využili. Všichni 

respondenti v rozhovorech správně definovali náplň práce ergoterapeuta a jsou si 

vědomi hlavních cílů ergoterapeutické intervence. Ve všech fázích, ve kterých 

ergoterapeut působí u osob po poranění míchy, respondenti uvedli hlavním přínosem 

ergoterapeutické intervence trénink soběstačnosti. Vliv ergoterapeutické intervence 

v oblasti soběstačnosti na kvalitní sexuální život potvrdili všichni respondenti 

v rozhovoru a výrazná většina dotazovaných v dotazníku, 95 %. Na základě těchto dat 

se lze věnovat výzkumné otázce: „Jaký má vliv ergoterapeutická intervence v oblasti 
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tréninku všedních denních aktivit na zlepšení sexuálního života?“. Soběstačný muž, 

odkázaný na vozík, zvládá nejen všechny aktivity ADL ve svém maximálním funkčním 

potenciálu, ale i další fyzické, psychické a sociální aktivity (Zavázalová, 2001 In 

Krivošíková, 2011). Soběstačnost, jakožto jedna z primárních oblastí ergoterapeutické 

intervence, byla ještě před začátkem sběru dat shledávána jako jeden ze stěžejních 

aspektů pro kvalitní sexuální a intimní život. Po analýze všech odpovědí lze uznat její 

významnost a vytyčit dva hlavní argumenty, proč je soběstačnost pro sexualitu důležitá: 

navýšení sebevědomí a pocit nezávislosti. Obě tyto dovednosti, dle dotázaných, zvyšují 

šanci seznámení se s potencionální partnerkou a navázat vztah. Potvrzují tak, že osoba, 

která dokáže příjemně vystupovat a působí sebevědomě, ale také na vozíku sedí rovně a 

upraveně, bude druhé polovičce jistě připadat atraktivnější (Šrámková, 1998). 

Výsledky získané od respondentů v rozhovorech jasně udávají, že ergoterapeut 

má velkou působnost v oblasti sexuality a respondenti by rádi tyto konzultace využili. 

Mezi návrhy respondentů pro ergoterapeutickou intervenci byly zmíněny např. 

seznámení s možnostmi sexu po úrazu, trénink soběstačnosti, výběr pomůcek, nebo 

doporučení poloh. Analýza výsledků dotazníku nám však přináší jiný pohled. Přestože 

95 % dotázaných se domnívá, že soběstačnost je prospěšná pro sexuální a intimní život, 

pouze 46 % dotázaných si myslí, že ergoterapeut může zasahovat do oblasti sexuálních 

dysfunkcí. Větší polovina pak volila buď odpověď „nevím“, nebo „ne“. Podobné 

procentuální výsledky vzešly i na dotazy, zda by osobní konzultaci s ergoterapeutem 

uvítali. 44 % osob by využilo jakoukoliv konzultaci ohledně sexuality a 53 % uvedlo, že 

by tuto konzultaci uvítalo za účelem doporučení jedné z kompenzačních pomůcek. 

Negativní, či neutrální postoj, zastávající větší polovina respondentů, může mít za 

následek všeobecně malá participace ergoterapeutů v oblasti sexuality a nevědomost 

pacientů o jejich přesné nabídce služeb. Lze se domnívat, že bližším seznámením 

s možnostmi, pozitivy ergoterapeutických intervencí a nenuceným osobním setkáním 

s ergoterapeutem, by ti, kteří volili odpověď „nevím“, mohli změnit na všechny 

projednávané otázky názor.  

Získaná data výzkumným šetřením nám dávají najevo, že zhruba polovina osob 

s poraněním krční míchy, věří, že ergoterapeutická intervence v oblasti sexuálních 

funkcí má smysl. Když byl zaregistrován zjevný zájem ze strany respondentů, bylo 

potřeba nalézt adekvátní přístupy, kterými by se ergoterapeut mohl řídit a měl by přesně 

vymezené hranice, ve kterých může intervence spravovat. Pokud se ergoterapeut 

v České republice nyní zabývá sexualitou u mužů po poškození míchy, specializuje se 
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na doporučení sexuálních pomůcek, nebo konzultuje výběr adekvátních poloh, jak je 

popsáno v kapitole 1.4.4. Důvodem, proč se ergoterapeut nevěnuje větší oblasti 

sexuality, mohou být vlastní rozpaky terapeuta, vnímání nedostatku znalostí a 

dovedností v této problematice a nedostatečné objasnění profesních rolí a hranic 

(Hyland a McGrath, 2013). Profese těch, kteří se mohou účastnit intervence v oblasti 

sexuality u osob se spinálním poraněním, jsou vyobrazeny na Obr. č. 1.4.4.1. 

Tyto pomyslné hranice ergoterapeutické intervence v oblasti sexuality nám 

vymezuje tzv. PLISSIT model. Ten se skládá ze čtyř stupňů: Svolení, Omezených 

informací, Specifických návrhů/doporučení a Intenzivní terapie. První tři stupně lze 

využít v ergoterapeutické intervenci, poslední již je v pravomocích vyškoleného 

specialisty. K otevření tématu postačí, kromě profesionálního jednání a navázání vztahu 

s pacientem, položit jednu ze tří vět: 

 „Hodně mužů se stejným míšním poraněním má obavy nebo otázky ohledně 

sexuality po úrazu…“ 

 „Přemýšlel jste o tom?“ 

 „Je tu něco o čem byste si s někým chtěl více promluvit?“ (McBride a Rines, 

2000 In Kokesh, 2016) 

Svolením pak ergoterapeut získává prostor pro představení tématu sexuality. 

Představením a normalizací tématu, tedy objasněním, že se stejnými pocity a problémy 

se potýkají i ostatní muži po poškození krční míchy, lze pomalu přejít k druhému stupni 

- omezeným informacím. Omezené informace nám udávají hranice kompetencí 

vhodných ergoterapeuta. Ergoterapeut poskytuje základní a obecné sexuální informace 

pacientovi spolu s informacemi ohledně soběstačnosti. Pokud pacient vyžaduje 

detailnější informace o sexualitě, přichází se k poslednímu bodu, specifickým návrhům 

a doporučením (Sakellariou a Sawada, 2006). Ergoterapeut by měl znát kompetence 

nejen své, ale i svých kolegů v interprofesním týmu, a jestliže usoudí, že odpověď na 

pacientovu otázku nezná, měl by ho umět odkázat na někoho jiného z týmu (Pendleton a 

Schultz-Krohn, 2006). 

Dalším nástrojem vymezujícím možnosti ergoterapeutického působení v oblasti 

sexuálního zdraví je tzv. The Sexual Assessment Framework (Rámec pro posudek 

sexuálních komponent), který může být využit jako manuál pro vytváření specifických 

návrhů a doporučení. Tento rámec vytváří podrobný návod, jaké komponenty 

sexuálního zdraví je třeba vzít v úvahu při otevírání a řešení sexuality u spinálních 

pacientů. Sexuální zdraví zahrnuje tyto komponenty: sexuální znalosti, sexuální 
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chování, sexuální sebepojetí, sexuální zájem, sexuální odezva, plodnost, sexuální 

aktivity. V každé z této oblasti sexuálního zdraví má ergoterapeut praktický prostor pro 

zavedení sexuální intervence do praxe, jejichž bližšímu sepsání je věnovaná část 

v kapitole 1.4.4. Ergoterapeut může ve své intervenci využít celého rámce pro zanesení 

do praxe, nebo vytyčit vždy jednu oblast, která pomocí PLISSIT modelu vzešla jako 

problémová. Čeho si lze povšimnout je, že téměř každá komponenta sexuálního zdraví 

umožňuje zařadit trénink soběstačnosti pro zkvalitnění sexuálního života. Již to nám 

dokazuje, jak je trénink soběstačnosti významný pro všechny aspekty života. 

Kokesh (2016) udává, že ergoterapeutická intervence v oblasti sexuality je 

nezbytná, nicméně se objevuje zřídka. Z toho vyplývá, že i v jiných státech 

ergoterapeutická intervence v oblasti sexuality mužů není prozatím běžně zapojována 

do terapií. Tudíž je těžké přijít s něčím revolučním a předpokládat, že dané metody 

sklidí ihned pochopení i v naší zemi. Tyto dva rámce nám udávají směr, kterým by se 

ergoterapeut mohl vydat a jak by správná intervence sexuálních funkcí měla vypadat. A 

je dále na každém ergoterapeutovi, zda se bude inspirovat návodem, nebo ne.  

Sexualita je důležitá součást lidského života a otázky ohledně sexuality by měly 

být pokládány v rámci každodenní praxe. A i když je možné, že poprvé pacient nebude 

chtít s ergoterapeutem problematiku sexuality řešit, je nutné si uvědomit, že třeba při 

další konzultaci, za týden, měsíc, či rok, by mohla být odpověď na jednu z iniciálních 

otázek uvedenou v PLISSIT modelu, ano. Proto je dobré se ptát znovu 

(SCIREWebVideo, 2016).  

Návrh pro vzdělávání ergoterapeutů u nás může být inspirován bostonskou Tufts 

University, která od roku 1979 nabízí studentům ergoterapie moduly na téma „Sexualita 

a disabilita“ jako součást studijního programu v posledním semestru. Cílem modulu je 

naučit studenty zvládat adekvátně situace související se sexualitou a poskytnout 

pacientům potřebné poradenství. Sexuální poradenství je komplexní dovednost 

vyžadující znalosti a mezilidské dovednosti (Neistadt, 1986). Do budoucna by se mohlo 

zvážit zapojení edukace, jak si osvojit komunikaci a jednání s pacientem na takto citlivé 

téma, i do studijního plánu budoucích ergoterapeutů v naší zemi.  

 Na základě informování se v kolektivu osob s míšní lézí, podnětů získaných 

rozhovorem, dotazníkem a od vedoucí práce, která pracuje již řadu let s osobami s míšní 

lézí, bylo posouzeno, že v České republice zásadně chybí aktuální materiál, který by byl 

dostupný osobám s míšním poraněním po úrazu a osvětloval jim oblast sexuality. Jeden 

z praktických výstupů této bakalářské práce je vytvoření návrhu krátké brožury, která 
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by shrnovala základní informace o sexualitě po poškození krční míchy. Obsah návrhu 

vychází z všeobecného pohledu na sexualitu a zohledňuje i výše zmíněný rámec The 

Sexual Assessment Framework. Návrh brožury popisuje podstatu vnímání těla, 

komunikaci, péči o hygienu, doporučení sexuálních pomůcek vhodných pro tetraplegiky 

a seznámení se službou sexuální asistence. Návrh brožury je následně doplněn o cenné 

odkazy a kontakty. Cílem návrhu brožury bylo nejen sepsat základní informace, ale i 

vytvořit materiál, kterým by ergoterapeuti mohli v budoucnu otevírat téma sexuality. 

Návrh brožury je vložen v závěru práce jako Příloha 8. Jedná se však pouze o koncept, 

který nastiňuje oblasti, které by měly být v budoucí brožuře zahrnuty. Na základě 

konzultací s vedoucí bakalářské práce vím, že by do budoucna uvítala tento materiál 

přenést do oficiální verze, která by byla nabídnuta mužům na spinální jednotce FN 

Motol. Pokud by tento návrh byl vzat jako základní osnova brožury, jsem si vědoma, že 

by muselo dojít k prodiskutování jednotlivých bodů s dalšími ergoterapeuty, či 

profesemi v oblasti spinální problematiky, k úpravě textu, vytvoření vhodných a 

nevulgárních grafických úprav s doplněním o obrázky pro přehlednější a zajímavější 

podobu pro pacienty. 
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4 ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce, jež se zabývá citlivou problematikou sexuality, bylo 

nalezení možností ergoterapeutické intervence při poruše sexuálních funkcí u mužů po 

poranění krční míchy. Poodkrytím tabuizovaného tématu, rešerší české i zahraniční 

literatury a praktickým výzkumem bylo poukázáno na řadu aspektů, díky kterým byly 

dohledány dva aplikovatelné nástroje využitelné ergoterapeutem. Hranice sexuální 

intervence byly ohraničeny pomocí PLISSIT modelu, který stanovil tři stupně otevření 

tématu sexuality ze strany ergoterapeuta. Druhý rámec, The Sexual Assessment 

Framework, vymezil komponenty sexuálního zdraví a definoval návrhy 

ergoterapeutické intervence v každém z nich. Tyto návody představují 

ergoterapeutickou intervenci v oblasti sexuality, jak by měla vypadat a jakých znalostí 

by ergoterapeut mohl využít. Téměř každá z těchto komponent zahrnuje i trénink 

soběstačnosti, jakožto eventuální krok pro zlepšení sexuálního života. 

Výzkumné šetření v rámci bakalářské práce potvrdilo domněnku, že 

ergoterapeutická intervence zaměřená na navýšení funkčního potenciálu soběstačnosti 

má vliv na sexualitu muže s míšní lézí. Trénink soběstačnosti je ze strany respondentů 

vnímán jako důležitá součást přípravy na život po úraze, ale je to také oblast zvyšující 

možnosti nalezení partnerky a kvalitního sexuálního života. Jinou domněnku výzkumné 

šetření vyvrátilo a to, že nedostačující komunikace s pacienty o sexualitě má vliv na 

jejich pozdější sexuální život.  Většina dotázaných potvrdila, že komunikace ze strany 

zdravotníků je ohledně sexuality nedostačující, přesto si po úrazu sexuální či partnerský 

vztah navázat dokázala i bez informací plynoucích z této komunikace.  

Pro dopomoc šíření osvěty o sexualitě osob s disabilitou a pro všechny ty, kdo 

by rádi pracovali se sexualitou jedince s disabilitou a kteří jen nevědí, jak začít, byl 

vytvořen návrh krátké brožury. Ten shrnuje základní informace o sexuálním životě po 

poranění míchy a může sloužit jako možný nástroj pro otevírání tématu sexuality ze 

strany ergoterapeuta, nebo jiného zdravotníka. Zbytek teorie slouží jako stručný přehled 

problematiky míšního poškození a sexuality mužů. Tyto základy jsou úplné minimum, 

které by ergoterapeut nebo osoba pracující s člověkem po poranění míchy chtějící 

zařadit sexualitu do své intervence, měli znát. 

Lze doufat, že v budoucnu bude na tuto oblast nahlížet více ergoterapeutů, jako 

na jednu z důležitých součástí lidského života a bude se např. inspirovat nástroji 

zmíněnými v této práci při přistupování k problematice sexuality. 
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Příloha 1 – Očekávané funkční výsledky u motoricky kompletních míšních lézí 

Obr. č. 9. 1 – Očekávané funkční výsledky C4 

 

Zdroj: (FN Motol, 2012) 

 



80 

 

 

Obr. č. 9. 2 – Očekávané funkční výsledky C5 

 

Zdroj: (FN Motol, 2012)  
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Obr. č. 9. 3 – Očekávané funkční výsledky C6 

 

Zdroj: (FN Motol, 2012) 
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Obr. č. 9. 4 – Očekávané funkční výsledky C7-8 

 

Zdroj: (FN Motol, 2012) 
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Příloha 2 – Dotazník sexuálního zdraví muže (IIEF-5) 

Obr. č. 9. 5 – Dotazník sexuálního zdraví muže (IIEF-5) 

Zdroj: (UroKlinikum, 2018) 
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Příloha 3 – Informovaný souhlas pacienta, Vzor 

Informovaný souhlas pacienta 

Název bakalářské práce (dále jen BP): 

Význam ergoterapeutické intervence při poruše sexuálních funkcích u mužů po 

poškození krční míchy – S neurologickým obrazem NLI C4-C8 AIS A, B 

 

Stručná anotace (shrnutí tématu a průběhu zpracování BP prezentované pacientovi): 

Tato práce řeší možnosti ergoterapeutické intervence při sexuálních dysfunkcí u 

specifické skupiny pacientů. Cílem bakalářské práce bude nejen prolomit zažité tabu na 

toto téma, ale také vyhledat mezery v komunikaci mezi zdravotnickým personálem a 

osobami po poškození míchy. Dále shrnutí zdravotnické a ergoterapeutické intervence 

využívané nyní v České republice a hledání eventualit ergoterapeutických intervencí 

v zahraničí a zamyšlení se, jak tyto přístupy modifikovat a případně využít i v naší 

zemi.  

Data budou získávána mimo jiné pomocí rozhovoru. Z výsledků rozhovoru 

budou stanoveny problematické oblasti komunikace a informovanosti na téma sexuality 

po poranění míchy, budou popsány vlivy ergoterapeutické intervence v oblasti tréninku 

všedních denních aktivit pro zlepšení sexuálního života a případné možnosti eliminace 

bariér a také ovlivnění sociálního, intimního a rodinného života pacienta následkem 

úrazu. 

Jméno a příjmení pacienta: 

Datum narození: 

Rozhovor s pacientem pod číslem: 

 

1. Já, níže podepsaný/á souhlasím s účastí v BP, jejíž výsledky budou anonymně 

zpracovány. Je mi více než 18 let. 

2. Byl/a jsem podrobně a srozumitelně informován/a o cíli BP a jejich postupech, 

průběhu zpracování, a formě mé spolupráce. Byl mi vysvětlen očekávaný přínos 

BP. 

3. Porozuměl/a jsem tomu, že svou účast mohu kdykoliv přerušit či zcela zrušit, 

aniž by to jakkoliv ovlivnilo průběh mé další léčby nebo rehabilitace. 

Rozhovoru pro potřeby zpracování BP se účastním dobrovolně. 

4. S poskytnutím rozhovoru pro BP není spojena žádná finanční ani jiná odměna. 

 

Datum: 

Podpis pacienta:       Podpis studenta: 
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Příloha 4 – Rozhovor, Vzor  

ROZHOVOR 

1) Základní dotazy:  

 Kolik Vám je let? 

 Jak dlouho jste již na vozíku? (věk úrazu?) 

 Jak se Vám stal daný úraz? 

 Jaká je Vaše výška léze? 

 Máte nyní partnerku, se kterou sdílíte intimní život? 

o Pokud ano, seznámili jste se před či po úrazu? 

o Máte partnerku – považujete sexualitu a sex za součást vztahu? 

o Jaké uspokojení cítíte při styku s partnerkou? 

o Pokud ne, měl jste delší vztah po úrazu? Případně jak a proč 

skončil. 

KOMUNIKACE 

2) Co si nyní představíte pod pojmem „Sexuální dysfunkce“? Jak byste to 

vlastními slovy popsal? 

3) Vybavíte si, kdo s Vámi poprvé po úrazu mluvil o sexu a jeho možnostech? 

4) Jak dlouho po úrazu to bylo, kdy s vámi někdo poprvé otevřeně promluvil na 

téma sexuality? 

5) Jak hodnotíte informovanost ohledně intimního života a poruše sexuálních 

funkcí u osob po poškození míchy v průběhu prvních 6 měsíců od úrazu? 

6) Pokud vůbec, u koho ze zdravotnického personálu (myslím u které profese) jste 

v té době po úrazu nejvíce postrádal plnou otevřenost, co se týče sexuálního 

života? 

V průběhu let.. 

7) (Následně v průběhu let..) Pozoroval jste nedostatky v komunikaci na téma 

sexuality mezi zdravotnickým personálem a Vámi? 

8) Kde jste se s těmito nedostatky případně setkal/setkáváte? 

9) V jakém smyslu se nedostatky projevovaly? Jednalo se o nedostačující 

odpovědi na Vaše dotazy, nebo úplného nevšímání si Vašich dotazů?(nedůvěra 

ve zdravotníka?) 
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10) Odkud jste čerpal informace popisující problematiku „sexuality po poškození 

míchy“? Hledal jste v informačních materiálech, knihách, či na internetu? 

11) Máte dojem, že v České republice existuje dostatečné množství informací na 

dané téma? 

12) Jak moc se změnila dostupnost materiálů a informací v průběhu let? 

ERGOTERAPIE 

13) Dokážete si po rehabilitacích, kterými jste si prošel, představit náplň práce 

ergoterapeuta? Popíšete mi vlastními slovy, co je prácí ergoterapeuta? 

14) Jak byste si sám představoval fungování ergoterapeuta v jednotlivých stádiích 

po úrazu: 

 V subakutním stádiu na Spinální jednotce či Rehabilitačním ústavu? 

 V chronickém stádiu např. v Parapleti? 

15) Co by Vám to nejvíce dalo rehabilitovat s ergoterapeutem v jednotlivých 

stádiích? 

16) Máte dojem, že trénovaná soběstačnost (osobní hygiena, přesuny, správný sed a 

lokomoce na vozíku), spojená s ergoterapeutickou intervencí (působením), je 

důležitou součástí nejen každodenních aktivit, ale že může mít vliv i na nalezení 

partnerky, nebo i na samotný intimní život? (v čem konkrétně?) 

17) Jak by dle Vás mohl právě ergoterapeut dopomoci při řešení poruch sexuálních 

funkcích?  

18) Uvítal byste bližší jednání s ergoterapeutem na téma sexuálních funkcí a aktivit 

po úrazu? (Např. domácí návštěvu za účelem navrhnutí lepších prostorů nejen 

pro Váš každodenní pohyb, ale úpravu prostoru k samotné sexuální aktivitě?) 

19) Využil byste možnosti konzultace s ergoterapeutem ohledně doporučení a 

indikace kompenzační pomůcky pro usnadnění sexuálních aktivit dle Vašich 

preferencí a potřeb? 

20) Využíváte/Využíval jste někdy při sexuálním styku s partnerkou kompenzační 

pomůcku? Pokud ano, jakou? Pokud ne, využíváte s partnerkou jiné modifikace 

či kompenzační strategie? 

DODATKOVÉ  

21) S kým se nyní bavíte nejvíce o intimním životě a na koho se první obrátíte 

s dotazem? Jedná se o lékaře (jiného zdravotníka), rodinného příslušníka, 

partnerku či kamaráda..? 
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22) Jaké největší změny v osobním a intimním životě jste po úrazu pociťoval? 

23) Jaké největší změny v osobním a intimním životě jste musel řešit?  

24) Jak velký dopad měl úraz na váš rodinný, sociální život a i Váš případný 

tehdejší vztah?  

25) Při vzpomínce na sexuální styk před úrazem – co přesně Vám teď nejvíce 

chybí? 

26) Jaká je Vaše představa partnerského a intimního života do budoucna?  

Zdroj: ( autor práce) 
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Příloha 5 – Dotazník, Vzor 

Úvodní informace zveřejněné respondentům 

Vážený pane, 

dovolte, abych se Vám představila. Jmenuji se Adéla Krahulcová a jsem studentka 3. 

ročníku oboru Ergoterapie na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze.  

Obracím se na Vás s žádostí o spolupráci v praktické části mé bakalářské práce 

s názvem „Význam ergoterapeutické intervence při poruše sexuálních funkcí u 

mužů po poškození krční míchy – S neurologickým obrazem NLI C4-C8 AIS A, B“. 

Cílem bakalářské práce bude nejen prolomit zažité tabu na toto téma, ale také vyhledat 

mezery v komunikaci mezi zdravotnickým personálem a osobami po poškození míchy. 

Dalším cílem bude shrnutí zdravotnické a ergoterapeutické intervence využívané nyní 

v České republice a hledání eventualit ergoterapeutických intervencí v zahraničí a 

zamyšlení se, jak tyto přístupy modifikovat a případně využít i v naší zemi. 

Uvědomuji si, že se jedná o dost citlivé téma, ale následující dotazník je 

anonymní a nemusíte se bát o šíření Vašich údajů. Dotazník obsahuje otázky na 

zaškrtnutí jedné odpovědi, některé otázky jsou otevřené. Věřím, že dotazník Vám 

nezabere více jak 10 minut. U některých otázek budete mít možnost se i více vyjádřit. 

Za každé Vaše názory a myšlenky budu ráda. 

Pokud jste MUŽ po poranění míchy s neurologickým obrazem C4-C8 (nízká krční 

léze) AIS A, B (úplná motorická a senzitivní obrna pod místem léze/úplná 

motorická a částečně zachovalá citlivost pod místem léze), budu Vám velmi vděčná 

za Váš čas a spolupráci. 

Děkuji 

Dotazník: 

1. Kolik Vám je let? – otevřená 

2. Kolik let jste už na vozíku? – otevřená 

3. Jaká je Vaše výška léze? – otevřená  

4. Měl jste před úrazem partnerku?  

ANO/NE 
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5. Ovlivnil úraz Váš dosavadní vztah? 

ANO/NE 

6. Máte nyní přítelkyni, se kterou sdílíte intimní život? 

ANO/NE 

7. Kde s Vámi poprvé po úrazu mluvili o sexu a sexuálních aktivitách? 

 Spondylochirurgie 

 Spinální jednotka 

 Rehabilitační ústav 

 U praktického lékaře, neurologa, sexuologa 

 Nikde se mnou nemluvil 

8. Postrádal jste po úrazu otevřenost na téma intimního života? U koho jste to 

postrádal nejvíce? 

 Lékař 

 Zdravotní sestra 

 Ergoterapeut 

 Fyzioterapeut 

 Psycholog 

 Sociální pracovník 

 Rodina 

 Otevřenost jsem nepostrádal  

 Vlastní odpověď: 

9. Myslíte si, že komunikace o sexu a poruchách sexuálních funkcí je ze strany 

zdravotníků dostačující? 

ANO/NE 

10. Myslíte si, že v ČR existuje dostatek materiálů, knih, internetových článků 

popisující problematiku sexuální dysfunkce po poškození krční míchy? 

ANO/NE 

11. Zaškrtněte, kde jste získával (a třeba stále získáváte) nejvíce informací o sexu a 

vztazích, sexuální dysfunkci, léčbě či pomůckách? (Zvolte alespoň jednu 

možnost, max. 3 možnosti) 

 Od zdravotnického personálu 

 Informační letáky 

 Knihy 
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 Internetové články 

 Internetové diskuze 

 Od přátel (peer asistenti) 

 Vlastní zkušenosti 

 Vlastní odpověď: 

12. S kým se nyní nejvíce bavíte o sexuálních problémech? (Zvolte alespoň jednu 

možnost, maximálně 3 možnosti) 

 Partnerka 

 Rodina 

 Kamarádi 

 Ergoterapeut – fyzioterapeut 

 Lékař  

 Internetové diskuze 

 Nebavím se 

 Vlastní odpověď: 

13. Myslíte si, že ergoterapeut by mohl dopomoci při řešení poruch sexuálních 

funkcích? ANO/NEVÍM/NE 

14. Máte dojem, že trénovaná soběstačnost (osobní hygiena, přesuny, správný sed 

na vozíku aj.), spojená s ergoterapeutickou intervencí (působením), je důležitou 

součástí nejen každodenních aktivit, ale že může mít vliv na společenský život, 

hledání partnerky, nebo i na samotný intimní život?  

ANO/NE  

o Pokud ANO (nepovinná otázka): 

Dokázali byste popsat v čem konkrétně je soběstačnost důležitá a má vliv 

na nalezení partnerky? – otevřená 

15. Uvítal byste bližší jednání s ergoterapeutem na téma sexuálních funkcí a aktivit 

po úrazu? Např. domácí návštěvu za účelem navrhnutí lepších prostorů nejen 

pro Váš každodenní pohyb, ale úpravu prostoru k samotné sexuální aktivitě? 

ANO/NEVÍM/NE 

16. Využil byste možnosti konzultace s ergoterapeutem ohledně doporučení a 

indikace kompenzační pomůcky pro usnadnění sexuálních aktivit dle Vašich 

preferencí a potřeb?  

ANO/NEVÍM/NE 
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17. Měl jste po úrazu pohlavní styk?  

ANO/NE 

18. Využíváte při pohlavním styku s partnerkou nějakou kompenzační pomůcku? 

ANO/NE 

o Pokud ANO/využíváte, tak jakou? – Otevřená 

19. Slyšel jste o službě „sexuální asistence“?  

ANO/NE 

20. Využil byste sám takovou službu?  

ANO/NE 

o Pokud ano, tak co byste především od takové služby očekával? 

 Porozumění 

 Edukaci 

 Pohlavní styk 

 Vlastní odpověď: 

o Pokud ne, z jakého důvodu byste takovou službu nevyužil? 

 Stydlivost 

 Nedůvěra 

 Finanční náklady 

 Zdravotní hrozba 

 Vlastní odpověď: 

21. Při vzpomínce na sexuální styk před úrazem - co přesně Vám teď nejvíce chybí? 

– otevřená 

22. Jaká je Vaše představa partnerského a intimního života do budoucna? – otevřená  

 

Zdroj: (autor práce) 
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Příloha 6 – Přepis rozhovoru č. 2 

Respondent č. 2 

ROZHOVOR 

1) Základní dotazy:  

 Kolik Vám je let? 

Jsem 73. ročník, momentálně 44 let.  

 A jak dlouho jste již na vozíku?  

Je to 29 let, 89. rok. 

 A to Vám bylo teda kolik? 16? 

Ano, 16 let.  

 Jak se Vám stal ten úraz? 

Skok do mělké vody. Sportovní instruktor na dětském táboře...Takže 

jsem ukázal dětem, jak se to dělat nemá (smích).  

 Víte, jaká je Vaše výška léze? 

C5/C6, B 

 Máte nyní partnerku, se kterou sdílíte intimní život? 

Ano, přesně tak. 

 Seznámili jste se před či po úrazu? 

Po úrazu. Jsem s partnerkou, kolik, 13 let.  

 Když tedy máte partnerku – považujete sexualitu a sex tak celkově za 

podstatnou součást vztahu? 

Samozřejmě. Bez sexu jako ten vztah, když to nefunguje v sexu, tak 

nefunguje normálně ani ten vztah. Když nefunguje normálně vztah, tak 

nefunguje sex. Bez sexu to nejde.  

 Jaké cítíte uspokojení při styku s partnerkou? 

Já mám zachovanou citlivost. Mám akorát malinko změněnou, že 

necítím malý teplotní rozdíly vody. Ale třeba když, dám příklad, mě tlačí 

ponožka v botě, nebo prostě sedím na něčem tvrdým, nebo blbě sedím, 

tak to cítím, nebo to samý i potom návaznost na to jsou dotyky. Takže ten 

sex já cítím skoro jako před úrazem. 

 Před nahráváním rozhovoru jste se zmínil, že máte dítě. Máte 

s partnerkou jedno? 

Ano, jedno. Teda partnerka má jedno z předešlého manželství a my 

máme spolu kluka.  

KOMUNIKACE 

2) Co si nyní představíte pod pojmem „Sexuální dysfunkce“? Jak byste to 

vlastními slovy dokázal popsat? 

Sexuální dysfunkce, že ten člověk není schopný mít sex, nebo má nějaké 

problémy? Nebo že nemůže dosáhnout erekce, nebo něco takovýhleho? 

 

3) Vybavíte si, kdo s Vámi poprvé po úrazu mluvil o sexu a těch možnostech? 
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Nikdo.  

A jak jste se k tomu dostal? Za jak dlouho jste to začal vyhledávat a řešit? 

Mně bylo 16, nebo potom už 17 let. Takže v 17 letech člověk nemyslí prakticky 

na nic jiného, takže jsem to jako sám vyhledával. A s partnerkou, s kterou jsem 

měl sex před úrazem, tak ale jako nebyl jsem s ní, ale pak jsme znovu navázaly 

zase vztah a to byl pak sex s ní. Pak jsem měl takovou životní krizi, asi rok a pak 

zase normálně jsem žil, to řeknu blbě, ale bylo to tak s kamarády „nezřízený 

sexuální život“. Člověk by chtěl dohnat to, o co přišel, takže prostě to. Vztah 

nevztah, diskotéky. 

 

Takže to bylo vše chvilku po úrazu, co jste to začal sám řešit? 

Jasně. To mě dohnalo mít sexuální a intimní život… (pauza) … To byla moje 

motivace, abych byl sám soběstačný. To je největší motivace. Kvůli tomu všemu 

jsem to já dělal..  

 

4) Jak hodnotíte informovanost ohledně intimního života a poruše sexuálních 

funkcí v průběhu prvního půl roku nebo roku od úrazu? Byl někdo, kdo za 

Vámi přišel a řešil to? 

V té době vůbec. 

 

Ani lékaři?  

Jak si matně vzpomínám, tak vůbec.   

 

5) A je tu nějaký, konkrétně zdravotnický personál (ať je to třeba lékař, nebo 

s kým jste se stýkal nejčastěji – sestry nebo tak), u koho jste nejvíce postrádal 

plnou otevřenost, co se týče sexuálního života? Že jste si řekl: „sakra, tak ON 

by za mnou měl přijít a řešit to!“ 

Tak celkově. Teď je to určitě jiný, ale dřív ta informovanost o tomhle byla 

nulová. Tam člověka navedli, jak má cvičit, jak má něco dělat, ale sex byl tabu, 

že jo. To už teďka určitě tak není, ale dřív to tak bylo. Já jsem ani nevěděl, že 

budu mít ještě někdy sexuální život. Po tom úraze, první třeba rok, když člověk 

leží a je upoutaný a není schopný ani zvednout ruku. A to se mnou nikdo neřešil.  

 

Myslím si, že se to teďka trochu změnilo. Na spinálkách jsou aktivnější .. 

No a hlavně internet, diskuze.. Jako to byl středověk. Ono je to 89. rok, ale 

prostě to nejde srovnat. Vás hodili do vody a plavej. To je takový příklad, když 

jsem byl v Kladrubech a spadl jsem z postele a někoho jsem se zeptal „co mám 

dělat“, tak mi řekli „stáhni si deku a spi a ráno tě někdo zvedne“. Jo, jako 

člověka to zocelí, všechno má své výhody.  

V průběhu let.. 

6) (Následně v průběhu let..) Pozoroval jste nedostatky v komunikaci na téma 

sexuality mezi zdravotnickým personálem a Vámi? 
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Ne tak určitě se to zlepšuje. Ta informovanost je daleko větší a je to otevřenější 

všechno. Všechno jde dneska. Je to o tom, že i lidi se snaží doplnit nějak tu 

informaci a ptají se, dělají se nějaké semináře a přednášky. Nevím jak je to 

dlouho, měsíc nebo dva měsíce, co jsem měl zrovna v CZEPĚ přednášku na 

tohle téma.  

 

Ale jestli jste se Vy sám nesetkal s nějakým zdravotníkem, ať už to byl lékař 

nebo kdokoliv, kdo by nechtěl o tom mluvit, i když jste se zeptal? 

Ne, tak to jsem se nesetkal. Já jsem se nikdy nikoho neptal a vždy jsem to řešil 

sám.   

 

7) Odkud jste čerpal informace popisující problematiku „sexuality po poškození 

míchy“? Před těma 29 lety. 

Ze svých zkušeností. Něco přes kamarády, ale nejvíce to bylo z vlastních 

zkušeností. Řekl jsem si „tak to zkusím“ a ono to vyšlo. Já si myslím, že tohle je 

nejlepší. Jako jasně, ptát se, ale člověk, každý ten vozíčkář, má to postižení jiný, 

jak psychicky tak fyzicky. A tohle si každý v té hlavě musí srovnat sám, a pokud 

to chcete, tak jít po tom. A může mi radit tisíce lidí a říkat nějaký názor, ale 

stejnak si to musíte sám vyřešit. 

 

8) Máte tedy dojem, že se u nás radikálně změnila dostupnost materiálů? 

Úplně hrozně. Nejen, že se úplně změnily vozíky, technický vybavení pro 

vozíčkáře, tak se změnilo i tohle. Samozřejmě k lepšímu. 

 

9) Sice říkáte, že se to za těch 29 let výrazně změnilo, takže Vám nyní přijde, že 

těch materiálů je opravdu hodně, ale máte pocit, že to je dostatek, nebo je 

dostatečné množství těch informací? 

Jako samozřejmě těch informací by mohlo být víc. Z mého pohledu by měli být 

ideálně školené pracovnice/pracovníci, co si s vámi sednou, nezávazně na kafi, 

a teď si o tom popovídáte. A popovídat si jako kamarád s kamarádem, to je 

nejlepší. Ne, když člověk přijde do nějaké ordinace, bílý plášť, tak se člověk 

neuvolní. Podle mě nejlepší například byly, když jsme tady v parapleti dělaly 

kurzy, já tu dělal instruktora soběstačnosti. Normálně se tady přes den cvičilo, 

ale večer se i popilo a má to svůj význam, člověk se uvolní a od aut, sportu se 

dostaneme i k sexu. A když je to takhle třeba druhý, třetí den, tak se člověk 

uvolní tak, že to ze sebe vypustí a ptá se na otázky, na které, když si sedne 

s doktorem, nikdy nezeptá. A to si myslím, že je velký plus. Já jakoby vozíčkář, 

který s tím má zkušenosti a kluk, který je čerstvě na vozík, tak si začneme tykat a 

třetí den přijde a zeptá se „ty vole, a jak je to?“. A já mu předávám osobní 

zkušenosti a to si myslím, že je nejlepší tváří tvář. Něco jiného bude, když mu to 

bude vyprávět nějaký doktor a něco jiného, když kluk, který je stejně postižený. 

Teorie a praxe je úplně něco jiného a ten člověk to taky tak vnímá.  
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Říkal jste, že jste si vše hledal sám a za nikým jste nešel. Nicméně máte syna, 

kde a jak jste zjišťoval informace o možnostech mít dítě po poranění míchy? 

Tak samozřejmě od kamarádů, ale i s přítelkyní jsme samozřejmě byli za 

doktory, protože přítelkyně ze zdravotních důvodů nemohla mít dítě normálně a 

muselo to být uměle. Takže já jsem odevzdal vzorek. Takže tímhle jsme se 

dostali k doktorům, který nám dali veškeré potřebné informace a to byli doktoři, 

kteří byli super. V Pronatalu a to bylo jednání vynikající a všechno. Ani jednání 

nebylo strohý a byla u toho i sranda, jo, byli jsme spokojení. A nebyl jsem tam 

jediný, bylo tam těch kamarádů víc. Takže já mohu mít sex i s vyvrcholením a 

všechno, ale druhá strana, přítelkyně, nemohla mít dítě normálně. Ale vše na 

první pokus.  

ERGOTERAPIE 

10) Dokážete si po rehabilitacích, kterými jste si prošel, představit náplň práce 

ergoterapeuta? Jak byste pospal, co ten ergoterapeut dělá? 

Snaží se člověka dostat do normálního života tím, že ho naučí soběstačnosti, 

oblíkání, toaleta, do auta a aby byl schopen provozovat normální život. Tím 

myslím jako úplně všechno, co je k tomu životu potřeba. Aby byl schopný si 

uvařit čaj, uvařit jídlo, přelézt v rámci fyzických možností kamkoliv a být 

soběstačný. Co to jde samozřejmě, každý vozíčkář je jiný, ale v rámci možností. 

 

11) Jak byste si sám představoval fungování ergoterapeuta v jednotlivých stádiích 

po úrazu: 

 V subakutním stádiu na Spinální jednotce, co tam má ergoterapeut 

dělat? 

Tam si myslím, že spíš fyzio. Ergoterapeut, dobře, může takový ty začátky, jak si 

vyčistit zuby sám, jak se provést osobní hygienu, teda to co jde, učesat, oholit, 

vyčistit si zuby, najíst se a obléknout si třeba nějaké to tričko, ale to záleží na 

tom, jak na tom ten daný člověk je. Když bude někdo na spinálce a bude tam 

ležet v horečkách, tak nějaký ergo je nesmysl. To spíš nějaké to fyzio, jako 

zachování hybnosti těch svalů a funkčnosti, rozsahu kloubů a tyhlety věci. 

 A co třeba v chronickém stádiu v Kladrubech? Co v Kladrubech podle 

Vás by měl ten ergoterapeut dělat? 

Zase, nejvíce ty přesuny. Přelézání do auta, z auta, na ten vozík odkudkoliv a 

pak i ten sport. Z handbike-u na vozík, aby byl člověk schopný tohle dělat. Nebo 

pak samozřejmě to oblékání, svlékání, celková ta soběstačnost jak jsem říkal.  

 A pak třeba například tady v Parapleti? 

Doladit to, co se v Kladrubech jako neudělalo. Podle mě ty Kladruby tam to, 

jako dělají, ale prostě to Paraple je na to lepší. Co si budeme povídat, Kladruby 

jsou továrna. Chce to individuální přístup delší dobu, mít na to čas, a ne 20 
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minut, ale třeba hodinu na ty přesuny. A zase by u toho měl být ideálně člověk, 

jako jsou tady kluci, kteří dělají soběstačnost, jako jsem tady dělal já. Když to 

někomu ukážu, tak nejenže uvidí, že je na tom jako já a já, že jsem schopný 

přelézt, on to vidí, jak to dělám já. Můžete stokrát někde nacvičovat, ale nikdy to 

neuděláte tak přesně. Hlavně tady uvidí mě, a že to jde.  

12) Co by Vám to nejvíce dalo rehabilitovat s ergoterapeutem v jednotlivých 

stádiích? 

Co by mi to nejvíc dalo?... Nejvíce by mi to dalo zase tu soběstačnost. To je 

základ. Pro mě. Já si nedovedu představit, když vím, že na to člověk má, aby mě 

někdo pomáhal s hygienou, toaletou. To je pro mě základ. Když člověk vidí u 

toho vozíčkáře, to už po letech poznám, jaký má potenciál, tak prostě tam je to 

základ, aby byl soběstačný. Když přítelkyně odjede někam na týden na 

dovolenou s kamarádkou, tak já můžu být schopný sám se o sebe postarat. Zase 

do určité míry, z handbike-u si sám nevylezu. Ale vše natrénovat jde. Já jsem 

schopný si vyndat vozík z auta sám a přelézt na něj. Takže když přijedu domů 

v noci, tak abych nikoho neotravoval. A zase, používat co nejméně pomůcek.  

 

13) Máte dojem, že trénovaná soběstačnost (osobní hygiena, přesuny, správný sed a 

lokomoce na vozíku), spojená s ergoterapeutickou intervencí (působením), je 

důležitou součástí nejen každodenních aktivit, ale že může mít vliv i na nalezení 

partnerky, nebo i na samotný intimní život? (v čem konkrétně?) 

No jasně, to je základ. 

V čem? No právě zase v té soběstačnosti. Když vím, že jedu s kamarády, teď to 

řeknu blbě, na nějaký mejdan, jsem schopný se postarat o hygienu, všechno, 

připravit se, obléknout se, naložit si vozík a jet. To samý, když si partnerku 

přivezu například domů, nebo tak, tak nepotřebuju pomoc a vše zvládnu sám. 

To je obrovsky důležitá věc. 

 

14) Jak by dle Vás mohl právě ergoterapeut dopomoci při řešení poruch sexuálních 

funkcích? 

Ano... (delší dobu přemýšlí) Teď mě napadá jedna věc…Můžu? 

 

Jasně, cokoliv… 

Že ten člověk bude soběstačný a může to zkusit sám. Že může onanovat. Když 

kluk zjistí, že to jde, že má erekci, tak si může pak říct „ty jo a proč bych to 

nezkusil s tou partnerkou?“. Když bude sám a bude schopný si tohle udělat, 

nebo povídáním, že támhleten kluk má partnerku a byl na tom stejně jako on. 

Nezávazný povídání. Ten ergoterapeut může taky říct „Hele, támhle XY, za ním 

zajdi, teď jsme viděli, že to zvládne se přesunout na tu postel sám, pojď to taky 

zkusit a pak můžeš s tou holkou/ nebo obráceně holka s tím klukem můžete mít 

sexuální život“.  
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15) Ergoterapeuti se také hodně zabývají třeba navrhováním nebo úpravou 

domácnosti, kompenzačními pomůckami. Myslíte si, že je to také možnost, jak 

by ergoterapeut mohl fungovat v řešení sexuálních funkcí a Vy sám byste uvítal 

bližší jednání s ergoterapeutem? 

Taky, taky. Když bude mít přizpůsobenou koupelnu, což je základ, aby zvládal 

hygienu a toaletu, tak jasně, to člověku ulehčí život. Já když budu mít doma 

nevyhovující sprchu, tak taky nemohu být soběstačný. Nebo když tam budu mít 

dva schody, tak se na tu sprchu nedostanu. Když budu mít záchod nízký, nebo 

zas moc vysoký…(dodává) což nechápu, proč teďka všude dělají záchody pro 

kyčlaře – já tam přijedu jako vozíčkář, sednu si na toaletu a visí mi nohy dolů. 

 

16) Využíval jste někdy při sexuálním styku nějakou kompenzační pomůcku, která 

existuje, nebo nebyla třeba? 

Jenom erotické pomůcky. Jiné nebyly třeba. 

DODATKOVÉ  

17) S kým se nyní bavíte nejvíce o intimním životě a na koho se první obrátíte 

s dotazem? Jedná se o lékaře (jiného zdravotníka), rodinného příslušníka, 

partnerku či kamaráda..? 

Tak samozřejmě nejvíc to člověk řeší s partnerkou, že jo, když mu něco je, nebo 

tak. Ale samozřejmě i s kamarády, když je nějaký ne problém, ale něco takového 

k řešení, tak jako, první je partnerka a pak kamarádi.  

 

18) Jaké největší změny v osobním a intimním životě jste po úrazu pociťoval? 

No ze začátku, že to nepůjde. Že sex pro mě skončil, to bylo pro mě největší 

trauma. Já jako kdybych to věděl, tak bych začal se sexem hodně brzo (smích). 

Ale asi to bylo pro mě největší trauma. Jen tak pro představu, je vám 16 nebo 

16 a půl, ležíte v nemocnici a mejou vás holky, se kterými byste normálně měli 

sex. To je, člověk tam leží a nic. Hrozný. A potom, když jsem viděl kluky, jak 

hrajou fotbal, nebo sportují. Prostě tyhle dvě věci byly pro mě největší trauma. 

Ale potom samozřejmě, někdo to neskousne, já jsem taky měl krizi, že jsem na 

všechno prděl, ale pak jsem si řekl, že takhle ne. Člověk začal makat, došel na 

ergoterapie a všechno, a jde to.  

 

19) Jaké největší změny v osobním a intimním životě jste musel řešit?  

S tehdejší přítelkyní jsme se rozešli. Jak byl ten začátek, tak člověk přesně 

nevěděl, co a jak bude, ten sex tam byl takovej, že člověk nebyl soběstačný. Tak 

jsem to ukončil já ten vztah. Pak jsem ten rok nějak tápal a říkal jsem si, že na 

všechno prdím. Furt musíte brát to tak, že je rok 90. Takže nikdo vám nic 

neřekne, prostě člověk si to v hlavě srovnává. Ale pak jsem se kousnul a řekl 

jsem si „takhle nee“ a pak přišlo auto, to je taky velká změna. První sex na 

vozíku a první jízda autem byly největší změny. Potom to už, ne jede samo, ale 

je ten svět veselejší. Člověk, jak sedí doma a nějaký debilní film, jak tam souloží 

stejně starý jako vy a vy tam sedíte – to je asi nejhorší no.  
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A jestli jsem pochopil správně otázku, tak jsem tehdá nic neřešil. Myslíte i třeba 

fyzické komplikace? 

 

Ano, třeba.  

Řešili jsme. Já nevím, jestli mám mluvit normálně otevřeně, nebo?  

 

Úplně.     

Řešili jsme samozřejmě s kámoši, že jo tohle, že ne každý den je dobrej, přijde 

blbej tlak a ta erekce není taková. Sex mohu mít bez ničeho, mám ejakulaci, ale 

prostě jsou dny, kdy to není ideální a tak jsme to řešili, zase to byly 90. léta, 

Viagru samozřejmě. A my byli jediní, možná první vozíčkáři tady v republice, co 

nám kamarád přivezl Viagru z Ameriky. Žádné vyšetření u doktora, nic ne, 

zkoušíme. A to byla jako velká změna. Člověk věděl, bylo to možná z půlky 

placebo – ale ono to funguje, ale člověk věděl, že když si tu tabletu dá a bude 

mít ten náhodný sex, tak to půjde a bude to v pohodě. A to je zase velký krok pro 

ty vozíčkáře, protože ne každý tu erekci má hnedka. Prostě tyhle pomůcky, tyhle 

medikamenty, jsou jako super věc. Vozíčkáři by je alespoň ze začátku měli 

dostávat zadarmo. Mě to před těma 30 lety to stálo 1600,-, to byly úplně jiné 

peníze, než jsou teď. Ale kamarád nám to přivezl z Ameriky a to bylo úplně něco 

jinýho, úplně jiný level. A bylo to, jako ten sex byl, ne úplně, ale kamarád mi 

říkal „Já jsem si zasouložil jako za zdrava“ a já teda taky. A to bylo fakt 

super…. Co je v reklamě to je placebo. Levitra, Viagra, Cialis tyhle jako 

fungují. Teď jsou další a další. Lepší je si připlatit a vyzkoušet. Mně třeba stačí 

půlka. A třeba paraplegici - to nás ten nahoře, tetraplegiky, měl rád. Sice máme 

propadlý hrudníky, ale ten sex máme určitě lepší než někteří paraplegici. 

Alespoň tohle. Sice nemáme pekáč buchet, ale máme jiné přednosti. 

…Jo jak jsou teďka ty sexuální asistentky, to je super věc. A ještě by to mělo být 

tady (Paraple) v nějaké místnosti, protože když si ten kluk ji pozve domů, tak je 

to taky takový blbý, že jo. Hlavně ze začátku bydlí ještě u rodičů a mámě 

nevysvětlíš, kdo to za tebou jde. Moc si to vyzkoušet. Tady je ten člověk sám, 

nebo se spolubydlícím. Tak mu řekne „hele běž dneska na pivo, já si sem dneska 

přivedu prostitutku“. Proč ne? Alespoň si to vyzkouší. Nebo vědět, že kousek 

odtud je hotel, stojí 500,- za noc, je uzpůsobený a vědí, že je to i pro vozíčkáře. 

A jet tam. Nebo auto (smích). Auto je pro „kvadrouše“ nejlepší místo, nejlepší 

pomůcka. Tam člověk má plno možností se támhle chytit, nebo támhle, je to 

úplně super.  

 

20) Jak velký dopad měl úraz na váš rodinný, sociální život a i Váš případný 

tehdejší vztah?  

No změnil se celý rodině, že jo. Máma byla se mnou v Hrabyni, já nevím kolik 

těch měsíců, takže do práce nešla a brácha o dva roky mladší, ten jakoby žil, 

protože otec mi umřel, když mi bylo 9 let, s máminým přítelem. Jo, takže 

obrovský. 
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Pravý kamarády samozřejmě člověk pozná, některý kamarádi mě opustili, ale 

někteří zůstali, že jo. Mám kamaráda, se kterým jsme hodně kamarádili před 

úrazem, 13 let jsme se neviděli a potkali jsme se na pumpě, nějak jsme se dali 

přes lidi dohromady a začali jsme se zase bavit, jakoby jsme se neviděli týden. 

Ty kamarádi dobrý zůstavaj. A člověk taky jak se k tomu postaví. Ale jo, je to 

změna velká. Člověku se nechce nikam chodit. Zase, zase já to beru, jak to bylo 

dřív, dneska je to už jiný. Sociální sítě a internet. A zas jsou tací, co visí na 

internetu furt, to je zas další extrém, že nevytáhnou paty z domu. Já teďka nebyl 

dva dny venku, protože mi nebylo dobře a už to cítím. Už mi to doma lezlo na 

nervy. 

… Tak jako sex musím mít i sport. Vrcholově jezdím na handbikeu. Prostě když 

nebudu mít sex, jsem nevrlý, když nebudu mít sport, jsem taky nevrlý. 

 

21) Při vzpomínce na sexuální styk před úrazem - co přesně Vám teď nejvíce 

chybí? 

Někdy taková ta dominance nad tou partnerkou. Ale to jsou jen takové 

momentální stavy...Někdy zas si říkám „hele, teď takhle ve stoje“, ale to jsou 

takový momentální myšlenky. Ale není to nic, kvůli čemu by se mi hroutil svět. 

Ještě se mi nestalo, že bych někdy z nějakého styku se sexuální partnerkou měl 

trauma, že jsem ten sex neměl tak, jak jsem si představoval. Jo samozřejmě 

vždycky, ale tak normálně. 

 

22) Jaká je Vaše představa partnerského a intimního života do budoucna? Máte 

syna, chtěli byste s partnerkou ještě jedno dítě? 

Už asi ne, partnerka už kvůli tomu zdravotnímu stavu nemůže.  

Chlapi jsou lovci. Já to řeknu blbě, ale je to tak. Chlapi jsou lovci a musí lovit. 

 

Zdroj: (autor práce) 
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Příloha 7 – Výsledky dotazníkového šetření 

Dotazníkový výzkum 

Znění otázky: 1) Kolik Vám je let 

Znění otázky: 2) Kolik let jste už na vozíku 

První otázky jsou zaměřeny na věk a počet let na vozíku. Věkový průměr 

respondentů je 34,4 let. Nejmladšímu dotazovanému je 21 let a nejstaršímu pak 65 let. 

Modus, tedy nejčastěji se vyskytující hodnota, je 28 let. Průměrný počet let strávených 

na vozíku je u výzkumného vzorku 10,9 let. Nejkratší dobou na vozíku udávají dva 

respondenti, a to jeden rok. Nejdelší doba respondenta strávená na vozíku je 40 let. 

Graf 9. 1 – Věk respondentů 

 
Zdroj: (autor práce) 

Graf 9. 2 – Počet let na vozíku 

 
Zdroj: (autor práce) 
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Znění otázky: 3) Jaká je Vaše výška léze 

Jedná se o otevřenou otázku, kam každý z dotazovaných vypsal svoji výšku léze. 

Díky této otázce bylo zjištěno, že se dotazníkového šetření účastnili i tři muži s jinou 

míšní lézí, jak je více popsáno v kapitole 2.4.5 této bakalářské práce.  

Nejvíce dotazovaných má výšku léze C5 a C6, v počtu deseti u každé z těchto 

lézí. Lézi C7/C8 neuvedl nikdo.  

Graf 9. 3 – Výška léze 

 
Zdroj: (autor práce) 

Znění otázky: 4) Měl jste před úrazem partnerku?  

Na otázku, zda měl respondent před úrazem partnerku, 74 % dotázaných, 

respektive 32 mužů, odpovědělo, že ano. Zbylých 26 %, 11 osob, udalo, že před úrazem 

partnerku nemělo. Z těchto odpovědí lze vyvodit jakým způsobem k pacientovi 

přistupovat a hovořit na téma sexuality. Jelikož u pacientů, kteří před úrazem měli 

partnerku, lze očekávat, že sexuální zkušenosti budou vyšší. Více informací ke správné 

komunikaci s pacientem je popsáno v kapitole 1.4.4 této bakalářské práce.   

Graf 9. 4 – Měl jste před úrazem partnerku? 

 
Zdroj: (autor práce) 

0

2

4

6

8

10

12

C4 C4/C5 C5 C5/C6 C6 C6/C7 C7 C7/C8 C8

P
o

če
t 

re
sp

o
n

d
e

n
tů

 

Výška léze 

Výška léze 

74% 

26% 

Měl jste před úrazem partnerku? 

ANO NE



102 

 

 

Znění otázky: 5) Ovlivnil úraz Váš dosavadní vztah?  

Na tuto otázku odpovídali jen ti, co v předešlé otázce označili odpověď ANO. 

Bylo zjišťováno, zda náhlý úraz a poranění míchy měli dopad na jejich stávající vztah. 

Z 32 dotazovaných 24 respondentů odpovědělo, že ano. 

Graf 9. 5 – Ovlivnil úraz Váš tehdejší vztah? 

 
Zdroj: (autor práce) 

 

Znění otázky: 6) Máte nyní přítelkyni, se kterou sdílíte intimní život? 

V době sběru dat 26 respondentů mělo partnerku, se kterou sdílelo intimní život. 

Naopak zbylých 17 respondentů žádnou partnerku v době vyplnění nemělo. 

Graf 9. 6 – Máte nyní přítelkyni, se kterou sdílíte intimní život? 

 
 

Zdroj: (autor práce) 
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Znění otázky: 7) Kde s Vámi poprvé po úrazu mluvili o sexu a sexuálních 

aktivitách? 

Výsledky získané v této otázce nám udávají na kterém zdravotnickém oddělení, 

či instituci zdravotnický personál přistupuje k pacientům s tématem sexuality a 

seznamuje je s jejich možnostmi. Žádný z respondentů neuvedl, že by s ním poprvé 

mluvili o sexualitě na spondylochirurgickém oddělení. Tento fakt je logický, jelikož 

v době po operacích má pacient jiné starosti, nebo zdravotní komplikace. Z tohoto 

důvodu by bylo otevírání problematiky sexuality nepatřičné. Nejvíce dotazovaných 

uvádí, že první informace získali na spinální jednotce. Jedná se o 18 osob. 12 osob 

uvádí, že informace získaly až v rehabilitačním ústavu a 2 respondenti až v rámci 

návštěvy lékaře (praktického, urologa, sexuologa, neurologa). S 11 respondenty nikdo o 

sexualitě po míšním poranění nemluvil. 

Graf 9. 7 – Kde s Vámi poprvé po úrazu mluvili o sexu a sexuálních aktivitách? 

 

Zdroj: (autor práce) 

Znění otázky: 8) Postrádal jste po úrazu otevřenost na téma intimního života? 

Pokud ano, u koho jste to postrádal nejvíce? 

V rámci této otázky mohli respondenti zvolit více možností odpovědí, proto 

četnost odpovědí přesahuje 100 % výzkumného vzorku. Zároveň tato otázka obsahovala 

možnost odpovědi „Vlastní odpověď“, ve které respondenti mohli odpovědět na otázku 

více konkrétně. 22 dotazovaných otevřenost ze stran zdravotníků či rodiny ohledně 

sexuality nepostrádá. Respondenti, kteří otevřenost postrádají, jí postrádají u lékařů, 

které zvolilo respondentů 13. Ergoterapeut je uveden pouze jednou. V sekci „vlastní 

odpověď“ je např. uvedena odpověď, že respondent měl v té době jiné starosti, 

přirozeně se přizpůsobil, nebo že tam, kde se zeptal, dostal odpověď. 
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Z těchto výsledků lze vyvodit závěr, že respondenti v době úrazu přisuzovali 

největší kompetence, mluvit o citlivém tématu sexuality, lékařům. S ohledem na to, že 

pouze jeden respondent zvolil možnost „Ergoterapeut“, se lze domnívat, že 

ergoterapeuti se aktivně nezapojovali a nezapojují do konverzací s pacientem na toto 

téma, nebo jim málokdo přisuzuje znalosti této problematiky. 

Graf 9. 8 – U koho jste nejvíce postrádal otevřenost týkající se sexuality po poškození míchy? 

 

Zdroj: (autor práce) 
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Znění otázky: 9) Myslíte si, že komunikace o sexu a poruchách sexuálních 

funkcí je ze strany zdravotníků dostačující? 

32 dotázaných se domnívá, že komunikace ze strany zdravotnického 

personálu je stále v České republice nedostačující. Tato skutečnost může být 

odůvodněna nízkou informovaností zdravotníků v oblasti sexuality osob s míšním 

poraněním, nebo nedostatečným množstvím literatury shrnující tuto problematiku. 

Zbylých 11 mužů soudí, že komunikace na téma sexuality je dostačující. 

Graf 9. 9 – Je komunikace o sexu a poruchách sexuálních funkcí ze strany zdravotníků dostačující? 

 
Zdroj: (autor práce) 
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Znění otázky: 10) Myslíte si, že v ČR existuje dostatek materiálů, knih, 

internetových článků popisujících problematiku sexuální dysfunkce po poškození 

krční míchy? 

Přesto, že se pomalu prolamuje tabu okolo sexuality osob s disabilitou, materiálů 

pro zdravotníky i pacienty je stále nedostatek. Téměř 80% všech dotázaných připouští, 

že v České republice je stále nedostatek materiálů popisujících sex a sexualitu osob 

s míšní lézí.  

Z důvodu malého množství veřejně dostupných informací jsou pacienti odkázaní 

na informace od zdravotníků, kterých se jim ale ve větší míře nedostává, viz otázka č. 9. 

Proto jsou nuceni obracet se s dotazy na jiné osoby. 

Graf 9. 10 – Je v ČR dostatek materiálů popisující problematiku sexuality po poškození krční míchy? 

 
Zdroj: (autor práce) 

 

Znění otázky: 11) Zaškrtněte, kde jste získával (a třeba stále získáváte) nejvíce 

informací o sexu a vztazích, sexuální dysfunkci, léčbě či pomůckách? 

V rámci této otázky mohli respondenti odpovědět více možnostmi, proto četnost 

odpovědí přesahuje 100 % výzkumného vzorku. Zároveň tato otázka obsahovala 

možnost odpovědi „Vlastní odpověď“, ve které respondenti mohli odpovědět na otázku 

více konkrétně. Nejvíce odpovědí získalo zjišťování informací pomocí vlastních 

zkušeností. Toto tvrzení zvolilo 27 dotazovaných. Naopak knihy, nebo informační 

letáčky nezvolil nikdo. Možná je to právě z toho důvodu, že jak knihy, tak informační 

letáčky shrnující problematiku sexuality po poškození krční míchy nejsou k dispozici. 

Proto tak velké zastoupení respondentů získalo informace vlastním poznáním a 

zkušenostmi. 15 respondentů informace získalo od přátel, či osob se stejnou míšní lézí. 

Jiných 14 respondentů získalo informace z internetových článků. Mezi nejčastější 
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vlastní odpovědi, kterými se respondenti více vyjadřovali k samotné otázce, patří 

získávání informací od jiných vozíčkářů, kteří jsou zkušenější, tedy tzv. peer mentoři. 

Jeden respondent upřesnil, že informace nezískal nikde, jelikož toto téma je dle jeho 

slov „tabu“ - konkrétně na urologii v Nemocnici České Budějovice. V tomto případě by 

bylo vhodné, pokud zdravotnický personál nezná problematiku sexuality dobře, aby měl 

k dispozici alespoň odkazy a kontakty na internetové stránky, či osoby, které pacientovi 

pomohou. Není vhodné, aby pacient zůstal absolutně bez zasvěcení.   

Graf 9. 11 – Odkud jste po poškození míchy získával nejvíce informace? 

 
Zdroj: (autor práce) 

 

Znění otázky: 12) S kým se nyní nejvíce bavíte o sexuálních problémech?  

V rámci této otázky mohli respondenti odpovědět více možnostmi, proto četnost 

odpovědí přesahuje 100 % výzkumného vzorku. Zároveň tato otázka obsahovala 

možnost odpovědi „Vlastní odpověď“, ve které respondenti mohli odpovědět na otázku 

více konkrétně. Tuto možnost ale nikdo nevyužil. Celkový počet získaných odpovědí 

u této otázky je 74. Nejvíce se muži o sexualitě baví se svou partnerkou, ve 22 

případech. Hned jako druzí, 21 odpovědí, jsou voleni kamarádi. 12krát byla zvolena 

odpověď, že se s nikým o svých problémech nebaví. Lze předpokládat, že tyto osoby 

žádnou jinou odpověď neoznačily. Z této odpovědi nelze určit, zda důvodem je, že se 

tyto osoby nemají příležitost s někým bavit, nebo nemají potřebu. 5krát bylo označeno 

řešení problematiky s ergoterapeutem/fyzioterapeutem. Zvolení ergoterapeuta může být 

z důvodu angažovanosti ergoterapeutů v problematice sexuality ve společnosti Centrum 

Paraple, jak bylo více popsáno v kapitole 1.4.4 této bakalářské práce. Možnost řešení 
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sexuálních problémů s rodinným příslušníkem neuvedl nikdo. Tento krok je 

předvídatelný, jelikož takto citlivá témata málokdo chce řešit např. s rodiči. 

Graf 9. 12 – S kým se nyní bavíte o sexuálních problémech? 

 
Zdroj: (autor práce) 

Znění otázky: 13) Myslíte si, že ergoterapeut by mohl dopomoci při řešení poruch 

sexuálních funkcích?  

Na dotaz, zda ergoterapeut může dopomoci při řešení sexuálních funkcí, 46 % 

dotázaných odpovědělo pozitivně, tedy ano. Zbylých 54 % neví, nebo si myslí, že tato 

problematika není v kompetencích ergoterapeuta. Je pravděpodobné, že ti, kteří v této 

otázce zvolili odpověď ano, již nějakou zkušenost s ergoterapeutickou intervencí 

ohledně sexuality, např. kompenzačních pomůcek, mají. Jedná se o 20 mužů.  

Graf 9. 13 – Může ergoterapeut dopomoci při řešení poruch sexuálních funkcí? 

 
Zdroj: (autor práce) 
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Znění otázky: 14) Máte dojem, že trénovaná soběstačnost (osobní hygiena, 

přesuny, správný sed na vozíku aj.), spojená s ergoterapeutickou intervencí 

(působením), je důležitou součástí nejen každodenních aktivit, ale že může mít vliv 

na společenský život, hledání partnerky, nebo i na samotný intimní život?  

Přestože více jak polovina dotazovaných neví, nebo si nemyslí, že by 

ergoterapeut v oblasti sexuality mohl dopomoci, 95 % všech dotazovaných usuzuje, že 

soběstačnost je důležitá pro nalezení partnerky. Soběstačnost jako taková je hlavní 

náplní ergoterapeutické intervence a její důkladný trénink ovlivní schopnost pacienta se 

o sebe postarat a zvýší jeho sebevědomí. 

Graf 9. 14 – Je soběstačnost podstatná pro nalezení partnerky a intimní vztah? 

 
Zdroj: (autor práce) 
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Znění otázky: 15) Dokázali byste popsat v čem konkrétně je soběstačnost důležitá 

a má vliv na nalezení partnerky? 

Otázka byla nepovinná a pouze pro ty, kteří na otázku č. 14, odpověděli ANO. 

Ze 41 osob, které odpověděly na otázku č. 14 ANO, se dále vyjádřilo 29. Jejich 

odpovědi lze orientačně rozdělit do dvou kategorií s podobnými odpověďmi (podobné 

prvky), sebevědomí a nezávislost. V následující tabulce jsou shrnuty nejčastější 

odpovědi v daných kategoriích. 

Tabulka 9. 1 – Dokázali byste popsat v čem konkrétně je soběstačnost důležitá a má vliv na nalezení 

partnerky? 

 SEBEVĚDOMÍ NEZÁVISLOST 

1 Přitažlivost Dokáže se sám o sebe postarat 

2 Svoboda Být plnohodnotným partnerem 

3 Snadněji se seznámí Partnerka nebude asistentkou 

4 - 
Nezatěžovat partnerku s intimními 

záležitostmi  

5 Rozšiřuje oblast potenciálních kandidátek 

Zdroj: (autor práce) 
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Znění otázky: 16) Uvítal byste bližší jednání s ergoterapeutem na téma sexuálních 

funkcí a aktivit po úrazu? Např. domácí návštěvu za účelem navrhnutí lepších 

prostorů nejen pro Váš každodenní pohyb, ale úpravu prostoru k samotné 

sexuální aktivitě. 

Největší skupina, 44 %, by uvítala tuto možnost. Tento výsledek může být 

dobrým impulsem pro aktivity ergoterapeutů v budoucnu. Druhá nejpočetnější skupina, 

33 %, by tuto možnost nevyužila. Je možné, že díky neexistenci této intervence si 

nejsou pacienti vědomi pozitiv a prospěšnosti z ní plynoucích. Lze předpokládat, že 

pokud by tato ergoterapeutická intervence skutečně existovala, setkala by se s kladným 

ohlasem mezi pacienty. 

Graf 9. 15 – Využil byste bližší jednání s ergoterapeutem na téma sexuálních funkcí po úraze? 

 
Zdroj: (autor práce) 
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Znění otázky: 17) Využil byste možnosti konzultace s ergoterapeutem ohledně 

doporučení a indikace kompenzační pomůcky pro usnadnění sexuálních aktivit dle 

Vašich preferencí a potřeb?  

Nadpoloviční převaha respondentů určuje názor, že konzultace ohledně tohoto 

tématu by byly převážně vítány. Tato převaha může plynout i z toho, že je všeobecně 

mezi pacienty o ergoterapeutech známo, že aktivně pomáhají pacientům najít a zvolit 

vhodnou kompenzační pomůcku dle typu disability. 19 % respondentů zvolilo možnost 

„nevím“ i možná proto, že si nedovedou přesně představit, co by se za těmito 

doporučeními skrývalo. 28 % dotazovaných by tyto konzultace nechtělo vůbec. 

Graf 9. 16 – Využil byste konzultace s ergoterapeutem ohledně doporučení kompenzačních pomůcek pro 

usnadnění sexuálních aktivit? 

 
Zdroj: (autor práce) 
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Znění otázky: 18) Měl jste po úrazu pohlavní styk?  

Výrazná většina, 37 respondentů, i přes svoji disabilitu prožila pohlavní styk po 

úrazu. Již z předešlých otázek bylo zjištěno, že před úrazem mělo 32 dotazovaných 

partnerku a u 8 z nich vztah přetrval i po úrazu. Lze předpokládat, že těchto 8 

respondentů první sexuální aktivity zažilo se svou původní partnerkou a zbylých 29 si 

nalezlo partnerku až postupem času. Minimum dotazovaných, 6 osob, žádný pohlavní 

styk po úrazu nezažilo, což je pravděpodobně způsobeno i již zmiňovanou disabilitou. 

To znamená, že se s nimi např. po úrazu rozešla přítelkyně, neměli prozatím příležitost 

se seznámit, nebo jejich sebevědomí následkem úrazu kleslo.  

Graf 9. 17 – Měl jste po úrazu pohlavní styk? 

 
Zdroj: (autor práce) 
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Znění otázky: 19) Využíváte při pohlavním styku s partnerkou nějakou 

kompenzační pomůcku? 

I přesto, že 86 % respondentů mělo pohlavní styk po úrazu, pouhých 14 % 

využívá s partnerkou kompenzační pomůcky. To může být způsobeno např. neznalostí 

pomůcek, nízkou možností si pomůcky vyzkoušet, cenovou nedostupností některých 

z pomůcek aj. Někteří mezi pomůckami pro sexuální styk mohou využívat pouze 

perorální medikamenty pro navození erekce. Tuto pomůcku ale dotyční mezi tzv. 

„kompenzační pomůcky“ nezahrnují.   

Graf 9. 18 – Využíváte při pohlavním styku s partnerkou nějakou kompenzační pomůcku? 

 
Zdroj: (autor práce) 

 

 

Znění otázky: 20) Pokud využíváte, tak jakou? 

Otázka byla povinná a pouze pro ty, kteří na otázku č. 19 odpověděli ANO. 

Odpověď na tuto otázku uvedlo 6 osob. Jedna osoba uvedla, že jako kompenzační 

pomůcku užívá prášky (perorální medikamenty pro navození erekce), ty se ale mezi 

kompenzační pomůcky příliš řadit nedají. 3 odpovědi byly shodné, a sice že respondenti 

používají speciální vibrátory. Jeden respondent využívá pro pohlavní styk vozík. 

Poslední z odpovědí se zaměřuje na zcela jinou sféru a to používání drog, konkrétně 

pervitinu, který respondent před léty před pohlavním stykem užíval s partnerkou. 
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Znění otázky: 21) Slyšel jste o službě „sexuální asistence“?  

Z této otázky lze vyčíst, že ač měli respondenti možnost zvolit ze tří odpovědí, 

„nevím“ nezvolil nikdo. Odpovědi jsou rozděleni pouze na „ano“ a „ne“. Ano zvolilo 93 

% dotázaných. Z toho plyne, že pojem „Sexuální asistence“ je obecně známý, možná 

proto, že v době jeho zavedení byl mediálně propírán a mnoha lidem utkvěl v paměti. 

Pouze 7 %, 3 respondenti, o této službě nikdy neslyšelo.  

Graf 9. 19 – Znáte službu "Sexuální asistence"? 

 
Zdroj: (autor práce) 

 

Znění otázky: 22) Využil byste sám takovou službu?  

V rámci této přesměrovací otázky pouze 26 % (11 osob) uvedlo, že by tuto 

službu využilo. Byli přesměrování na otázku číslo 23. Zbytek byl přesunut na otázku 

číslo 24. 

Graf 9. 20 – Využil byste takové služby? 

 

Zdroj: (autor práce) 
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Znění otázky: 23) Pokud ano, tak co byste především od takové služby očekával? 

V rámci této otázky mohli respondenti odpovědět více možnostmi, proto četnost 

odpovědí přesahuje 100 % výzkumného vzorku, celkově 17 odpovědí od 11 

dotázaných. Zároveň tato otázka obsahovala možnost odpovědi „Vlastní odpověď“, ve 

které respondenti mohli odpovědět na otázku více konkrétně. Nejčetnější odpověď je 

„pohlavní styk“, kterou volilo 10 respondentů. 3krát byla zvolena odpovědět 

porozumění a 2krát edukace. Možnost vlastní odpovědi využili dva respondenti. Jedna z 

odpovědí byla, že respondent očekává „trochu erotiky“ a druhý nezávazný sex. 

Graf 9. 21 – Proč byste Sexuální asistenci VYUŽIL? 

 
Zdroj: (autor práce) 
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Znění otázky: 24) Pokud ne, z jakého důvodu byste takovou službu nevyužil? 

V rámci této otázky mohli respondenti odpovědět více možnostmi, proto četnost 

odpovědí přesahuje 100 % výzkumného vzorku, celkově 48 odpovědí od 32 

dotázaných. Zároveň tato otázka obsahovala možnost odpovědi „Vlastní odpověď“, ve 

které respondenti mohli odpovědět na otázku více konkrétně. Možnost vlastní odpovědi 

využilo 19 dotázaných. Některé odpovědi se opakovaly vícekrát. Mezi nejčastěji 

zmiňovanou odpověď patří malá potřeba využití této služby, např. proto, že sami mají 

přítelkyni, nebo že o „vztah“ založený na těchto principech nestojí.  

Graf 9. 22 – Proč byste tuto službu NEVYUŽIL? 

 
Zdroj: (autor práce) 

Znění otázky: 25) Při vzpomínce na sexuální styk před úrazem - co přesně Vám 

teď nejvíce chybí? 

Jednalo se o otevřenou povinnou otázku, na kterou odpovědělo všech 43 

dotazovaných. Jejich odpovědi lze orientačně rozdělit do třech kategorií s podobnými 

odpověďmi (podobné prvky), ejakulace, citlivost a pohyb. V následující tabulce jsou 

shrnuty nejčastější odpovědi v daných kategoriích. 

Tabulka 9. 2 – Při vzpomínce na sexuální styk před úrazem – co přesně Vám teď nejvíce chybí? 

 EJAKULACE CITLIVOST POHYB 

1 Ejakulace jako celek Vzrušení 
Variabilita poloh, 

svoboda 

2 Intenzivní vjem Intenzita Flexibilita 

3 Orgasmus Cítění dotyků Vlastní iniciativa 

4 Pocit uvolnění - Uspokojení partnerky 

Zdroj: (autor práce) 
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5 respondentů uvedlo, že jim chybí vše ze zmiňovaných kategorií. 3 respondenti 

se přiznali, že před úrazem žádný pohlavní styk neměli. 

 

Znění otázky: 26) Jaká je Vaše představa partnerského a intimního života do 

budoucna?  

Jednalo se o otevřenou povinnou otázku, na kterou odpovědělo všech 43 

dotazovaných. Jejich odpovědi lze orientačně rozdělit do třech kategorií s podobnými 

odpověďmi (podobné prvky), vztah, založení rodiny a nevím. V následující tabulce jsou 

shrnuty nejčastější odpovědi v daných kategoriích. 

Tabulka 9. 3 – Jaká je Vaše představa partnerského a intimního života do budoucna? 

 VZTAH ZALOŽENÍ RODINY NEVÍM 

1 Nalezení partnerky Fungující rodina Neřeší 

2 
Dobrý vztah 

s partnerkou 
Děti Nemyslí na budoucnost 

3 Spokojená partnerka - Nedovede odpovědět 

4 
Mít vztah stejný, jako 

nyní 
- - 

Zdroj: (autor práce) 

Více jak 5 dotazovaných na svou budoucnost nahlíží negativně a obává se, že 

jejich vztahové výhledy jsou do budoucna nulové, nebo velmi nízké.  

 

Zdroj: (Vyplnto.cz, 2018)  
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Příloha 8 – Návrh brožury „Sexualita po poranění krční míchy“ 

SEXUALITA PO PORANĚNÍ KRČNÍ MÍCHY 

„Seberealizace, včetně té sexuální, může být naplněna za předpokladu, že člověk přijímá 

svou situaci a životní okolnosti a pracuje s tím, co mu právě jeho život nabízí.“ (Lukeš 

et al., 2017, s. 10)   

Jedna z největších mylných představ o životě s poraněním míchy se zdá být ta, 

že člověk následkem úrazu nemůže mít pohlavní styk, nebo že z něho „nic“ nemá. 

Pokud se ovšem zeptáte kohokoliv okolo sebe, kdo má podobné nebo stejné míšní 

poškození jako máte vy, zjistíte, že mít sex a užít si ho je stále možné i se sníženou 

citlivostí vzniklou úrazem (SpinalCord.com, 2018).  

Pro osoby s míšním poraněním je důležité se dále vzdělávat. Vzdělávat se nejen 

o míšním poranění, o výšce léze, ale např. i jak zvládat vyprazdňování, nebo přesuny. 

Se všemi těmito informacemi člověk získává větší a větší sebevědomí. A není nic 

přitažlivějšího pro druhou polovičku, než sebevědomý partner 

(SpinalCordInjuryAlberta, 2012). 

Další řádky budou věnovány základním informacím a radám, které mohou být 

užitečné mužům jak v akutních, tak chronických fázích po poškození krční míchy. Text 

bude doplněn o obrázky, v závěru pak o důležité odkazy a kontakty. 

Poznávání sám sebe  

Obavy ze změn sexuálních funkcí po míšním poranění a obavy z uspokojování 

partnerky jsou běžné.  Snížit je lze, jakmile se muž se svým tělem více seznámí a bude 

si více vědom svých vlastních sexuálních schopností. Jedna z nejdůležitějších věcí 

k uvědomění si je, že sexuální funkce a rozkoš jsou ovlivněny psychikou. I po 

poškození míchy lze dosáhnout obohacujícího sexuálního zážitku a života, jaký byl 

pociťován před zraněním. Lidé, kteří přistupují k sexu s otevřenou myslí a ochotou 

experimentovat, aby zjistili, co funguje a nefunguje po jejich úrazu, mají polovinu 

úspěchu za sebou. Namísto toho, aby se muž zaměřil na to, co jeho genitál najednou 

může a nemůže dělat, měl by ideálně zkoušet objevovat nové možnosti a 

experimentovat (Craig Hospital, 2015). Při objevování svého nového těla a všech 

možností je dobré riskovat. Jedna z nejpodstatnějších věcí je vystoupit z vlastní 

„komfortní zóny“ a obav, a zkoušet nové věci. 

Každý člověk s míšním poraněním by měl být odhodlaný rozšiřovat svůj 

sexuální repertoár dále za hranice běžného pohlavního styku pro zvýšení možností 
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k dosažení sexuálního uspokojení. Existuje mnoho částí těla, které mohou být vzrušeny 

a poskytují příjemnou sexuální odezvu. Tyto oblasti těla se nazývají erotogenní zóny a 

nejsou omezeny pouze na oblast genitálu, na kterém je následkem úrazu snížená, či 

žádná citlivost. Převážně se jedná o oblasti nad míšní lézí, např. bradavky, krk, rty či 

ušní lalůčky. Někteří muži s míšním poraněním tvrdí, že oblast jejich těla na úrovni 

(nebo těsně pod úrovní) jejich léze, zvaná také jako přechodná zóna, je citlivá a pro 

některé může poskytovat vysoce příjemnou stimulaci. Dále je možné experimentovat i s 

ostatními svými smysly. Vzrušující mohou být různé vůně, chutě, příjemná hudba, či 

verbální projev. Silný erotický zážitek může být sdílení intimních představ s partnerkou 

(Lever a Leong, 2017). 

Komunikace 

Komunikace je základní součástí jakéhokoliv vztahu a převážně toho 

partnerského. Následkem úrazu může vznikat komunikační bariéra z obou stran. Zdroj 

těchto nedorozumění může být právě neschopnost partnerů otevřeně mluvit o sexu. Muž 

může cítit ostych a strach, že nebude již moc partnerku uspokojit a naopak partnerka se 

bude bát navázat komunikaci na toto téma ze strachu, že se muže dotkne. Přitom 

komunikace o sexualitě vede k uvolnění napětí ve vztahu a zvýšení vzájemné důvěry 

(Šrámková, 1998). Člověk po poškození míchy ocení upřímnou a otevřenou 

komunikaci. Otevřená komunikace mezi partnery také může zabránit tvoření milných 

domněnek o pocitech, co se druhému partnerovi líbí a co ne.  

Míšní poranění a s ním u většiny mužů spojená erektilní dysfunkce (trvalý nebo 

přechodný stav znemožňující dosáhnout efektivní erekce) má při neřešení daného 

problému negativní dopad na stabilitu vztahu. Muž se může cítit vůči své partnerce 

méněcenný. V této chvíli je velmi důležitý vstřícný přístup partnerky, která muže 

motivuje a podpoří ho. Právě i zde záleží na sdílení svých problémů, dobré komunikaci 

a hledání a uplatnění i jiných intimních aktivit ve vztahu (Šrámková, 2015).  

Pro mnohé pocit fyzického bezpečí a pocit sounáležitosti s jejich partnerem 

přispívá k většímu sexuálnímu potěšení než jakýkoli jiný fyzický faktor (např. sexuální 

aktivity). 
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Příprava na sexuální styk - hygiena 

Nervové segmenty S2 – S4 spojené se sexuální odpovědí, jsou také propojeny 

s vyprazdňováním měchýře a stolice. Z tohoto důvodu je možné, že osoba s míšním 

poraněním může mít během sexuálního styku „nehodu“ ve formě úniku moči nebo 

stolice. Bez pochyb se jedná o nechtěnou a vysoce nepříjemnou zkušenost. Poradenství 

a edukace ohledně dodržování pravidelné stolice a vyprazdňování močového měchýře 

před sexem je stejnak tak důležité, jako se dobře připravit a vědět, že stále existuje 

možnost vzniku „nehody“. Ne vždy se lze dostatečně připravit. Jedna z možných 

strategií je např. sdílení svých pocitů a obav se svou partnerkou, nebo vytvoření plánu 

pokud se „nehoda“ objeví. Takový plán např. obsahuje připravené hygienické 

prostředky a ručníky (Lever a Leong, 2017).  

Po míšním poranění máte sníženou nebo úplnou ztrátu vnímání pocitu na stolici, 

proto je nutné vytvořit efektivní program péče o střeva. Ten má za cíl naučit pravidelně 

vyprazdňovat střeva a zamezit výskytu nechtěné inkontinence stolice. Pokud je 

stanovený program efektivní, vzniká schopnost dodržet 3-5 evakuací stolice za týden 

(Kulakovská, 2006). Před plánovanou schůzkou, nebo sexuálním stykem by se mělo: 

 vždy myslet dopředu a rozvrhnout čas pro vyprázdnění střeva.  

 vyhradit si čas na osobní hygienu. 

Podobná opatření souvisí i s vyprazdňováním moči před pohlavním stykem. 

Doporučuje se před stykem nepít velké množství tekutiny, nebo nepojídat močopudné 

potraviny, převážně zeleninu. Pokud muž užívá jeden z perorálních medikamentů pro 

navození erekce, může po požití léku trávit hezké chvíle s partnerkou v rámci předehry, 

nebo tento čas, dokud se nedostaví dostatečně rigidní erekce, využít pro cévkování. 

Jestliže má muž zavedený permanentní katetr: 

 je možné katetr před stykem vyndat a po styku opět zavést.  

 přiložit katetr podél penisu a navléknout lubrikovaný kondom (Lever a Leong, 

2017).  

Pro muže, kteří mají suprapubickou epicystostomii (zavedení katetru přes břišní 

dutinu), může být složitější nejen hygiena spojena s udržováním celé oblasti, ale i 

vyzkoušení si, jak s katetrem a sběrným vakem na moč zacházet během sexuálního 

styku.  

 Před sexem: vyprázdnit sběrný vak (zamezení zápachu, nejistotám, nebo 

možnosti prasknutí během sexu).  
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 První varianta: sběrný vak na moč položit stranou, nebo např. zavěsit na okraj 

postele.  

 Druhá varianta: sběrný vak vyprázdnit, odpojit, katetr zakolíčkovat a přilepit 

ho k tělu tak, aby nedocházelo k  táhnutí při styku. Nutné je si dát pozor na 

kapacitu močového měchýře, aby nedošlo ke vzniku autonomní dysreflexie 

(Pendleton a Schultz-Krohn, 2006). 

Bezpečnost 

Přesto, že pohlavní styk v první řadě přináší potěchu a uspokojení, je nutné, a to 

především u mužů po poškození míchy, hledět i na bezpečný sex a bezpečnost obecně.  

Před plánovaným pohlavním stykem s partnerkou je doporučeno navštívit lékaře 

specialistu (sexuologa, urologa), který vám nejen doporučí vhodné medikamenty pro 

podporu erekce, ale i obeznámí s možnou zdravotní komplikací zvanou autonomní 

dysreflexie (Naphtali et al., 2009).  

Ne každý pociťuje důvěru k lékaři a je odhodlaný s ním konzultovat problémy, 

které ho trápí. V dnešní době, kdy si člověk různé informace a rady může nalézt 

anonymně na internetu, je jednodušší se obrátit na online diskuze, nebo na tzv. „peer 

mentory“. Zjednodušeně řečeno, tyto osoby jsou lidé s vlastní zkušeností s danou 

disabilitou a jsou schopni a ochotni poskytnout informace a rady druhým. Fungují jako 

důvěryhodná osoba, která rozumí současnému stavu pacienta a zároveň mají schopnost 

motivovat. Pokud peer mentor s několikaletou praxí a vlastním sexuálním životem 

otevřeně mluví o svých zkušenostech, jiný vozíčkář čerstvě po poranění míchy nejenže 

získá cenné rady, ale i vizi, že sexuální život je po úrazu stále možný (Naphtali et al., 

2009).  

Během pohlavního styku je nutné brát zřetel na celistvost kůže. Po poškození 

míchy je kůže náchylná ke vzniku dekubitů (proleženin). Dekubity mohou vznikat po 

celém těle, ale nejvíce náchylné jsou tzv. predilekční místa (např. paty, kotníky, hrbol 

sedací, kostrč, výběžky páteře, aj.) (Mrůzek et al., 2005). Cílem je snažit se vyhýbat 

aktivitám, které vedou k tření kůže o matraci, nebo o prodlužování statických poloh 

s tlakem na kůži. Vznik dekubitu v oblasti hýždí zapříčiní nejen vážnou zdravotní 

komplikaci, ale eliminuje sex v určitých polohách na delší dobu. Nesmí se opomenout 

zmínit ani ohled na změněnou citlivost v oblasti genitálií a to především při sexuálním 

experimentování a využívání mechanických sexuálních pomůcek (Naphtali et al., 2009). 
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Sexuální pomůcky pro osoby s poraněním krční míchy 

Sexuální pomůcky nejsou pro každého, ne každý se je např. odhodlá použít, 

nicméně osoby s motorickým a senzitivním deficitem je mohou považovat za užitečné. 

Lze využít řadu sexuálních pomůcek dostupných v běžných sexshopech, nebo 

specifickou pomůcku kompenzující daný deficit pro osoby s míšní lézí.  

V dnešní době se na trhu setkáváme s řadou moderních pomůcek, které slouží 

pro navození uspokojení a zkvalitnění sexuálního prožitku. Mezi inovativní pomůcky 

patří např. možnost zakoupení vibrátorů ovládaných telefonním zařízením po stažení 

aplikace, které fungují i na velké vzdálenosti (Lovense, 2018).  

Mezi první nutnou adaptaci pro uspokojující sexuální styk patří nalezení 

adekvátní pozice. Neexistují přímá pravidla pro správnou pozici. Klíčové je pociťovat 

komfort a bezpečí (Naphtali et al., 2009). Americký sexuolog Dr. Mitchell Tepper (Dr. 

Mitchell Tepper, 2016), který je sám řadu let na vozíku, tvrdí, že hledání správné pozice 

je záležitostí otevřené mysli, tvořivosti, experimentování, dobrodružství, adaptace a 

zachování smyslu pro humor. Vždy je ale nutné dbát na pohodlí, stabilitu a bezpečnost. 

Jednou z možností dle Teppera pro sex na lůžku je využití polohovacího klínového 

polštáře za záda muže tak, aby seděl, nebo byl v polosedu. V této pozici muž může 

hledět partnerce do očí, líbat ji a jejich těla se mohou plně dotýkat. Při zvolení pozice 

vleže je muž na zádech a žena zaujímá aktivní pozici na něm. Naphtali a spol. (2009) 

doporučují vložit klínový polštář pod kolena muže pro ovlivnění a zmírnění spasmů 

dolních končetin.  

Intimate Rider 

Jedná se o nejznámější pomůcku usnadňující polohu a pohyb při sexuálním 

styku. Byla vytvořena tetraplegikem s míšním poškození v úrovni C6 – C7. Samotná 

pomůcka se skládá ze dvou částí. První je houpací stolička pro muže usnadňující 

pohyby pánve a druhá část je lehátko či velké polohovací polštáře pro ženu 

pro vyrovnání výškové úrovně a usnadnění pohlavního styku a sexuální aktivity 

celkově. Pohyb je umožněn s minimálním pohybem horní části těla (Lukeš et al., 2017; 

Naphtali et al, 2009).   
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Obr. č. 9. 6 – IntimateRider 

 

Zdroj: (Living Spinal, 2018) 

Hitachi Magic Wand 

Hitachi Magic Wand je masážní vibrátor, který byl vytvořen pro masáž ztuhlých 

zádových svalů, ale v posledních letech slouží také jako sexuální pomůcka. Pro delší 

rukojeť je využívána i u těch, kteří nemohou provést plnou extenzi paže. Tento masážní 

vibrátor může muž použít pro uspokojení partnerky, či sebe. Při přiložení hlavice 

vibrátoru na glans penis může dojít k navození orgasmu a ejakulace (Naphtali et al., 

2009). 

Obr. č. 9. 7 – Hitachi Magic Wand 

 

Zdroj: (Womyn’s Ware Inc., 2018) 
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Viberect X3® 

Viberect X3® se řadí mezi nejsilnější lékařské vibrátory na světě. Je speciálně 

určen pro muže po poranění míchy a tím, že současně stimuluje vrchní i spodní část 

penisu, získává nejlepší odezvu u mužů s lézí nad Th10. Jedná se o bezpečnou pomůcku, 

která dopomáhá mužům dosáhnout ejakulace, následně odebírání spermatu v domácím 

prostředí a přináší tak naději párům, které touží po dítěti (Urology Health Store, 2018). 

Obr. č. 9. 8 – Viberect X3® 

 

Zdroj: (Urology Health Store, 2018) 

 

Hands free Kit 

Jedná se o zařízení, které je k dispozici pro samouspokojování, nebo penetraci. 

Umožňuje a asistuje „hands free“ stimulaci pro osoby s poraněním krční míchy a se 

sníženou hybností horních končetin. Celá sestava se skládá z kovového madla, součástí 

k připevnění na zeď a dvourychlostního masážního vibrátoru (Naphtali et al., 2009).  

Obr. č. 9. 9 – Hands free Kit 

 

Zdroj: (Naphtali  et al., 2009, str. 41) 
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Orální vibrátor 

Jedná se o malý vibrátor, který se navlékne silikonovým kroužkem na jazyk, 

nebo jinou část těla, a slouží k uspokojování partnerky. Výhodné pro osoby se sníženou 

pohyblivostí horních končetin. S  roztažením a navlečením silikonového kroužku může 

dopomoci partnerka (Naphtali et al., 2009).  

 

Obr. č. 9. 10 – Orální vibrátor 

 

Zdroj: (NiteTimeToys, 2016) 
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Sexuální asistence 

Sexuální asistence je externí služba, která funguje v České republice od roku 

2015. Za rozvoj a poukázání na problematiku sexuální asistence se vděčí týmu 

organizace Rozkoš bez rizika. Ta má dlouholeté zkušenosti práce se sexualitou a jejich 

cílem je bořit zažité názory o sexualitě osob s disabilitou (Rozkoš bez rizika, 2018). 

V dnešní době tuto problematiku a školení sexuálních asistentek spravuje organizace 

Freya. Organizace Freya definuje sexuální asistenci takto: „Sexuální asistence je 

placená služba, kterou vykonávají proškolené sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají 

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

znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou a vztahy.“ (Freya, 2018) 

Vosáhlo (2016) rozděluje sexuální asistenci na asistenci pasivní a aktivní. Forma 

pasivní asistence nepřipouští jakýkoli fyzický kontakt s klientem. Asistence je zaměřena 

na komunikaci a edukaci. Aktivní asistence fyzický kontakt nabízí, i když sexuální styk 

nemusí být hlavním cílem dopomoci druhé osoby. Každý asistent může k samotné 

aktivní asistenci přistupovat jinak a s jinými hranicemi.  

K 1. 6. 2018 bylo prozatím proškoleno 5 sexuálních asistentek. Tři fungují 

v Praze, jedna v Brně a jedna v Trutnově. Náplň práce sexuálních asistentek není pouze 

o sexuálním uspokojení druhé osoby. Asistentky pomáhají jedincům, ale i párům, jak 

pracovat s jejich nově fungující sexualitou. Jde také o sociální kontakt, dotyk nebo 

porozumění asistentky, která může dopomoci k navrácení ztraceného sebevědomí a 

pomoci při hledání si stálé partnerky. Freya (2018) dále doplňuje nabízené služby 

sexuálních asistentek: komunikaci o pohlavním styku s partnerkou, informace o 

zodpovědném rodičovství, pomoc s obstaráváním a zaučováním s erotickými 

pomůckami, edukaci o správném sebeuspokojování, edukaci o bezpečném sexu, aj. 

Z této nabídky vyplívá, že sexuální asistence může mít mnoho podob. 

I když sexuální asistence u nás funguje již tři roky, stále se setkáváme se 

skeptickým pohledem na tuto službu. Přesto je to úspěšný krok kupředu, kdy jsme se 

přiblížili západnímu světu, kde tato služba je poskytována již od 90. let. Sexuální 

asistence umožňuje lidem s jakoukoliv disabilitou žít normální a plnohodnotný život 

(Šumbera, 2014; Doležal, 2015) 

 

 



128 

 

Důležité odkazy a kontakty  

Internetové odkazy 

 https://www.czepa.cz/en/ 

 http://www.vozejkov.cz/ 

 http://www.kvadru.cz/ 

 https://www.spinalcord.com/ 

 http://www.freya.live/cs 

 http://www.drmitchelltepper.com/ 

 http://www.livetoroll.org/ 

Videa 

 Dr. Mitchell Tepper/AJ: https://vimeo.com/drmitchelltepper 

 Live to Roll/AJ: 

https://www.youtube.com/channel/UCfBa5LrfU_Ki6JbY4EmCsTw 

 Rodina, skutečnost nebo sen: https://vimeo.com/63021736 

 Miluj mě, jestli to dokážeš: http://www.zkouknito.cz/video_137726_ 

 Pomůcky/AJ: https://www.youtube.com/watch?v=sV1MdfpWPDw&t=2s 

Důležité kontakty 

Praha: 

 Centrum Paraple o.p.s.: https://www.paraple.cz/; paraple@paraple.cz 

 Česká asociace paraplegiků - CZEPA: https://www.czepa.cz/en/; 

czepa@czepa.cz 

 Fyzioterapeutka, ergoterapeutka, specialistka na spinální problematiku:  

Zdeňka Faltýnková, faltynkova@czepa.cz 

Brno: 

 PARAcentrum Fenix: http://pcfenix.cz/; info@pcfenix.cz 

 Liga vozíčkářů: http://www.ligavozic.cz/; info@ligavozic.cz 

Zdroj: (autor práce) 


