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Abstrakt 

Tato práce se věnuje sociálnímu životu asexuálních lidí v České republice. Autorka se 

zaměřuje na oblasti přijetí vlastní sexuální identity jako asexuála, vnějšího coming outu 

spojeného s pocity stigmatizace, partnerských vztahů a intimity, sounáležitosti k LGBT+ 

komunitě, vnímání existence samostatné asexuální komunity a na viditelnost asexuality ve 

společnosti. 

K účelům práce byl proveden kvalitativní výzkum mezi sebeidentifikovanými asexuály. 

Cílem analýzy bylo zjistit, jak se liší sociální životy asexuálů v rámci heteronormativní 

společnosti. Práce vychází z rozdílů mezi asexuály a heteronormativní majoritou 

především v rámci partnerského života a sexuálního chování. Liší se však i v dalších 

ohledech. Lidé často neznají pojem asexualita, což může mít za následek společenskou 

stigmatizaci asexuálů kvůli tlaku pro přijetí tradičního modelu partnerských vztahů. 

V některých ohledech mají asexuální lidé blíže k dalším sexuálním menšinám, ne všichni 

se však cítí být součástí LGBT+ komunity. Čeští asexuálové se v naší společnosti cítí být 

neviditelní a tvoří mezi sebou sítě převážně přes internetové fórum asexual.cz. 

Samostatnou komunitu nebo sociální hnutí však nevytvářejí a zůstávají nadále společensky 

neviditelní.  

 

Klíčová slova 
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Abstract 

Thesis deals with social life of asexual people in the Czech Republic. The author focuses 

on the areas of acceptance of their own sexual identity as asexual, coming out and feelings 

of stigmatization, relationships and intimacy, belonging to LGBT+ community and the 

perception of the existence of a separate asexual community and the visibility of asexuality 

in society. 

For the purpose of the work was carried out qualitative research among asexual people, 

who selfidentify as asexual. The aim of the analysis was to determine how social life of 

asexuals differs within the heteronormative society. Thesis is based on differences between 

asexuals and heteronormative majority, especially in relationships and sexual behavior. 

The difference is also in other aspects of their life. People often don’t know the meaning of 

asexuality, which can result in social stigmatization of asexuals due to pressure to accept a 

traditional model of relationship. In some respects, asexual people are similar to other 

sexual minorities, but not everyone feels to be part of LGBT+ community. Czech asexuals 

feel to be invisible in our society and they form networks among themselves through the 

internet forum asexual.cz. However, they don’t create a separate community or social 

movement and they still remain socially invisible. 
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Předběžná náplň práce: 

Ve své práci se budu věnovat sociálnímu životu asexuálních lidí. Vycházím z toho, že 

různé LGBT+ organizace pod sebe zahrnují i asexuály, ale není jim věnována skoro žádná 

pozornost. Jsou v zásadě neviditelní – jak mezi queer komunitou, tak širší veřejností. Na 

rozdíl od gayů a leseb totiž nejsou nijak medializováni, nebojují o žádná práva. Asexualita 

není v České republice téměř vůbec diskutované téma a lidé mohou mít zkreslenou 

představu o tom, co přesně asexualita znamená a zda asexuální lidé mají partnerský život a 

chtějí ho mít.  

Asexualita znamená sníženou sexuální přitažlivost k druhým nebo její úplnou absenci. 

Postoj k sexu se může u asexuálních osob velmi lišit. Někteří mohou mít zájem žít 

partnerským životem a také mít s partnerem sex. Může to pro ně být intimním okamžikem 



 

s partnerem, ke kterému chovají romantické city, nebo si mohou užívat fyzický akt sám o 

sobě, pouze bez sexuální přitažlivosti k druhé osobě. Většina z nich však sex nevyhledává, 

někteří ho zcela odmítají [Decker 2014]. 

S tímto se může pojit i problém stigmatizace a nepochopení ze strany přátel a rodiny a 

pocit sociálního tlaku ohledně sexuálního chování. Zásadní u zkoumání sexuality je ale 

také to, že sexuální chování není přímo určující. Například muž může mít celý život jednu 

partnerku, a přitom fantazírovat o jiných mužích. Podobně je to u asexuálních osob – 

absence sexuálních styků není definicí asexuality [Bogaert 2015]. 

S asexualitou se také pojí problém toho, že se jedná o pojem, který není tolik známý. Sami 

asexuální jedinci tak mohou mít komplikace s porozuměním vlastním pocitům právě kvůli 

neznalosti asexuality jako labelu [Fafejta 2016]. Ve své práci se ale zaměřím na ty, kteří o 

sobě přímo uvažují a hovoří jako o asexuálních osobách – jedná se o klíčovou podmínku 

pro umožnění plánované výzkumné části práce, ve které plánuji hloubkové rozhovory 

s asexuálními osobami, analýzu youtube kanálu, věnovaného asexualitě a analýzu 

webového fóra sdružujícího asexuály. Zaměřím se na jejich sociální život – nakolik je 

ovlivňován vlastní sexualitou, jaké problémy spojují jejich životy a co pro ně v životě 

asexualita znamená. 

Celou práci plánuji zasadit do kontextu vnímání intimity a sexuality v současné době, ve 

které je samotná intimita ovlivňována vlivy moderních technologií a individualizované 

postmoderní společnosti. V dnešní tekuté době přestává u partnerských vztahů platit heslo 

„dokud nás smrt nerozdělí,“ které nahradilo „dokud nás to spolu bude bavit.“ Manželství 

přestává být jediným uznávaným životním stylem a je pouze jedním z mnoha modelů 

[Bauman]. Ve světě nejasně identifikovaných (sexuálních) identit může zároveň docházet 

k úzkostem z nejistoty a borcení ustálených pravidel [Fafejta 2016]. 

Čerpat budu především ze zahraniční literatury, protože v České republice existuje jen 

minimum odborných zdrojů věnovaných tomuto tématu. Dále pro mě bude klíčová webová 

stránka organizace AVEN (Asexual Visibility and Education Network) – největší světové 

organizace sdružující asexuální lidi. Zaměřím se hlavně na její českou odnož, kterou 

zároveň plánuji použít jako zdroj pro hledání participantů výzkumu. 

 

 



 

Předběžné okruhy otázek: 

Kdo jsou asexuální lidé? Co spojuje jejich každodenní životy? 

Uvažují asexuální lidé o LGBT+ komunitě, cítí se být její součástí? Kde si připadají být ve 

srovnání s queer a „normály“?  

Cítí stigma ze strany svých blízkých v souvislosti s jejich asexualitou? 

Jaké je jejich vnímání intimity? 

Jaký je jejich postoj k navazování partnerských vztahů? 

Existuje komunita asexuálů?  

Přáli by si větší osvětu společnosti nebo mediální viditelnost ohledně asexuality? 

 

Předpokládané metody zpracování výzkumu: 

Hlavní výzkumnou metodou budou hloubkové rozhovory s lidmi, kteří se identifikují jako 

asexuálové nebo se tak identifikovali určitou část svého života. Předpokládanou technikou 

sběru dat je metoda sněhové koule. Počítám ale s možnými problémy se sháněním 

participantů z důvodu neviditelnosti těchto lidí. Kvůli těmto možným komplikacím a pro 

komplexnější pohled na téma jsem se také rozhodla přistoupit k digitální etnografii. 

Konkrétně jde o analýzu jednoho z youtube kanálů věnovaných asexualitě, na kterých 

autoři mluví o svých pocitech z vlastní sexuality, o problémech, vztazích, sexu apod. 

Pro triangulaci intervencí je také zvolena analýza webového fóra sdružujícího asexuály.  
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1 Úvod 

Každý člověk se pravděpodobně někdy během života setkal se slovem asexuální. Někým 

může být interpretováno jako „neatraktivní“, některými jako „odpudivé“ a jiní možná 

vůbec netuší, co se za tímto termínem skrývá. Co tedy tento pojem znamená a kdo jsou 

asexuální lidé? Před začátkem psaní práce jsem se ve svém okolí setkala se spoustou reakcí 

na toto téma, které dokládaly, že mnoho lidí příliš neví, co přesně asexualita znamená, 

jejich názory jsou často zkreslené a neúplné. Smyslem této práce je objasnit koncept 

asexuality a odhalit, jaké životy asexuální lidé žijí v českém prostředí a kdo vlastně 

asexuální lidé jsou. Asexualita není v českém kontextu téměř vůbec řešené téma a oproti 

jiným sexuálním menšinám o ní není slyšet.1 Od jiných LGBT+2 lidí se liší především tím, 

že nebojují za žádná práva, nemají žádné střety s legislativou v souvislosti se svou 

menšinovostí. I to, že nebojují za žádný společný politický cíl, může přispívat k jejich 

neviditelnosti. Cílem této práce je odpovědět na výzkumnou otázku: „Jaké životy asexuální 

lidé v české společnosti žijí a liší se nějak zásadně od heteronormativní majority, popřípadě 

v čem a proč?“ 

Následující text nejprve představuje uvedení do studií sexuality v kontextu naší 

heteronormativní společnosti. Dále se věnuje vymezení pojmu asexuality a objasnění toho, 

co znamená. Ohledně asexuality se vedou názorové spory, jestli se jedná o samostatnou 

sexuální orientaci, nebo ne. Jedním z názorů, proč asexualita není samostatná orientace, 

může být to, že se jedná pouze o nějakou sexuální dysfunkci, která může být léčitelná, 

nebo o psychickou poruchu, se kterou pomůže psycholog. Tento názor může do jisté míry 

připomínat dřívější přístupy k homosexualitě, která byla také v minulosti v České republice 

medikalizována.  

Nástrojem k zjištění odpovědi na moji výzkumnou otázku bylo uskutečnění kvalitativního 

výzkumu postaveného na polostrukturovaných rozhovorech se sebeidentifikovanými 

asexuály. Součástí práce je také souhrn metodologických přístupů ke studiu asexuality, 

jehož předmětem bylo přiblížení kvalitativních i kvantitativních přístupů ke zkoumání 

asexuality. Zásadním problémem ve studiu asexuality je komplikace při operacionalizaci 

definice tohoto pojmu, tedy vymezení toho, kdo může být chápán jako asexuál. Na základě 

                                                             
1 Asexuálové mají menšinovou sexualitu, proto se o nich v práci dále budu vyjadřovat v souvislosti 

s LGBT+. 
2 LGBT+ = zkratka pro lesby, gaye, bisexuály, transsexuály a další sexuální menšiny včetně asexuálů. 
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toho jsem se rozhodla pracovat pouze se sebeidentifikovanými asexuály, proto svá 

výzkumná zjištění zužuji jen na ně.  

Ve výzkumné části práce jsem se zaměřila především na sociální životy asexuálů, hlavně 

na jejich partnerské vztahy, pocit stigmatizace ve společnosti a na to, jestli v České 

republice existuje komunita asexuálů a jak oni sami vnímají pouto mezi sebou navzájem. 

Pro tuto práci byl klíčový webový portál asexul.cz. Jedná se o internetové fórum, které 

sdružuje české a také slovenské asexuály. Jde o českou webovou stránku věnovanou 

tomuto tématu, která má nejvíce registrovaných členů, aktuálně cca 4500. Předpokladem 

pro práci bylo, že právě tento portál je hlavním místem setkávání se a diskutování s dalšími 

asexuály za účelem sdílení svých problémů. Portál byl pro mě základním výchozím bodem 

pro získávání kontaktů na participanty výzkumu. Předpokladem práce zároveň bylo, že 

toto fórum je místem navazování kamarádských i partnerských vztahů, a pokud je možné 

v České republice mluvit o asexuální komunitě, fórum asexul.cz je jeho centrálním bodem.  

V rámci výzkumu mě zajímaly rodinné a přátelské vztahy asexuálů s lidmi ve svém okolí, 

kteří asexuální nejsou. Jestli se svým blízkým svěřili se svou asexualitou, jestli případně 

jejich coming out nějak zásadně ovlivnil jejich vztahy s nimi a zda u rodiny a přátel našli 

pochopení. Zajímala jsem se také o to, jak se oni sami sžili se svou sexuální jinakostí a 

jestli mají nějaké zkušenosti s návštěvou psychologa nebo sexuologa v souvislosti se svou 

a/sexualitou. Na základě toho byly sestaveny jednotlivé empirické kapitoly, které se týkají: 

1. uvědomění si vlastní asexuality, procesu prozření, hledání informací a případné pomoci 

psychologů a dalších odborníků ohledně přijmutí vlastní asexuality, 2. coming outu před 

okolím, stigmatizace rodiny, přátel a známých ohledně asexuality, 3. zkušeností a zájmu o 

partnerský život, sex a intimitu, 4. aktivity na fóru, vnímání asexuální komunity v České 

republice, uvažování o sounáležitosti asexuálů k LGBT+, 5. viditelnosti asexuálů ve 

společnosti a médiích a možností osvěty společnosti. Tyto tematické okruhy jsem 

považovala za zásadní k zodpovězení své výzkumné otázky. 
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2 Teoretická část 

2.1 Sociální studia sexuality 

Před samotným začátkem zkoumání tématu asexuality je nejprve nutné objasnit, co je 

myšleno tím, když mluvíme o sexualitě. Na sexualitu je možno nahlížet různými způsoby – 

po biologické stránce, psychologické nebo sociální. Pro mě je v rámci sociologické práce 

stěžejní především sociální rozměr sexuality.  

S rozvojem vědy je pohled na sexualitu stále modifikovaný. Jak zmiňuje Giddnes [2012], 

ze sexuality se stává „vlastnictví“ člověka. „Sexualita se vynořila jako součást postupné 

emancipace sexu od naléhavosti reprodukce“ [Giddens 2012: 37]. Reprodukci je možné 

nejen zabránit, k čemuž přispěl rozvoj antikoncepce, ale také zařídit umělé oplodnění. Tím 

získala sexualita „samostatnost“, je kontrolovatelná a může sloužit člověku, jak potřebuje 

[Giddens 2012: 37]. Došlo k přetnutí vazeb erotiky a sexu s jeho reprodukčními aspekty a 

zároveň i s láskou. Jedná se o osamostatnění sexuálních aktivit od lásky a trvalých vztahů a 

taky od reprodukčního hlediska sexuality [Bauman 2004: 265]. Jde o sexuální revoluci, 

která nastala během druhé poloviny minulého století. Přispěla k ní právě autonomie 

sexuality a také lékařský pokrok. U žen byla dříve napříč různými kulturami spojena 

sexuální slast se strachem ze smrti při porodu nebo z častého úmrtí kojenců. Došlo 

k autonomii ženské sexuality a k genderově neutrálnímu pohledu na sexualitu. Dalším 

krokem v revoluci byl rozvoj gay a lesbických hnutí a jejich sexuálnímu osvobození 

[Giddens 2012: 38]. Lidé měli vždycky otázky ohledně sexuality, ale až společenská 

změna, která přinesla témata sexuality do tisku a vysílání, otevřela veřejné diskuze o sexu 

[Tiefer 1994: 11]. Tiefer dále otevírá otázku sexuální normality a jak je lidmi vnímána. 

Nabízí se různé definice: subjektivní, statistická, idealistická, kulturní a klinická. Sexuální 

normalitu můžeme vnímat subjektivně tím způsobem, že pokud člověk sám sebe hodnotí 

jako normálního, považuje i lidi, jako je on, za normální. Statisticky pak podle toho, jaké 

sexuální chování se mezi lidmi vyskytuje nejčastěji, to nejčastější je považováno za 

nejnormálnější. Podle idealistické definice se má člověk přibližovat ideálu, které má 

stanoven například podle náboženství – snažit se dosáhnout ideálu, který káže Bible, pokud 

mluvíme o křesťanství. Důležitý je také vliv kultury, ve které žijeme. Na sexualitu a 

intimitu je na různých místech nahlíženo jinak. V některých zemích může být i polibek na 

veřejnosti pobuřující, i když u nás je běžný. Sociálně kulturní rozměr je při studiu sexuality 

zásadní. Klinická definice používá k hodnocení toho, co je normální, data o zdraví a 
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nemoci, a na základě toho vytváří závěry. Klinický standard se snaží být „objektivní“ a 

nehledí na časoprostor [Tiefer 1994: 12-13].  

 

2.1.1 Heteronormativní společnost 

Katz se věnuje historii pojmů heterosexuality a homosexuality. Dokud neexistovaly jako 

jasný sociální konstrukt, neexistovaly vlastně vůbec. Heterosexualita jako pojem musela 

nejdříve vzniknout, aby se vůči ní mohly jiné sexuality vymezovat. „Ignorováním studia 

historických proměn heterosexuality jako myšlenky se analytikové a analytičky sexu, 

heterosexuální i gay, podíleli na nadřazování toho, co je chápané jako „normální“ a 

„přirozené“, na úkor toho, co je „abnormální“ a „nepřirozené“. Takové nadřazování 

normy schvaluje její dominanci a chrání ji před zpochybněním. Učiníme‑li předmětem 

důkladného historického studia „to normální“, sledujeme tím čistou pravdu a zároveň také 

sexuálně radikální a rozvratný cíl: narušujeme základní předpoklady. Objevujeme, že 

heterosexualita, normalita a přirozenost za sebou mají historii proměňujících se definic. 

Studium historie pojmu narušuje jeho moc.“ [Katz 2013: 4] 

Vznikla studia historie homosexuality, ale heterosexuality ne. Ta není ničím a nijak 

zpochybňovaná, je nadčasová. Stejně jako heterosexuální tužby a chování existovaly již 

před formulováním tohoto termínu, i jiné sexuality existovaly. Člověk se ale nechová 

sexuálně tak, jak se mu zachce, bez ohledu na sociální normu prostředí, ve kterém žije. 

Sexuální chování je významně ovlivněno kulturou a jejím vývojem v čase „Teprve když 

přestaneme předpokládat neměnnou esenci heterosexuality, začneme zkoumat plnou škálu 

sexuálních emocí a chování“ [Katz 2015: 10]. 

Důležité především je, jak člověk hodnotí sám sebe. V rámci sociální normy vnímá a 

hodnotí, jestli do ní zapadá – pokud ne, a jeho sexuální touhy jsou abnormální, cítí, že je 

s ním něco jinak. Onu jinakost pak sám může interpretovat tak, že je s ním něco špatně. 

Člověk touží po sociální konformitě, která je daná normou prostředí, ve kterém žije. 

[Tiefer 1995: 14]. Nabízí se však otázka, kdo a na základě čeho může některé aspekty 

lidské sexuality určit za abnormální, nebo dokonce za nemoc? Může být právě nezájem o 

sex nemocí? Vyhýbat se sexuálním aktivitám je považováno za nepochopitelné, protože 

dotyčný člověk přichází o zásadní životní zkušenost, kterou jiní lidé vyhledávají. Je tedy 

otázkou, do jaké míry jsou klinické standardy pro sexualitu založeny na standardech pro 

zdraví a nemoci a do jaké míry na sociokulturních standardech společnosti, ve které 
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žijeme. Všechny abnormality v sexualitě, se kterými pracuje medicína a psychologie, jsou 

založeny na deviaci od standardní preference heterosexuálního styku mezi partnery. 

Homosexualita by tak stále patřila mezi tyto deviace, pokud by nebyla politickými a 

vědeckými tlaky deklasifikována [Tiefer 1994: 13]. Tato deklasifikace však není 

standardem po celém světě, ve všech kulturách. Podobně jako byla deklasifikována 

homosexualita jako nemoc, můžou být takto vyškrtnuty i jiné abnormality v sexualitě, 

protože je patrné, že chápání lidské sexuality není neměnné. Kde si tedy stojí asexualita a 

jak je vnímána v rámci heteronormativní společnosti? 

Studia sexuality běžně mluví o sexualitě jako o něčem běžném, přirozeném, po čem 

všichni touží. Ať už se věnují sexualitě po biologické, psychologické nebo sociální stránce, 

sex berou jako běžnou součást našich životů. Zvěřina a Malina mluví o tom, že v lidské 

sexuální motivaci jsou prvky pudového chování3. „…tato subjektivně pociťovaná ,pudová 

naléhavost‘, tak důvěrně známá každému člověku, dala nepochybně vzniknout různým 

interpretacím sexuální motivace jako mocného vnitřního energetického zdroje“ [Zvěřina, 

Malina 2002: 31]. „Sexuální rozkoš je prokazatelně vrcholem všech libých zážitků. Vlastně 

je to určitý vzor, jímž se nezřídka měří všechny ostatní zážitky“ [Bauman 2004: 263]. Je ale 

pudová naléhavost skutečně důvěrně známá každému z nás a je sexuální rozkoš vrcholem 

libých zážitků všech lidí? Asexuální lidé by mohli nesouhlasit.   

 

2.2 Asexualita 

2.2.1 Vymezení asexuality 

Podle největší internetové sítě, sdružující asexuály, AVENu (Asexuality Visibility 

Education Network), je asexuál „osoba, která nezažívá sexuální přitažlivost“ [AVEN 

2018]. S touto definicí také pracuje většina odborné literatury, která se tématem zabývá.4 

Už při definování pojmu se však naskytuje problém: Bogaert zmírňuje tuto definici a mezi 

asexuály řadí také ty, kteří cítí sníženou sexuální přitažlivost. Sám uvádí, že výzkum 

asexuality je teprve v počátcích a definice je stále v procesu [Bogaert 2012: 16]. Snížená 

nebo neexistují sexuální přitažlivost k druhým však automaticky neznamená absenci 

                                                             
3 V následujícím textu bude dále zmiňovaná asexualita v souvislosti se sexuálním pudem. Zde pro vysvětlení 

uvádím, že sexuální energii asexuálové často cítí a provozují autoerotiku, nemají jen zájem o sex s druhým 

člověkem, chybí jim tedy sexuální pud v reprodukčním smyslu. 
4 Všechny moje uvedené zdroje, které se věnují asexualitě, pracují buď přímo s touto definicí, nebo 

s variantou, podle které jsou mezi asexuály zahrnuti i ti, kteří pociťují pouze sníženou sexuální přitažlivost.  
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sexuální touhy, nejedná se o lidi, kteří by byli frigidní, jedince se sexuální dysfunkcí, bez 

libida, ani lidi v celibátu. Asexualita se s ničím z toho nemusí vylučovat, není však ničeho 

z toho důsledkem ani podmínkou.  

Cernakowski a Mils [2010] zmiňují, že studium oboru asexuality stále neexistuje jako 

samostatná vědní disciplína. Pokládají si otázku, jak vůbec konceptualizovat asexualitu 

jako novou sexualitu, když sama podkopává základní předpoklad, že všichni lidé zažívají 

sexuální přitažlivost. Přístup k asexualitě je proto velmi komplikovaný, není jednoduché 

tento koncept zařadit mezi genderová studia a studia sexuality [Cernakowski, Mils 2010: 

360]. Toto nastiňuje také otázku, jestli se jedná o samostatnou sexuální orientaci. 

Mnohými odborníky je asexualita odmítána jako něco patologického, co je možné vyléčit. 

Podle jejich tvrzení je sexuální pud přirozený, pokud ho člověk necítí, něco je s ním špatně 

[Fafejta 2016: 182].  

V případě léčitelnosti asexuality se tedy ze své podstaty nejedná o samostatnou orientaci. 

Bogaert, který je průkopník výzkumu asexuality, prosazuje asexualitu jako samostatnou 

sexuální orientaci. Argumentuje tak, že sexuální orientace je definovaná tím, ke komu je 

jedinec subjektivně přitahován. Pokud tedy není přitahován k nikomu, může být označen 

za člověka s asexuální orientací [Bogaert 2015: 366]. Moser věnoval samostatný článek 

definování sexuální orientace a otázce, jestli asexualita tato kritéria splňuje. Podle 

vymezených pojmů sexuální chování, sexuální touha a sexuální identita rozvíjí, co a za 

jakých okolností může být považováno jako sexuální orientace kromě precedentní 

heterosexuality a homosexuality. Sexuální orientace je stálá5 a především je něčím, za co 

má jedinec důvod bojovat, něco, kvůli čemu je ochoten změnit život. Příkladem může být 

homosexualita a aktivismus, který zacílil přijetí homosexuality jako samostatné sexuální 

orientace. Moser dokládá, jak může být například BDSM pojímáno jako sexuální zájem i 

orientace. Pokud se jedná o praktiku, na které jedinec nelpí, jde o sexuální zájem. Jestli je 

ale klíčové právě BDSM, nikoli s kým je po genderové stránce praktikováno, jedná se o 

sexuální orientaci. Zjednodušeně řečeno je daný jedinec orientován na BDSM. Podobně 

přistupuje Moser například i k pedofilii a také asexualitě [Moser 2015: 507-508]. Tedy 

záleží, co přesně pro jedince představuje, aby mohla být označena za sexuální orientaci. 

Názory na to, zda je asexualita sexuální orientací, se velmi různí a nejsou konzistentní ani 

                                                             
5 I zde však může dojít k fluiditě, tedy případné abrosexualitě, která znamená, že se u jedince mění během 

života sexuální orientace. 
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mezi odborníky. Zásadní je problém konceptualizace pojmu, kterému se budu blíže 

věnovat v další kapitole.  

Pro lepší specifikaci toho, co asexualita znamená a neznamená, je nutné zmínit, že absence 

sexuální přitažlivost automaticky nezahrnuje i neexistenci romantické přitažlivost, jinými 

slovy asexuál nemusí být zároveň i aromantik. Aromantici nemají zájem o vztah na 

romantické úrovni, necítí romantickou přitažlivost, tedy zamilovanost. [Bogaert 2015: 365] 

Asexuálové o partnerské vztahy zájem mají – pokud nejsou zároveň aromantiky. Jedná se 

v tom případě o heteroromantické, homoromantické nebo biromantické asexuály. Někteří 

se na základě své romantické přitažlivosti identifikují jako heterosexuálové nebo gayové, 

což pak může být v rámci terminologie matoucí.  

Crennay uvádí jako kritérium pro definici sexuální orientace její vrozenost, nemožnost ji 

změnit terapií nebo psychotropními látkami. Je možné, že zdravotní nebo psychický stav a 

jeho léčba má vliv na míru sexuální touhy, orientace se ale nedá léky měnit. A právě 

asexuálové nejsou ti, kteří by měli zájem se léčit, protože se necítí být nemocní [Crenney 

2015: 638]. 

Asexualita znamená žádnou nebo sníženou sexuální přitažlivost vůči druhým, nejedná se 

tedy o striktně vymezenou hranici, protože snížená sexuální přitažlivost může znamenat 

mnohé. Asexualita je zastřešujícím pojmem pro některé „podkategorie“ asexuality, mezi 

které patří demisexualita a gray-A [Decker 2014: 49].6 Gray-A, neboli šedá zóna mezi 

asexualitou a ne-asexualitou, znamená, že jedinci ojediněle cítí sexuální přitažlivost nebo 

cítí sníženou sexuální přitažlivost, často ale mají blíže k asexuálům a od svých vztahů 

neočekávají nic sexuálního. Demisexuál není nikým sexuálně přitahován, dokud s druhým 

člověkem nenaváže dostatečně silné citové pouto. Necítí nikdy primární sexuální 

přitažlivost, tedy okamžitou přitažlivost u cizího člověka, kterého zrovna potkal. Je pak 

schopen až sekundární sexuální přitažlivosti po tom, co s druhým člověkem vybudoval 

emocionální pouto [Decker 2014: 50]. Toto členění asexuality na podkategorie, které 

zahrnují i občasnou přitažlivost nebo sekundární přitažlivost, o to víc komplikují 

konceptualizaci asexuality a přispívají k její neukotvenosti. 

 

                                                             
6 V empirické části práce interpretuji data z polostrukturovaných rozhovorů s participanty, mezi kterými 

figurují i jedinci, kteří se takto identifikují, proto považuji za důležité objasnit i tyto pojmy.  
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2.2.2 Sociální norma a/sexuality 

MacInnis a Hodson se ve svém výzkumu zaměřili na to, jak heterosexuálové vnímají 

asexuály v porovnání s heterosexuály a sexuálními minoritami jako je homosexualita a 

bisexualita. V porovnání s ostatními menšinami byli asexuálové vnímáni jako nejméně 

lidští. Dle výsledků průzkumů byli heterosexuály hodnoceni jako machine-like, tedy že jim 

chybí jedinečné lidské charakteristiky, které nás liší od zvířat (kultura), a pak také lidské 

vlastnosti, jako je vřelost nebo individualita [MacInnis, Hodson 2012: 732]. Dle výzkumu 

tedy vyplývá, že heterosexuální majorita vnímá asexuály dehumanizovaně a chladně. 

Tato problematika je daná sociální normou, podle které má každý člověk zájem o sexuální 

život. Pokud nežije sexuálním životem, není jeho život vnímán jako plnohodnotný. Pokud 

člověk není starý nebo nemocný, měl by mít zájem o sex. Jedinou uznávanou výjimku 

tvoří lidé v celibátu, kteří se rozhodli z náboženských důvodů vzdát se sexuálního života. 

U ostatních je to přijímáno s nepochopením. Asexuálové se tak mohou dostávat do 

nepříjemných situací se svou rodinou, přáteli a známými, kteří pro danou věc nemají 

porozumění. Jsou tlačeni k normě navázat partnerský vztah, který zahrnuje sex, a 

v souvislosti s tím zplodit potomky. Na základě tohoto vymezování se z normy vzniká 

budování asexuální identity u těch, kteří o sexuální život zájem nemají [Fafejta 2016: 183]. 

Fafejta dále rozvíjí myšlenku partnerských vztahů asexuálů v rámci genderových 

stereotypů. Pro asexuály, kteří mají zájem o partnerský život, je ideální navázat vztah 

s dalším asexuálem. Je však možné navázat i tradiční vztah, který zahrnuje sex. Takový 

vztah je v rámci kontextu naší společnosti komplikovaný především pro asexuální muže. 

Muž je tradičně vnímán jako ten dominantní a podněcující sexuální aktivity, zatímco žena 

je ta, která je dobývaná, která může někdy jen přistupovat na sex z manželských povinností 

[Fafejta 2016: 185]. Tady se samozřejmě nabízí otázka, jak může být harmonický vztah 

asexuála a allosexuála,7 pokud jeden z partnerů nemá o tuto stránku vztahu žádný zájem a 

vnímá ho jen jako nutnou součást vztahu, kterou si nikdy neužije. Jedná se o odlišnou 

situaci oproti vztahům, kde byla sexuální stránka narušena například úrazem jednoho 

z partnerů. Tam se jedná o vnější okolnost, se kterou se musí oba v páru vyrovnat, u vztahů 

asexuálů s allosexuály jde však o situaci, kdy asexuální partner odmítá cíleně druhého, 

odmítá součást vztahu, o kterou má druhý zájem, i když sex fyzicky možný je.  

 

                                                             
7 Allosexuál = každý, kdo se neidentifikuje jako asexuál. 
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2.2.3 Asexualita jako nemoc 

Podle evolucionistické sexuologie každý člověk cítí sexuální pud, pokud ne, je třeba 

zahájit léčbu. Dle této teze mohou být problémy fyziologického nebo psychologického 

rázu [Fafejta 2016: 182]. Z evolucionistického pohledu je ovšem i homosexualita 

nereproduktivní, tedy i ta podkopává princip evoluce [Bogaert 2004: 279]. Na asexualitu 

tedy může být lékaři pohlíženo jako na nemoc a sexuální dysfunkci a psychology jako na 

psychickou poruchu. 

Brotto a Yule [2015] shrnují ve své práci poznatky z uskutečněných výzkumů, které se 

týkají asexuality v souvislosti s parafilií, sexuální dysfunkcí a psychiatrickým stavem. Ve 

svých závěrech dochází k tvrzení, že asexualita není následkem ničeho ze zmíněných. 

Asexuálové netrpí ani traumatem například po znásilnění, mají sexuální fantazie, ve 

kterých však často nefigurují, a jejich vzrušivost po sledování erotických filmů se 

signifikantně neliší od allosexuálů. [Brotto, Yule 2015: 120-123]. Tato diplomová práce 

není lékařského ani psychologického charakteru, proto nepovažuji za nutné zmiňovat 

konkrétní poruchy a nemoci, které s asexualitou spojují sexuologové. Je však podstatné 

zmínit, že existuje medikalizace asexuality a názorová neshoda mezi lékaři a psychology, 

jestli je asexualita řešitelný problém a je pouze následkem nějaké poruchy či nemoci. 

Brotto a Yule [2015] na základě své analýzy dochází k zamítavému postoji ohledně 

medikalizace, přesto uvádí, že byl zaznamenán vztah mezi asexualitou a schizoidní 

poruchou osobnosti, Aspergerovým syndromem a autismem, přičemž ovšem není tento jev 

nijak detailněji objasňován. 

Podstatné je, že vymezení asexuality vůči nějaké poruše, dysfunkci, nemoci, hormonální 

nerovnováze nebo i nedostatku sexu z vnějších důvodů spočívá také v tom, že asexuál 

netrpí tímto stavem a je s ním spokojený [Crenney 2015: 638]. Asexuálové nemají zájem o 

léčbu, nechtějí se svým stavem jakkoli pomoci, protože necítí, že by bylo co řešit. Jak 

uvádí Sedláček: „Význam asexuality jako pojmu je tak zásadně odlišný v závislosti na tom, 

zda se pohybujeme ve sférách aktivismu či ve sférách vědy. Tam, kde aktivismus touží po 

nové sexuální orientaci či identitě, psychologie mluví o nemocích, dysfunkcích a 

poruchách.“ [Sedláček 2009: 108]. 
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2.2.4 Asexualita jako komunita a sociální hnutí 

AVEN je největší internetová síť, která sdružuje asexuály z různých koutů světa. Vznikla 

v roce 2001 v USA za účelem růstu asexuální komunity a zviditelnění asexuálů ve 

společnosti. Mezi její hlavní cíle patří pomoci asexuálům, kteří se snaží pochopit vlastní 

identitu, pomoci jim odpovědět na otázky jejich sexuality. Zároveň poskytují informace i 

pro rodiny a přátele asexuálů, akademiky a tisk. Kromě sdružování asexuálů je smyslem 

organizace také poskytovat informace širší veřejnosti. Poskytuje vědcům prostor pro 

možnost zapojení uživatelů do výzkumů, spolupracuje s médii za účelem zviditelnění a 

pomoci pochopit asexualitu i těm, kteří asexuály nejsou. Zároveň organizuje různé 

workshopy a projekty, jejichž cílem je opět zviditelnění asexuality [Aven 2018]. 

AVEN existuje kromě angličtiny také v dalších jazycích, konkrétně v čínštině, 

nizozemštině, finštině, němčině, hebrejštině, italštině, japonštině, norštině, polštině, 

portugalštině, ruštině, španělštině, švédštině, turečtině a také v češtině.  Pro každý jazyk 

existuje samosprávný web, který spadá pod AVEN, v české verzi jde o portál asexual.cz 

[AVEN 2018]. AVEN také poskytuje odkazy na youtube videa od zakladatele organizace 

Davida Jaye, v nichž promlouvá v televizních a rádiových médiích. Důležitým prvkem je 

právě to, aby byla asexualita medializována, aby se tento pojem dostal i mezi širší 

veřejnost, například i skrz průvody hrdosti, kterých se účastní i asexuálové.   

Z důvodu snahy zviditelnit asexualitu vznikl také dokumentární film „Asexuality: The 

Making of a Movement“ s cílem ukázat asexualitu jako sexuální identitu a životní styl a 

představit snahu o sociální hnutí [Cernakowski, Milks 2010: 651]. Mezi asexuály tedy 

existují i aktivistické tendence, které se snaží asexualitu společensky zviditelnit. Je také 

dobré si položit otázku, jestli je možné chápat asexuály jako queer. Queer je v souvislosti 

s genderem a sexualitou pojímáno jako odlišné od normy. Naše společnost je 

heteronormativní, proto jsou (sexuální) vztahy mezi mužem a ženou chápány jako norma, 

ostatní jako nonnormativní, tedy queer [Cernakowski, Milks 2010: 661]. Někteří 

asexuálové udržují vztahy splňující model muž a žena, nejsou však sexuálního charakteru, 

dalo by se tedy říci, že jsou queer „napůl“. To je dalším znakem neukotvenosti pojmu 

asexuality a důvodem různého způsobu vnímání daného termínu i samotnými asexuály.  

Podle Warnera [1993] nemůže asexualita patřit mezi queer, pro které je na rozdíl od 

asexuálů sexuální kultura centrálním bodem. Cernakowski a Milks zase tvrdí, že 

„asexualita jako praxe a politika radikálně zpochybňuje převažující sex-normativní 
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kulturu“ [Cernakowski, Milks 2010: 661]. Považují asexuály za součást radikálního 

sexuálního hnutí a vidí v něm potenciál pro restrukturalizování queer hnutí, aby se stali 

jeho součástí. Zde se opět vracíme k tomu, že na asexualitu je totiž často pohlíženo jako na 

něco patologického, Dotyčný údajně není sexuálně plně vyvinutý a zatím je ve fázi 

nepoznání, případně se soudí, že je asexualita znakem nějaké špatné zkušenosti, například 

sexuálního násilí. Sami asexuálové se proti tomuto přístupu ovšem vymezují.  

 

2.3 Metodologické přístupy k studiu asexuality 

Výzkum asexuality nemá dlouhou tradici a je otázkou posledních zhruba 20 let. První, kdo 

zmiňuje koncept podobný definici asexuality, byl Alfred Kinsey.  Ten provedl výzkum o 

sexuální historii na vzorku studentů na univerzitě v Indianě a na základě něho vytvořil 

škálový diagram s kontinuem od 0 do 6, ve kterém 0 indikuje plně heterosexuální chování 

a touhu a 6 plně homosexuální chování a touhu [Drucker 2011: 244]. Kinsey však 

definoval i skupinu „X“, která do zmíněného kontinua nezapadá. Skupina “X“ označuje 

lidi, kteří „nemají žádné sociálně-sexuální kontakty nebo reakce“ [Kinsey 1948: 656]. Dle 

současného definování asexuality je tento koncept zavádějící a nepřesný, byl však klíčový 

pro další studie sexuality.  

Michael Storms [1984] poté rozvádí Kinseyho škálu do dvoudimenzionálního modelu 

erotické orientace. V tomto modelu už je přímo zmíněn pojem asexuálové, kteří utváří 

daný model spolu s heterosexuály, homosexuály a bisexuály. Tento model tedy znázorňuje, 

ke komu je jedinec eroticky přitahován [Storms: 184]. Storms už tedy mluví v souvislosti 

s asexualitou o erotické přitažlivost a s pojmem asexualita pracuje.  

Prvním výzkum, který se věnoval přímo asexualitě, uskutečnil až Bogaert, který použil pro 

svůj výzkum National Probability Sample britských residentů (N>18000) z roku 1994 od 

Johnson et al. V rámci své práce identifikoval asexuály podle odpovědi na otázku ohledně 

sexuální přitažlivosti: „Nikdy jsem se necítil/a být sexuálně přitahován/a k nikomu“8 

[Bogaert 2004: 281]. U těchto lidí bylo zjištěno, že asexuálové ve srovnání s allosexuály 

měli v životě méně sexuálních partnerů, se sexuálním životem začali později (někteří 

                                                             
8 "Míra sexuální přitažlivosti byla uvedena následovně:" Cítila jsem, že jsem sexuálně přitahován/a k ... "Šest 

možností postupně: (a)" pouze k ženám, nikdy k mužům "(muž n = 7,482, žena n = 28); b) "častěji k ženám a 

alespoň jednou k muži" (muž n = 321, žena n = 21); (c) "přibližně stejně často k mužům a ženám" (muž n = 

45, žena n = 21); d) "častěji u mužů a alespoň jednou k ženě" (muž n = 42, žena n = 406); e) "pouze k 

mužům, nikdy k ženám" (muž n = 42, žena n = 9 969); a (f) "nikdy jsem se necítil/a být sexuálně přitahován/a 

k nikomu" (muž n = 57, žena n = 138). " [Bogaert 2004: 281] 
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vůbec) a mají méně sexuálních aktivit s partnerem. Na základě toho Bogaert validoval 

koncept asexuality a došel k zjištění, že v populaci je 1 % asexuálních lidí [Bogaert 2004: 

282]. Tento Bogaertův výzkum byl průlomový ve studiu asexuality – měřil, kolik je 

v populaci asexuálů a jak se jejich sexuální životy liší od allosexuálů. Výzkum má však 

svou kritiku kvůli metodě výzkumu, ve kterém jsou asexuálové definováni pouze na 

základě odpovědi na jednu otázku, proto další výzkumníci přicházejí s novými nástroji 

měření.  

Studie Graham a Prause právě na limity tohoto přístupu upozorňuje – to, jestli je člověk 

sexuální, nebo asexuální, vychází v Bogaertově výzkumu pouze z jedné jediné přímé 

otázky, což může být zavádějící. Ve své vlastní studii tedy přišly s kombinací 

kvalitativního a kvantitativního výzkumu. Nejprve vedly polostrukturované rozhovory s 

lidmi, kteří se identifikují jako asexuálové a zároveň vyplnili dva standardizované 

dotazníky, ve kterých byly použity škály Sexual Desire Inventory (SDI) a Sexual 

Inhibition and Sexual Excitation Scales. Sexual Desire Inventory (SES/SDI). Na základě 

toho autorky stanovily výzkumné hypotézy, které testovaly ve větší studii. Té se již 

účastnili nejen asexuálové. Badatelky zjišťovaly sexuální preference, sexuální chování, 

sexuální vzrušivost a sexuální orientaci konkrétně pomocí Sexual History Questionnaire 

(SHQ) Sexual Arousability Inventory (SAI) a Sexual orientation questionnaire (SOQ) 

[Graham, Prause 2007: 343-345]. 

Pomocí dotazníků SHQ a SOQ byly odhaleny případy, kdy se odpovědi respondentů na 

sexuální orientaci neslučovaly. V SOQ byla multiple-choice otázka na sexuální orientaci v 

SHQ otevřená otázka na totéž. V některých případech se tedy respondent označil jako 

heterosexuál, podle druhého jinak. Z 40 respondentů, kteří v multiple-choice otázce 

zaznamenali, že jsou asexuální, pouze 22 v otevřené otázce také napsalo, že jsou 

asexuálové. Zároveň jen 17 ze 41 samoidentifikovaných asexuálů zaznamenalo, že nejsou 

sexuálně přitahováni muži ani ženami [Prause, Graham 2007: 349]. Z toho vyplývá, že i ti, 

co uvádí, že nejsou nikým přitahováni, se nemusí automaticky označit za asexuála.  

Na Bogaertův výzkum navazují i další. Na základě amerického výzkumu National Survey 

of Family Growth (NSFG) z roku 2002 Poston a Baumle s využitím společenské 

konstrukcionistické perspektivy měřili asexualitu několika způsoby – podle chování, touhy 

a sebeidentifikace. Studie se opět kriticky vymezuje vůči Bogaertovi, který identifikoval 

asexuály pouze na základě sebeidentifikační otázky. Autoři této studie pracují s třemi 
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dimenzemi: chováním, touhou, sebeidentifikací [Poston, Baumle 2010: 509]. Respondent, 

který uvedl, že nikdy neměl sex, byl kategorizován jako asexuál podle sexuálního chování. 

Zde i samotní autoři berou na vědomí, že hraje roli například nízký věk respondentů, 

celibát nebo další okolnosti. Naopak je možné, že i asexuál má sex, ale nemá touhu. Další 

kategorií je sexuální touha. NSFG se ptalo na to, ke komu se cítí být respondenti 

přitahování9 – zde pracovali autoři s opovědí „nejsem si jistý/jistá“. U sebeidentifikace 

označují jako asexuála toho, kdo odpověděl na otázku „Přemýšlíte o sobě jako o osobě 

heterosexuální, homosexuální, bisexuální, nebo nějak jinak?“ odpověděl „nějak jinak“ 

[Poston, Baumle 2010: 518-519]. Sami autoři ale také uvádějí limity tohoto přístupu. 

Například u odpovědí na to, ke komu jsou respondenti přitahováni, i u otázky na 

sebeidentifikaci, mohou asexuálové nebo například zoofilové odpovědět stejně, i když 

nejsou asexuální. Ani tato metoda tedy není dokonalá. Každopádně se nejedná o primární 

výzkum, ale o sekundární analýzu dat, která umožnuje jen omezené možnosti analýzy na 

základě primárního účelu podobně jako u Bogaerta. 

Ze zmíněných výzkumů je patrné, že studium asexuality s sebou nese znatelné komplikace 

při měření. Pokud se respondent v jedné části dotazníku označí za heterosexuála a v další 

za asexuála, kříží se na tomto místě romantická a sexuální orientace, která je normativně 

stejná u heterosexuálů i homosexuálů. V analogii k homosexualitě přeskoky od 

heterosexuality k homosexualitě a nazpátek nejsou zaznamenány, oscilace mezi 

allosexualitou a asexualitou však ano. Vliv může mít například deprese nebo další 

zdravotní důvody [Crenney 2016: 637-638]. Je však nutné počítat s tím, že asexualita a 

asexuální chování není totéž. Neexistuje jasné časové kritérium, jak dlouho musí člověk 

vykazovat znaky asexuality, aby asexuálem byl. Asexuální chování z vnějších důvodů 

nemůže být považováno za asexuální identifikaci.  

Se studiem asexuality se pojí značné problémy s metodologií. Hinderliter rozvíjí problémy 

s operacionalizací definice, problémy s metodou výběru a limity existujících nástrojů v 

měření asexuality. Asexuální identifikace je uváděna do operace ve třech způsobech: 

respondent o sobě sám mluví jako o asexuálovi (a na základě toho se zapojuje do 

výzkumu), volně odpovídá na otázku ohledně vlastní orientace, nebo si musí vybrat mezi 

předvolenými sexuálními orientacemi. Pokud respondent v multiple-choice zaznamená, že 

je heterosexuální i asexuální, není jasné, jak tyto výsledky interpretovat. Může to 

                                                             
9 Otázka: Jste ... jen přitahován/a k opačnému pohlaví; Většinou přitahován/a opačné pohlaví; Stejně 

přitahován/a k opačnému pohlaví a stejnému pohlaví; Převážně přitahován/a k stejnému pohlaví; Pouze 

přitahován/a k stejnému pohlaví; Nejsem si jistý/jistá. 
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znamenat, že se cítí být v šedé zóně, tedy gray-A, nebo tím odpověď na otázku rozděluje 

na sexuální a romantickou přitažlivost – pak tedy heterosexuální asexuál má zájem po 

romantické stránce o druhé pohlaví, po sexuální stránce nikoliv [Hinderliter 2009:619]. 

Ze zmíněných důvodů vychází problém především při použití kvantitativní metodologie. 

Pokud asexualita znamená, že asexuál necítí sexuální přitažlivost k jinému člověku, může 

ale znát jiné typy přitažlivosti, které se mu do identifikování vlastní identity pletou. Pokud 

jsou respondenti rekrutováni z organizací věnujících se asexualitě, jsou obeznámeni s 

různými přístupy k jejímu chápání, aktivně se o ni zajímají. Pokud by respondenti byli 

vybíráni odjinud, nemusí sami vědět, že atraktivita, kterou vnímají k druhému, vlastně není 

sexuální. Nedá se předpokládat, že všichni rozumí tomu, co znamená sexuální přitažlivost. 

Tuto problematiku mohou řešit škály s otázkami na konkrétní pocity ohledně sexuality 

[Hinderliter 2009: 619]. Taková škálu již byla vytvořena, jedná se o 12položkovou AIS 

škálu (Asexual Identification Scale), která je schopná rozlišovat v populaci asexuální a 

„sexuální“ jedince. Vychází z principu zmíněné Kinseyho škály. Umí tedy na základě 

odpovědí z dotazníku zařadit člověka na škálu od asexuální po „sexuální“ [Yule, Brotto, 

Gorzalka 2015: 148]. Zatím však nebyla použita v žádných dalších studiích. 
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3 Metodologická část 

V následující části práce budou přiblíženy cíle realizovaného výzkumu a objasněna 

zvolená metodologie, které byla pro účely výzkumu použita. 

3.1 Cíle výzkumného šetření 

Tento výzkum si klade za cíl ukázat, jak se liší sociální život asexuálů od heteronormativní 

části společnosti. Zásadní rozdíl je hlavně v jiném přístupu k sexualitě a k partnerským 

vztahům, což jako důležitá součást lidských životů zásadně ovlivňuje i další aspekty 

života. Cílem práce je odhalit vzorce podobností mezi asexuály a představit specifika jejich 

životů, která jsou ovlivněna právě asexualitou.  

Výzkumnou otázkou práce je: 

Jaké životy asexuální lidé v české společnosti žijí a liší se nějak zásadně od 

heteronormativní majority, popřípadě v čem a proč? 

V předešlé kapitole metodologických přístupů ke zkoumání asexuality jsem zmiňovala 

komplikace s operacionalizací samotné asexuality. I v mé práci bylo zapotřebí vymezit, o 

kom přesně mluvím, když interpretuji své zjištění. Své poznatky tedy zužuji pouze na 

sebeidentifikované asexuály. 

 

3.2 Metoda výzkumu 

Téma asexuality není v České republice probádanou oblastí a je mu věnováno velmi málo 

odborných prací, proto bylo mým cílem především porozumět sociálním životům asexuálů 

a zjistit, čím jsou specifické. K tomu je ideální kvalitativní přístup, pro který jsem se 

v práci rozhodla. Kvalitativní výzkum je podle Dismana „nenumerické šetření a 

interpretace sociální reality“ [Disman: 285]. Jedná se o induktivní přístup, při kterém 

nejprve dochází ke sběru dat, hledání struktur a pravidelností a až poté k definování 

hypotéz nebo vytváření nové teorie. Kvalitativní výzkum se především snaží porozumět 

lidem v určitých sociálních situacích a oproti kvantitativnímu výzkumu není možné 

zobecňovat jeho závěry na populaci [Disman: 287]. Konkrétně jsem zvolila metodu 

polostrukturovaného rozhovoru. Ten je typický tím, že má závazné tematické schéma, je 

však možné otázky pokládat v různém pořadí podle dynamiky konkrétního rozhovoru. 

Polostrukturovaný rozhovor má dané jádro inteview, které tvoří minimum otázek, na které 
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je nutné získat odpověď. Vytváří to jistotu alespoň základního objemu informací, které je 

nutné získat od informantů pro následnou analýzu. Dále jsou pak otázky doplněny o 

návazné otázky podle situace [Miovský 2006: 150-161]. Přesně tak to probíhalo i v mém 

výzkumu. Měla jsem předem stanovené otázky, na které jsem od všech získala jasnou 

odpověď. Dále jsem měla připravených několik podotázek – očekávala jsem rozdílné 

životní situace respondentů, proto jsem byla připravena na nutnost upřesnění v některých 

situacích. Otázky byly pokládány v různém pořadí podle konkrétního průběhu rozhovoru, 

jak je tomu u polostrukturovaných rozhovorů obvyklé. Nejcitlivější otázky, které se týkají 

sexuálních zkušeností, jsem pokládala většinou ke konci rozhovoru. 

Výjimku tvořil jeden z respondentů, se kterým proběhl rozhovor přes e-mail. Bylo tak 

učiněno z důvodu logisticky náročné cesty a také pro triangulaci dat.10 Rozhovor přes e-

mail je výhodné použít právě pro jednoduchost sběru dat a možnost využití kontaktu 

s respondenty z těžko dostupných oblastí. Zároveň jsou e-mailové rozhovory vhodné i pro 

ty, kteří se stydí a těžce se při rozhovorech tváří v tvář vyjadřují [Meho 2006: 1288]. Se 

zmíněným respondentem proběhl rozhovor tak, že jsem mu poslala seznam otázek, na 

které mi zpětně poslal odpovědi, a dále jsem se doptávala na další otázky a nejasnosti 

v návazných e-mailech. Podobně proběhla e-mailová konverzace i s některými dalšími 

respondenty i po uskutečnění rozhovoru pro doplnění vybraného tématu. Tato následná 

komunikace byla iniciována částečně z mé i z jejich strany. 

Všechny rozhovory probíhaly ve veřejném prostoru, v parku nebo kavárně. Vzhledem 

k tomu, o jak intimní téma se jedná, nechávala jsem místo výběru na informantech, aby jim 

prostředí bylo příjemné k rozhovoru. Na úvod každého rozhovoru jsem informanty 

seznámila s průběhem rozhovoru a získala jejich souhlas s nahráváním na diktafon, 

zároveň byli participanti ujištěni, že kdykoli můžou s rozhovorem přestat, kdyby nechtěli 

dále pokračovat. O tématu rozhovoru byli všichni předem seznámeni z předchozí 

komunikace, některým jsem na vyžádání poslala i předběžné okruhy otázek, ne však 

v konkrétním znění. Jednotliví respondenti přistupovali k tématu i rozhovoru odlišně, ale 

s žádnými problémy jsem se během realizace nesetkala. 

 

                                                             
10 Tento respondent je Slovák a na Slovensku zároveň také žije. Přesto, že v práci mluvím o českých 

asexuálech, sociokulturní rozdíly mezi Čechy a Slováky nepovažuji za zásadní problém pro to, abych 

nemohla tohoto respondenta zařadit do výzkumu. 
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3.3 Metoda výběru a zpracování dat 

Jako metodu analýzy jsem zvolila tematickou analýzu. Jedná se o kvalitativní metodu 

zkoumání dokumentů, která hledá výrazy a jejich významy a souvislosti. Sleduje výrazy, 

které se vážou ke konkrétnímu tématu a mezi nimi vytváří abstraktní konstrukci [Ryan, 

Bernard 2003: 85]. Různí autoři věnující se tematické analýze, používají rozdílnou 

terminologii ohledně procesu analyzování. Ryan a Bernard pracují s výrazy, které postupně 

propojují do témat. Jiní používají pojmy jako jednotka, kategorie, segment, koncept, label 

atd. Já vycházela z principu Strausse a Corbin a jejich otevřeného kódování [Strauss, 

Corbin 1999: 43-45]. Pro přehlednost tedy uvádím, že v analýze pracuji s kódy, která dále 

kategorizuji do témat. 

Tematická analýza zahrnuje několik kroků: nejprve objevování kódů a témat, což je 

důležitý krok pro popis, komparaci a explanaci. Dalším krokem je rozhodnutí o tom, která 

témata jsou pro danou práci podstatná. Následuje práce se zúženým počtem hlavních témat 

a z toho vycházející budování hierarchie kódů a témat. Závěrečnou fází je propojení 

tematických kategorií do uceleného teoretického modelu [Clarke, Braun 2013: 3352-3354] 

a [Ryan, Bernard 2003: 85]. V případě mého výzkumu jsou jednotlivé okruhy témat 

předběžně definované podle struktury rozhovoru a hlavních otázek, které samy o sobě 

tvořily určitá témata. Určitou strukturu témat a kódů jsem tedy měla definovanou již před 

začátkem analýzy. Ke každému tématu byla vytvořena sada kódů, která byla v průběhu 

analýzy doplňována, když se objevil v textu nový jev-kód. Následně dle zmíněného 

postupu práce s relevantními kódy došlo k vytváření hierarchie kódů a témat, porovnávání 

výpovědí informantů a následné propojování do uceleného modelu. 

Analýza byla provedena na základě doslovných přepisů z nahraných rozhovorů. 

Vynechány byly pouze části, které nijak nesouvisí s předmětem práce, jako například 

komunikace s číšníkem. Data byla zpracována pomocí softwaru na analýzu kvalitativních 

dat NVivo, díky němuž jsem označovala kódy v textu přímo v programu. Následně jsem 

kódy přiřadila do tematických kategorií. 

 

3.3.1 Participanti 

Většina respondentů byla rekrutována skrz webové fórum asexul.cz, dva participanti byli 

rekrutováni separátně přes mou kontaktní osobu. I tito participanti splňují podmínky 

sebeidentifikace jako asexuála a jsou registrováni na fóru asexual.cz a mají s jeho 
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fungováním zkušenost, v současnosti ho však aktivně nevyužívají. Tímto doplňujícím 

způsobem výběru jsem chtěla docílit triangulace dat a získání názorů i těch, kteří se se na 

daném webovém fóru aktuálně nepohybují a nepřipojili se do výzkumu ze své prvotní 

iniciativy, ale až po oslovení. V rámci výběru byla zvažována i metoda sněhové koule. Od 

jednoho z informantů mi byli předběžně přislíbeni další případní participanti, k setkání 

však nakonec nedošlo. Zmíněné studie z kapitoly metodologických přístupů studia 

asexuality při svých výzkumech postupovali podobně – tedy samovýběrem převážně 

z webových stránek, které se věnují asexualitě. Jedná se o natolik specifickou skupinu lidí, 

že není mnoho jiných možností pro kontaktování.  

Rekrutací skrze fórum asexual.cz jsem chtěla docílit zároveň screeningu osob, kteří nejsou 

asexuální a mohli by narušit výzkum. Fórum je samozřejmě otevřené všem lidem, těch, 

kteří nejsou asexuální, je tam ale ze své podstaty účelu fóra naprosté minimum. Do svého 

výzkumu jsem začlenila všechny, kteří měli zájem se zapojit. Vzhledem k tomu, že se 

jedná o kvalitativní výzkum, pro případné vyřazení z výzkumu z důvodu nesplnění 

podmínky sebeidentifikace jako asexuála bych se případně rozhodla až po osobním setkání 

a odvyprávění příběhu respondenta. Nikdo ze zmíněných však vyřazen nebyl. 

 

3.3.2 Terénní pole – portál asexul.cz 

Fórum asexual.cz, česká odnož AVENu, bylo pro moji práci naprosto stěžejní. Jednalo se o 

alternativní zdroj informací o asexualitě přímo od asexuálních lidí, což považuji za zásadní 

doplnění informací k odborné literatuře. Studování řešených témat portálu pro mě bylo 

inspirací pro vytvoření vlastního kvalitativního výzkumu. Pročítání životních osudů a 

situací asexuálů a jejich problému mi pomohlo k dotvoření obrázku o specifičnosti jejich 

životů a k následné práci na metodologické části výzkumu. Cílem této kapitoly tedy nebylo 

vytvoření digitální etnografie ani detailní obsahové analýzy, pouze vytvoření popisu 

portálu a jeho fungování pro lepší přiblížení intrnetového světa asexuálů v České 

republice.  

Zdroj: následující obrázek je printscreen úvodní stránky webového portálu asexul.cz 
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Jak je z obrázku patrné, velká část portálu je dostupná až po registraci, konkrétně sekce 

„Asexualita“ a „Komunita“. Já se pro výzkumné účely registrovala, abych mohla 

prostudovat celý jeho obsah.11 Zároveň poslední část portálu „Noviny, časopisy, magazíny, 

pořady,…“ byla místem, kam jsem vložila svůj inzerát pro rekrutaci uživatelů k  výzkumné 

části své práce.  

Uživatel si může nastavit svůj profil. Kromě sociodemografických, povahových a 

zájmových informací uživatel nastavuje také svou sexuální orientaci12 z nabídky: 

nejistá/žádná/asexuální/heterosexuální/homosexuální/bisexuální/demisexuální. Fórum tedy 

                                                             
11 Protože je pro možnost vidět celý obsah portálu nutné se nejprve registrovat, svoje výzkumné záměry jsem 

nejdříve konzultovala s administrátorem webu a dostala k práci svolení. 
12 Asexualita je dle tohoto webu považována za samostatnou sexuální orientaci. 
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není striktně vymezeno jen pro asexuály a nechává prostor lidem jiné sexuality a těm, kteří 

ohledně své sexuální identity stále nemají jasno. V dalších částech je možné zadat, koho 

uživatel hledá – pokud tedy hledá a má v plánu se na fóru seznamovat. Další specifickou 

část tvoří otázka na to, jaké interakce s partnerem/partnerkou si uživatel je schopný 

představit. Z nabídky multiple-choice je na výběr: nic, objímání, pusinkování, občasný 

polibek, líbání, hlazení po tváři a na těle, hlazení v intimních místech, ostatní aktivity 

vyjma soulože, soulož, neobvyklé sexuální aktivity. Daný seznam poukazuje na velkou 

variabilitu přístupu k intimitě mezi asexuály. Pro ty, kteří se chtějí na fóru seznámit a 

navázat třeba i partnerské vztahy, je vyplněný profil klíčový pro specifikaci toho, co od 

vztahu chtějí a nechtějí. Jak je dále v analytické části uvedeno, asexuálové tohoto fóra pro 

seznamování s potenciálními partnery skutečně využívají.  

Pročítání fóra pro mě bylo zásadní pro lepší uchopení vlastního výzkumu. Řešená témata 

se často opakují, prostředí zároveň není příliš dynamické pro hlubší analýzu, která navíc 

není předmětem práce. Pro lepší představu o portálu stručně nastíním diskutovaná témata 

na asexual.cz. V sekci „Uvítací koutek“ uživatelé sdílí svůj příběh, svůj coming out. 

„Asexuální vztahy“ jsou místem pro diskutování o zkušenostech s asexuálními i tradičními 

vztahy a sexem. Probíraný je například i strach ze samoty, nebo ne/zájem o založení 

rodiny. „Pro sexuální partnery, přátele a blízké“ je místem, kde partneři možných asexuálů 

sdílejí obavy, jestli se asexualita jejich partnerů skutečně týká, nebo jde v jejich případě o 

jiný (řešitelný) problém.  

Na tomto místě bych pro zjednodušení uvedla, že pokaždé, když bude v analýze ať už ode 

mě nebo od participantů zmíněno „fórum“, vždy je tím myšleno právě fórum asexual.cz, 

které bylo mým komunikačním kanálem s respondenty. 

 

3.4 Charakteristika výzkumného souboru 

Pro lepší orientaci v následné analýze uvádím u každého z participantů jeho stručnou 

biografii vztahující se ke zkoumanému tématu. Všem participantům byla zároveň přiřazena 

fiktivní jména, se kterými budu v textu dále pracovat. 

V následující části práce budu v souvislosti se sebeidentifikací participantů pracovat 

s pojmy asexuál, aromantik, abrosexuál, demisexuál, gray-A a bisexuál. Participanti svoji 

sexualitu definují přímo tak, jak je v práci uvedeno, jedná se tedy o emický přístup. Rozdíl 
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je pak u aromantiků – z uvedených pěti jedinců se tak přímo identifikuje pouze Cyril a 

Julie. Erika se k tomuto označení také přiklání, není si jím však plně jistá. Adam a Bára o 

aromantičnosti nikdy neuvažovali, dle jejich výpovědí je patrné, že tento koncept neznají a 

spadá pro ně pod význam asexuality. Mezi aromantiky jsem je tedy zařadila z důvodu 

jejich postojům k partnerským vztahům a romantické lásce. 

 

Participant 1 – Adam 

31 let, nezadaný, asexuál a aromantik. Nikdy neměl sex, nebyl v partnerském vztahu ani to 

do budoucna nezamýšlí. Trpí sociální fobií, má podezření na autismus.  

Participantka 2 – Bára 

28 let, nezadaná, asexuálka a aromantička. Nikdy neměla sex, nebyla v partnerském vztahu 

ani to do budoucna nezamýšlí. Přemýšlí ale nad soužitím s mužem ve vztahu založeném na 

přátelství. 

Participant 3 – Cyril 

50 let, nezadaný, asexuál a aromantik. Nikdy neměl sex, nebyl v partnerském vztahu ani to 

do budoucna nezamýšlí. 

Participantka 4 – Dana 

24 let, nezadaná, gray-A, abrosexuálka. Aktuálně se identifikuje jako asexuálka, vzhledem 

k abrosexualitě to ale není trvalý stav. Pohybuje se v šedé zóně mezi asexualitou a 

bisexualitou. V minulosti udržovala dva vztahy na dálku, sex nikdy neměla. Vzhledem 

k svojí fluidní sexualitě nemá do budoucna jasnou představu o vztazích a sexu. 

Participantka 5 – Erika 

20 let, nezadaná, asexuálka a aromantička. Nikdy neměla sex, nebyla v partnerském vztahu 

ani to do budoucna nezamýšlí. 

Participant 6 – Filip 

31 let, nezadaný, asexuál. Nikdy neměl sex, nebyl v partnerském vztahu, ale do budoucna 

by si přál partnerské soužití bez sexu s asexuálkou. Trpí schizoidní poruchou osobnosti. 

Participantka 7 – Gabriela 
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26 let, nezadaná, asexuálka. Nikdy neměla sex, nebyla v partnerském vztahu, ale do 

budoucna si chce najít asexuálního partnera a udržovat vztah bez sexu. 

Participantka 8 – Helena 

23 let, nezadaná, asexuálka. V minulosti byla ve vztahu s partnerem, který není asexuál, a 

jako jediná z participantek má zkušenosti se sexem. Zároveň byl sex také důvodem 

k rozchodu. Na fóru si našla asexuálního partnera, se kterým se později rozešli, ale i nadále 

hodlá využívat fórum k navazování partnerských vztahů. 

Participant 9 – Igor 

Cca 45 let, rozvedený, asexuál. Jako jediný z participantů má nejen zkušenosti se sexem, 

ale i s rodinným životem. Má syna a v době konání rozhovoru zrovna procházel rozvodem, 

jehož příčinou byla právě Igorova asexualita. Do budoucna si chce najít asexuální 

partnerku. Jeho specifikem je také zájem o BDSM. 

Participantka 10 – Julie 

36 let, nezadaná, asexuálka a aromantička. Nikdy neměla sex, nebyla v partnerském vztahu 

ani to do budoucna nezamýšlí. Ze všech participantů se nejvíce zajímá o asexuály 

v konceptu LGBT+ komunity, orientuje se v zahraničních fórech a aktivně se o asexuální 

„komunity“ zajímá.  

Participant 11 – Karel 

26 let, ve vztahu, demisexuál. Svoji aktuální i bývalou partnerku si našel na fóru, předtím 

ve vztahu nebyl. Sex nikdy neměl, ale do budoucna ho nevylučuje. 
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4 Empirická zjištění 

Svá zjištění jsem rozdělila do několika tematických okruhů, které v práci postupně 

rozvádím. Na základě kódování jsem ve výpovědích informátorů identifikovala 

následujících pět klíčových tematických okruhů: 

1. uvědomění si vlastní asexuality, proces prozření, hledání informací 

a případné pomoci psychologů a dalších odborníků ohledně 

přijmutí vlastní asexuality 

V této části analýzy se nejprve věnuji tomu, jak se participanti 

dopracovali k přijetí sebe sama jako asexuála, k procesu vnitřního 

coming outu. Pro všechny participanty byl hlavním zdrojem zjišťování 

informací o asexualitě internet. Pomocí webového vyhledávače se 

dopátrali definice, se kterou se následně sžili. Jejich příběhy se ale liší 

v tom, jak a kde poprvé narazili na termín asexualita a co tomu 

přecházelo. 

 

2. coming out před okolím, stigmatizace rodiny, přátel a známých 

ohledně asexuality 

V druhém okruhu jsem se zaměřovala na to, jak moji informanti 

prožívali coming out před svými přáteli a příbuznými, a jak na tuto 

informaci jejich blízcí reagovali. Dále bylo zjišťováno, jestli se cítí být 

svým okolím kvůli asexualitě jakkoli stigmatizováni, případně jestli se 

cítí v některých situacích (jako jsou například debaty o sexu) 

nepříjemně, a jak tyto situace řeší. Tato část práce se ukázala být 

nejnáročnější na analyzování.  

 

3. zkušenosti a zájem o partnerský život, sex a intimitu 

Sex je obvykle vnímán jako přirozená součást partnerského života. 

Asexuálové však sexuální aktivity s jinými lidmi nevyhledávají. 

Zajímalo mě tedy, jaké jsou jejich partnerské vztahy, pokud nějaké 

vedou, a jaké mají dosud sexuální zkušenosti. Dále bylo také zjišťováno, 

jak se staví k budování rodiny a možnosti mít děti.  
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4. aktivita na fóru, vnímání asexuální komunity v České republice, 

uvažování o sounáležitosti asexuálů k LGBT+ 

V této části se zaměřuji nejprve na aktivitu respondentů na fóru asexual.cz, 

co pro ně představuje, jakým je zdrojem informací, síťování a interakcím s 

dalšími uživateli. V další části se věnuji vnímání komunity asexuálů 

v České republice, tedy jestli podle participantů vůbec existuje, případně co 

pro ně v životě představuje. V souvislosti s komunitou se dále zaměřuji na 

jejich cítění sounáležitosti s LGBT+. 

5. viditelnost asexuálů ve společnosti a médiích, možnosti osvěty 

společnosti 

Na závěr jsem se věnovala tomu, jak se samotní asexuálové cítí být viditelní 

ve společnosti. Zajímalo mě, jak vnímají medializaci asexuality a jestli vidí 

do budoucna nějaké možnosti osvěty společnosti ohledně asexuality. 

 

4.1 Vnitřní coming out a přijetí své sexuální identity 

V souvislosti seznámení participantů s pojmem asexualita vyvstávají dva modely. V rámci 

prvního z nich se respondenti setkali s pojmem zcela náhodně v článku nebo jiném textu, a 

při čtení jim došlo, že definice na ně sedí. Toto uvědomění bylo impulsem k dalšímu 

vyhledávání informací o asexualitě a následné registraci na fóru. 

„Náhodou som v časopise Maxim (12/2011) našiel článok o asexualite, potom na 

základe toho som na internete našiel asexual.cz a tam v podstate väčšinu odpovedí 

na moje otázky.“ -Filip  

Podle druhého modelu hledali už záměrně. Většinou nevěděli, co přesně hledají, ale podle 

svých „symptomů“ se dopracovali k asexualitě. Participanti předkládají různé podněty, 

které je vedly k tomuto vyhledávání. Julii z počátku ani nenapadlo, že jde o problém 

sexuality: 

„Já chodila na terapii, protože jsem na tom psychicky nebyla dobře a vlastně řekl 

mi můj terapeut, ať se podívám na internet a hledám něco, nebo nějaký lidi, co by 

mi rozuměli. A jak jsem brouzdala, nevím po čem, tak jsem někde přes výraz 
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asexuál proklikala na AVEN a tam jsem jako zůstala v tu chvíli, protože to byl 

takovej velkej objev.“ -Julie 

Erika se liší od ostatních tím, že pojem asexualita znala už od mala, ale do určité doby 

nepředpokládala, že se jí týká. Zároveň je ale Erika nejmladší účastnicí výzkumu a jako 

asexuálka se identifikovala již v 17 letech, proto je pochopitelné, že dříve o své sexualitě 

detailně nepřemýšlela.  

„No, jako naprostá většina asexuálů ti řeknu, že jsem to odjakživa tušila. U mě to 

bylo asi zvláštní tím, že jsem věděla, že existuje asexualita, ale dlouho jsem se s ní 

neidentifikovala, protože většinou když mluvím s asexuálem, tak říkají, že o tom 

vůbec netušili a pak právě jsem přemýšlela o tom, že ten můj život asi není úplně 

konvenční a rozhodla jsem se, že se znovu podívám na přesnou definici té 

asexuality, takže jsem delší dobu googlila a pak si řekla, jo, to je ono, takže jsem 

asexuál.“ -Erika 

Sdíleným pocitem mezi participanty bylo i to, že si během dospívání všímali, jak jejich 

vrstevníci začínají navazovat intimní vztahy, ale oni o ně neměli zájem. Pro některé to bylo 

impulsem pro hledání informací o tom, co je s nimi jinak, jiní tomu dávali volný průběh a 

nic dál aktivně neřešili.  

V souvislosti s uvědoměním si své sexuality se jako důležitý faktor ukázal být i věk. Mezi 

nejstarší účastníky výzkumu patří Cyril (50 let) a Igor (cca 45 let). Oba dva dospívali za 

socializmu a toto období před větší otevřeností společnosti bylo pro ně komplikované. Oba 

uvádějí, že za dob jejich mládí nebylo ostatními dobře přijímáno, když byl někdo jiný a 

vybočoval. Platilo, že „všichni kluci chtějí holky“, tedy problém nebyl jen v případě 

homosexuality, ale i pokud člověk nechtěl vůbec nikoho. Socialistický režim nijak výrazně 

neútočil na neheterosexuální menšiny, zároveň je však ani nepodporoval. Bál se narušení 

heteronormativního řádu, neměl zájem o jakýkoli individualismus. [Sokolová 2015: 243-

245, 279]. Gayové a lesby běžně vstupovali do manželství, dokonce k tomu byli často 

sexuology vybízeni, protože homosexualita a manželství byla podle nich dohromady 

kompatibilní [Sokolová 2015: 276]. Sexuologové do značné míry fungovali podle toho, jak 

si socialistický řád přál, zároveň měly sexuologické ordinace významný vliv v tom, že se 

v podstatě staly prvními LGBT kluby v zemi [Sokolová 2015: 243-245, 279]. O tom, jak 

žili asexuální jedinci, žádné zmínky v literárních pramenech nejsou. Dá se jen 
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předpokládat, že svoji situaci řešili obdobně jako homosexuálové – volili tedy mezi 

samotou a vstupem do manželství. 

Igor dále zmiňuje, že na fóru jsou převážně mladí lidé okolo 18–25 let. Vzhledem k tomu, 

že všichni participanti tvrdí, že pro ně při hledání informací o asexualitě byl zdrojem 

informací internet, je důležité brát v potaz, že Cyril a Igor tuto možnost během mládí 

neměli. Igor se tedy oženil, protože to považoval za jediný společensky uznávaný vzorec 

života. Cyril se kamarádil s muži, kteří dlouho nemohli najít tu „pravou“ partnerku. 

Nakonec se ovšem oženili a Cyril v své situaci zůstal sám. Po sametové revoluci, kdy se 

začalo o sexualitě více veřejně mluvit, se rozhodl hledat pomoc u psychologů a sexuologů.  

Psychologa navštívil přímo z důvodu nevyjasněnosti sexuální identity kromě Cyrila i Igor. 

Adam, Bára a Helena a Julie také vyhledali během života psychologickou péči, ale ne 

primárně z důvodu nejasnosti své sexuální identity. I u nich se ale aspekt asexuality 

promítl do průběhu sezení, proto také mají zkušenost s pohledem psychologů na 

asexualitu. Ostatní participanti neměli nikdy potřebu vyhledat odborníka, nepřišlo jim to 

jako téma, které by potřebovali s někým probírat – kromě Filipa, který zmiňuje, že 

plánoval zajít za psychologem, nakonec tak ale neučinil, protože našel pomoc na fóru, což 

mu stačilo. Zároveň i ti, kteří u psychologa nikdy nebyli, mají názor na to, jak by ne/měl 

psycholog přistupovat ke klientovi, který ho vyhledá v souvislosti s asexualitou. Někteří 

mají také informace z druhé roky od dalších uživatelů na fóru.  

Zkušenosti jsou v naprosté většině případů negativní. Ukazuje se, že psychologové 

dostatečně neznají samotný pojem asexualita, neumějí s ním pracovat, tedy ani dostatečně 

dobře poradit. I přesto má dobrou zkušenost například Julie, která původně zašla za 

psychologem proto, že měla podezření na nějaký druh sociální fobie. Měla problémy vyjít 

vůbec mezi lidi a omezovalo ji to v každodenním životě. Nikdy Julii ani nenapadlo, že jde 

o problém sexuální identity: 

„Ten asi o asexualitě nikdy neslyše,l předpokládám, asi jako většina lidí, ale prostě 

skvělý na tom bylo, že on místo aby mě začal řešit ve stylu abych byla normální, tak 

mi jako naznačil, že asi normální nejsem, ale že to není problém, a že by pro mě 

bylo lepší se začít stýkat s lidmi, kteří taky nejsou úplně normální, a nebo hledat 

nějakou alternativu a necpat se do nějaký škatulky, abych byla jako ostatní ve všem, 

protože evidentně jako ostatní nejsem, a spíš mě jako nenápadně navedl na to, 
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abych zkoukla nějaký alternativy, a já naštěstí narazila na tu nejsprávnější 

alternativu, kterou jsem mohla.“ -Julie 

Sama Julie má tedy pozitivní zkušenost, ale uvádí, že její terapeut pravděpodobně o 

asexualitě nikdy neslyšel a úspěšnost této terapie vidí v tom, že na samém začátku 

nepoužila label asexuál, který podle ní psychologové nemají rádi. Vidí ale naději u 

psychologů, kteří se zaměřují na LGBT a do budoucna by mohli umět pracovat i 

s asexuálními lidmi a vědět, jak jim pomoci. Může se ale jednat o dlouhodobý proces, ani 

gayové a lesby neměli v tomto ohledu snadnou cestu. Až v 80. letech minulého století 

přestala být homosexualita v České republice tabuizovaná. Tehdy začaly postupně vznikat 

první kluby homosexuálů, a to i přesto, že již v roce 1961 přestala být homosexualita 

trestná [Schindler 2013: 280]. Jak zmiňuje Tiefer, i homosexualita prošla procesem 

deklasifikace ze seznamu sexuálních deviací pomocí politických a vědeckých tlaků [Tiefer 

1994: 13]. 

Negativní zážitek má naopak Cyril, konkrétně v tomto případě se sexuoložkou: 

„Psycholog i sexuolog byl, ne jeden. Byl jsem u sexuologa v devadesátých, když byl 

ten boom, tak jsem byl u sexuologa v domnění, že pomalejc dospívám než ostatní, 

mně se zdálo, že všichni jsou takový alfa samci, že už jim rostou fousy a takový, a já 

si připadal jako ušlápnutej, uskřípnutej, takže jsem byl u tehdejších sexuologických 

kapacit. Byl jsem u jedný sexuologický kapacity a ta mi samozřejmě při vyšetření 

vynadala, že jsem úplně normální, s tím mě odeslala pryč, že mám začít okamžitě 

souložit, což mi udělalo strašnou „radost“, protože s takovou depresí jsem nikdy od 

sexuologa nečekal, že odejdu.“ -Cyril 

Dále byl Cyril i u psychiatra kvůli depresím, se kterými mu lékař pomohl, následně ho ale 

odeslal pryč, protože je odpůrce asexuality, nevěří v ní, tudíž mu s ní ani nemůže pomoci. 

Cyrilovi nakonec došlo, že je mu nejlépe samotnému, proto už dalšího odborníka ani 

nevyhledával. 

I další popisují zkušenosti buď přímo svoje, nebo převzaté od dalších uživatelů fóra o tom, 

že psychologové klienty odbývají, nerozumí jim, nepřijímají, že asexualita existuje, apod. 

Problém může vyvstat i v případě, pokud by měli potřebu člověka asexuality zbavit.  

„Berou to jako něco patologickýho, že člověk by nějakýho partnera měl mít, a když 

nemá, že už mám pocit, že je ve škatulce.“ -Bára 
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S jinou situací se zase setkal Igor, který navštívil psychologa během rozvodu s manželkou. 

Uvádí, že vyhledal odborníka, protože si myslel, že trpí schizoidní nebo bipolární 

poruchou osobnosti. Podobně jako Julie tedy předpokládal, že trpí nějakou psychickou 

poruchou, než mu došlo, že tyto pocity vyvolává sex s manželkou, nebo jakýkoli flirt, 

sexuální napětí s kýmkoli. Po uvědomění si asexuality z něho toto úplně opadlo, stejně 

jako u Julie.  

„Teďka jsem koukal zrovna na tom fóru, tam nějakej člověk psal, že to má podobný 

a píše tam, že měl podobný pocity, že mu přijde že je schizoid, nebo sociofob, nebo 

autista, ale že mu nepřijde že je to tak jistý, no a právě to má něco podobnýho jako 

já, jestli má někdo podobný pocity, že si přišel jak autista, a že sex normální, ale že 

si přijde spíš jak autista, ale ono to je opačně, ono to jenom je to obráceně, že když 

vím, že tam není ten tlak, tak se ze mě ten autista nestává.“ -Igor 

Po uvědomění si asexuality u Igora a Julie tyto obavy o psychické poruše hned přešly. 

Z rozhovorů ale vyplývá, že se mezi asexuály vyskytuje dost lidí se schizoidní poruchou 

osobnosti, sociální fobií nebo Aspergerovým syndromem. Respondenti sami zmiňovali, že 

se s takovými lidmi na fóru často setkávají a toto téma diskutují. Procento takových lidí 

nemohu na základě svých dat ani odhadnout, každopádně i v mém vzorku respondentů byli 

takoví dva – konkrétně Adam a Filip. Adam toto téma také řešil u psychologa, jak spolu 

asexualita a sociální fobie souvisí, ovšem jasné odpovědi se mu nedostalo. Sám si ale 

nedokáže vztah s partnerkou ani představit vzhledem k této poruše. Další účastníci 

výzkumu uvádějí, že hodně takových lidí na fóru potkávají. Karel a Helena si dokonce 

našli na fóru partnery, kteří trpěli Aspergerovým syndromem.  

Toto téma souvislosti asexuality a psychických poruch nebylo mým primárním 

výzkumným zájmem a je komplikované ho na základě mých dat analyzovat, zasloužilo by 

si samostatnou studii. Nastoluje otázku, jestli u některých lidí není asexualita druhotným 

problémem a nevychází právě z některé z psychických poruch. Nejvíce se k tématu 

vyjádřil Karel, který je názoru, že se za nálepku asexuál někteří lidé jenom schovávají, a 

psycholog by jim skutečně mohl pomoci: 

„Ale právě že když se někdo zalabeluje jako asexuál a vezme to jako součást své 

identity a pak se setká s psychologem, který se mu snaží tyhle problémy vyřešit, tak 

se před jakýmkoli pokusem to napravit podle mě uzavře takový člověk často. Vezme 

to jako součást své identity a nějaký psycholog to vezme jako problém a zkouší to 
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napravit, tak ten člověk se před tím uzavře.“….“spousta lidí tam má psychické 

problémy, že to může souviset s tím a že to, že prostě je to nějaký label, ke kterému 

se může hlásit široká škála lidí. Někteří, kteří to mají vrozené, někteří, kteří mají 

bloky, viděl jsem tam spoustu lidí s Aspergerem, kteří fungují trochu jinak, někteří 

sex vůbec. Viděl jsem tam spoustu lidí, kteří se identifikují na psychologické škále 

MBTI jako typ INFJ, což je v podstatě introvert se silným cítěním, takový uzavření 

citlivé lidé, kteří často se identifikují jak asexuálové kvůli tomu, že když jdou někam 

do baru a někdo ho zkusí balit, tak se uzavře a zároveň je pro ně důležité nějaké 

citové pouto s tím člověkem, aby s ním byli schopni intimnosti.“ -Karel 

Zásadním zlomem v pochopení své asexuality je pro jedince coming out. Janošová ho 

definuje jako proces sebeuvědomění si své sexuální identity. Tento proces se děje většinou 

v pubertě, může k němu ale dojít i později, obzvlášť tedy pokud tato sexuální identita 

neodpovídá společenské normě. Jedinec pak přejímá vzorce od předchozích generací, než 

dojde k jeho coming outu. Janošová dále popisuje dvě stádia coming outu – precoming out, 

tedy období, kdy si jedince uvědomuje svou odlišnost, ale nerozumí jí, a následně vlastní 

coming out, ve kterém ji už dovede pojmenovat [Janošová 2000: 20]. Přesně tato stadia 

popisovali i někteří moji informanti – hledali na internetu něco, co jim vysvětlí, čím jsou 

jiní na základě nějakých indicií, které na sobě pozorovali. Následně objevili pojem asexuál, 

se kterým se sžili. Oproti heteronormativní majoritě se asexuálové liší právě nutností 

uvědomění si svoji odlišnost a sžitím se s ní. 

Podobně jako jsem zmiňovala v teoretické části práce, asexualita je některými považována 

za skrytou nemoc nebo poruchu, proto jsou nabízeny způsoby jejího řešení. Samotná 

asexualita se však nepovažuje za diagnózu, která by mohla být nějak léčená. Liší se v tom 

od homosexuality, která byla i v České republice až do roku 1961 považována za nemoc, 

nejprve však musela být diagnostikována [Schindler 2013: 280]. Asexualita může být 

medikalizovaná v tom smyslu, že asexuální chování je důsledkem nějakého problému, ale 

ne jako samostatná diagnóza. Sdílení podobného problému je však patrné mezi oběma 

menšinami. 

Z psychoanalytického směru pak Bauman [2013] odkazuje na Freudovo pojetí kulturní 

sexuální morálky o tom, že za naším chováním jsou schované sexuální pudy. Podle Freuda 

je na místě změnit své perverzní sexuální pudy na něco společensky prospěšného a potlačit 

je. Tato tvrzení pak značně nekorespondují s životy asexuálů, kteří se vymaňují z tohoto 
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psychoanalytického přístupu. Někteří necítí žádný sexuální pud, jiní ano, ale jen 

v souvislosti s autoerotikou. Psychoanalytický přístup pak značně podporuje uvažování o 

asexualitě jako skryté sexuální dysfunkci – o něčem, co je léčitelné nebo terapeuticky 

řešitelné. Bauman dále zmiňuje, že v dnešní době přestává existovat členění na zdravé a 

perverzní sexuální touhy, je naopak vše přípustné a tyto rozdílnosti mezi perverzním a 

zdravým se stírají. „Všechny formy sexuálních aktivit jsou nejenom tolerovány, ale 

nezřídka také navrhovány jako užitečná léčba toho či onoho psychologického neduhu, jsou 

stále častěji akceptovány jako legitimní trasy v individuálních cestách za štěstím a je 

podporováno jejich zveřejnění“ [Bauman 2013: 64]. Bauman tedy tvrdí, že sexuální 

aktivity jsou cestou ke štěstí a mohou pomoci s psychickými problémy. Bere sex jako 

přirozenou součást soukromého i veřejného života každého člověka. Tento názor opět 

opomíjí asexuály, pro které sex přirozenou součástí života není. 

 

4.2 Vnější coming out a pocit stigmatizace 
Výpovědi informantů se velmi liší v tom, komu se se svojí asexualitou svěřují. Závisí to 

především na osobnosti daného člověka – na tom, jak je otevřený a sdílný, a zároveň i na 

jednotlivých vztazích se svými blízkými. Do konkrétních důvodů toho, komu se svěřují a 

proč, jsem nezacházela, protože nejsou pro práci podstatné. Většina ale promluvila o své 

asexualitě alespoň před někým ze svých přátel a rodiny, nebo to do budoucna plánují. 

Erika se svěřila dokonce všem, protože má naopak nepříjemný pocit, když to někdo v jejím 

okolí neví. Obvykle asexuálové informaci sdělí některým členům rodiny a vybraným 

přátelům. Rozdělím tedy tuto kategorii na dvě části „rodina“ a „přátelé“. 

Participanti toho výzkumu jsou především mladí lidé do 30 let. Právě v této věkové 

kategorii se často zmiňovali o reakcích typu „ještě jsi nepotkal/a toho pravého / tu pravou“ 

od členů rodiny, kterým se s touto informací svěřili. I ti, u kterých v rodinném kruhu 

coming out neproběhl, dokládají naděje (především matek) o tom, že jednou jejich děti 

založí rodinu a „všechno bude tak, jak má být“. Nejedná se tedy pochopitelně o nic 

překvapivého, že rodina předpokládá následování tradičního vzorce života a založení 

vlastní rodiny. Vyplývá z toho ale jisté nepochopení asexuality, znevažování její existence. 

Julie prošla coming outem před deseti lety, což je nejdéle mezi všemi účastníky výzkumu. 

Uvádí podobnou reakci rodičů a počáteční nesmíření se s realitou, kterou přijímali 

postupně. Podle Julie ani není možné, aby druhý člověk porozuměl okamžitě. Bára se 

svěřila svojí matce, přesto se jí dostává komentářů a rad o hledaní partnerů: 
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„Mamka je taková akční, že se mě třeba ptá na moje kamarády, o kterých ví, že 

jsou nezadaní, jako jestli bych je nechtěla za manžela.“ -Bára 

Karel zmiňuje, že od příbuzných slýchal různé narážky na to, že nemá partnerku, ale nikdo 

nepátral po tom, proč tomu tak je. Podobně tomu bylo i mezi dalšími, kteří se doma 

s asexualitou nesvěřili. 

„Občas byly takové narážky jako kdy si najdu holku, klasika, ale nikdo se 

nezajímal, proč nemám holku, prostě nějaké narážky na to, že nemám holku.“         

-Karel 

V kolektivu přátel jsou většinou sdílnější, především je mezi přáteli běžnější bavit se o 

svých vztahových a sexuálních zkušenostech. Zároveň s vrstevníky je obvyklé se 

srovnávat. Jak uvádějí respondenti – během dospívání začali pozorovat to, že jsou jiní 

oproti svým kamarádům, kteří začali řešit sex a nabírat zkušenosti. Hecování, aby šli 

někoho oslovit, nebo návrhy na dohazování známých byly také uváděny jako obvyklé mezi 

kamarády.  

„No tak jeden, když jsme byli tady večer někde na tahu, tak se mě snažil, jako abych 

šel za nějakou holkou a začal ji balit nebo tak, tak jsem se tvářil jakože ne, že mě to 

nějak neto, tak se ptal, jestli jsem gay, tak já že ne. Asexuál? A já, že jo. Kdyby se 

zeptal jinak, tak bych mu to vysvětlil.“ -Karel 

Adam a Filip nemají vůbec zájem se v tomto ohledu druhým lidem svěřovat, tedy podobné 

debaty o vztazích a o sexu přecházejí a snaží se je ignorovat. Dotazy přátel, jestli už mají 

partnerku, odbývají rázně, že ne, a nemají zájem to jakkoli rozvíjet. Podobně ani Karel 

nemá potřebu tuto záležitost jakkoli objasňovat, dokud dotyčný neprojeví jasný zájem. 

Obvykle se ale respondenti některým přátelům svěří a reakce bývají chápavější než u 

rodiny. Tuto skutečnost může způsobovat i generační rozdíl. Jak bylo zmíněno v první 

části analýzy, Cyril a Igor jsou nejstaršími participanty. Oba uvádějí, že za dob jejich 

dospívání nebylo společností dobře přijímáno být jiný a nemít zájem o holky. Igor zároveň 

zmiňuje, že na samotném fóru jsou převážně mladí lidé, v jeho věkové kategorii téměř 

nikdo, což může být zapříčiněno i tím, že asexuálové v jeho věku nevědí, že asexualita 

existuje. Neměli k tomu dříve zdroje, asexualita „neexistovala“ a tato mentalita se může 

táhnout i do pozdějšího věku. Igor se svými přáteli asexualitu neprobíral, ale do budoucna 

to plánuje. Obává se ale nepochopení z jejich strany: 



33 
 

„…že si řeknou ježíš, ten zas neví, si zas vymýšlí tohle. Myslím, že dvoum to říct 

můžu, ale že si budou říkat, že si vymýšlím nebo že jo, ty sis teď vymyslel tahák na 

ženský, abys jako mohl. Ty jim nebudeš říkat, že jsi gay, ale že jsi asexuál, a ony tě 

budou dobývat. Tipuju takovou reakci.“ -Igor 

Ti, kteří se již přátelům svěřili, uvádějí, že informaci přijali jejich kamarádi dobře, 

některým bylo nutno asexualitu podrobněji objasňovat. Homosexuální přátelé přijímají tuto 

informaci snáz, protože i oni prošli coming outem a rozumí tomu být jiný. Nikdo 

z respondentů neuvedl negativní reakci přátel v návaznosti na přiznání asexuality, ale to 

neznamená, že tomu pojmu všichni skutečně rozumí, i když zprvu tvrdí, že ano. 

„Je pravda, že jsem to nikomu nepřibližovala, takže je otázkou, jestli si to pak 

dohledávali, ale je pravda, že pár kamarádů řeklo: „Nevím, co to je,“ s tím, že 

někteří zase řekli: „Jo, jasný, vím, v pohodě,“ a pak přišli s tím, že: „Jak to víš, 

když jsi nikdy neměla sex s klukem, že na ně nejsi?“ a bylo jasný, že asi neví.“         

-Dana 

Nikdo z participantů neuvádí závažný pocit stigmatizace ze strany svých blízkých, 

s rodinou ani přáteli necítí ohledně coming outu podstatný problém, který by jim narušoval 

vztahy. Případné nepochopení ze stran blízkých nevnímají nijak kriticky, a to jak 

mezilidsky, tak vnitřně. Karel upřesňuje svou situaci: 

„Nevidím v této situaci ale běžně problém, pokud nedojde na nějaké téma, které 

mám v sobě vyřešené.“ -Karel 

Nikdo tedy necítí zásadní problém ve vztahu s blízkými v souvislosti s nastalým nebo 

budoucím coming outem. V předchozí kapitole jsem zmiňovala návštěvy psychologů. 

Všechny problémy respondentů spojené s asexualitou byly v souvislosti s nevyjasněností 

vlastní sexuality, po uvědomění problémy přestaly a nikdo neměl potřebu psychologa dále 

navštěvovat. Podstatným zjištěním tedy je, že si respondenti nepřipadají okolím výrazně 

stigmatizováni, necítí svou odlišnost jako zdroj psychických nebo sociálních problémů.  

Přestože participanti tvrdí, že přijetí blízkých není negativní, dle jejich odpovědí je patrné, 

že i přesto nemají někteří lidé pro asexualitu skutečné pochopení.  

„Tohle jsem řešila se sestřenicí z druhýho kolena a s manželem další sestřenice, 

máme dost rodinných oslav příbuzenstva a ptají se. Tak tam jsem řekla, že ten sex 
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prostě moc ne a tam mi doporučovali nějakou tu kinezioložku, to je ta alternativní 

medicína.“ -Bára 

Pokud rodina věří, že se jedná o „zaraženou sexualitu“, kterou může změnit kineze, nedá 

se mluvit o pochopení asexuality. Stejně tak, pokud Igor předvídá, že si z coming outu 

přátelé budou dělat legraci. V této otázce ovšem může jít o dočasný stav, dokud se 

s informací blízcí nesžijí, obzvlášť u rodiny se může jednat o velmi citlivé téma. Goffman 

mluví v této souvislosti o sociálním stigmatu, které vnímá jako součásti identity.  

Vyjadřuje se právě o stigmatizaci rodiny ohledně sexuální orientace jedince. Na příkladu 

homosexuality dokládá, že přesto, že rodina by měla být těmi, kteří jsou největší oporou, 

často se jim stigmatizovaní nejvíce bojí přiznat pravdu [Goffman 2003:67-68]. Jak bylo 

uvedeno, nikdo z respondentů nepocítil od rodiny vyloženě negativní reakci, ale značná 

část se ohledně své asexuality rodině nesvěřila. A někteří pravdu o sexualitě svých dětí 

nepřijali jako skutečnou. Jak zmiňuje Goffman [2003: 67-68], svěřit se rodině je často to 

nejtěžší. Jejich coming out a následný pocit stigmatizace a obtíže se svěřením se rodině 

jsou pak velmi podobné situaci homosexuálů. Zvláštností, vyplývající z mých dat ale je, že 

někteří, především rodiče, nevěří, že jde u jejich dětí o trvalý stav – jak bylo zmíněno 

„ještě jsi nepoznal/a tu pravou / toho pravého“. Tento přístup může pramenit z neznalosti 

pojmu asexuality, která není tolik veřejně známá jako například právě homosexualita. 

Rodina pak tedy přesně nerozumí, o co se pořádně jedná, protože s konceptem asexuálního 

života není nijak seznámena, nezná ho z médií, seriálů ani svého okolí. Kvůli neznalosti 

pojmu mohou mít problém s jeho přijetím. 

 

4.3 Partnerské vztahy a intimita 

Asexualita má mnoho podob, což se projevuje především v přístupu k sexu a partnerským 

vztahům. Karel jako jediný tvrdí, že sex do budoucna nevylučuje. Specifická je Dana, která 

o sobě aktuálně přemýšlí jako o asexuálce, zároveň je ale i abrosexuálka a v minulosti se 

identifikovala jako bisexuálka. Nevylučuje, že se její sexualita jednou opět změní, 

v takovém případě by i u ní byl sex přípustný.  

Jediní dva informanti, kteří mají zkušenost se sexem, jsou Igor a Helena. Oba žili 

v partnerském vztahu, takže se v jejich případě nejedná o jednu špatnou zkušenost. Igor byl 

ženatý a jako nejlepší část vztahu uvádí jeho začátek, kdy ještě s partnerkou neměli sex: 
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„…to šlo s tou manželkou, jak jsme si dlouho psali, první rok to bylo nejlepší, ona 

to taky říkala. Pak se to začalo kazit tím, že jsme začali mít sex a mně ta romantika 

se tím jako kazila a přecházela v takový naštvání, rozčilení, negaci, nihilismus, 

takový záporný věci, prostě se to přetavovalo v takový ošklivý věci a tím se to 

postupně kazilo.“ -Igor 

„Jakoby není to jenom, že je to nepříjemný pár minut, ale měla jsem z toho 

psychickej problém, že jsem si to vyčítala nebo že jsem měla špatný svědomí a 

přemýšlela jsem, jako bych se styděla přede všema, že něco takovýho dělám.“         

-Helena 

Nikdo další z asexuálů nemá se sexem žádné zkušenosti a neplánují to ani měnit. Dana a 

Gabriela uvádějí situace, kdy cítili s druhým člověkem určité sexuální napětí, a jak jsou jim 

tyto momenty vždycky nepříjemné: 

„Že mám takovej nechci říct odpor, ale je mi to nepříjemný tyhlecty věci. S někým 

jsem se loučila, věděla jsem, že mě vidí jako nějakou sexuální touhu vůči mně, 

dával mi pusu na tvář a já jsem prostě nemohla, nechtěla jsem, aby se mě ten 

člověk dotýkal.“ -Dana 

„No, ani jako to nepotřebuju, vůbec mě to nezajímá, nějaký co nejvíc, tak pusinky a 

takovýhle věci, ale párkrát když to došlo kousek za to, tak to už se mi nelíbí.“           

-Gabriela 

Hodně se liší životní situace jednotlivých participantů – někteří se do podobné situace 

s druhým člověkem nikdy ani nedostali, přesto vědí, že ani nikdy nechtějí. Podobně to 

funguje u některých homosexuálně orientovaných lidí, kteří vědí, že nemají zájem o 

intimní kontakt s lidmi opačného pohlaví, i když to nikdy nezkusili.  

Jak bylo zmíněno v teoretické části, asexualita automaticky neznamená absenci libida. 

Většina respondentů dokládá, že provozují autoerotiku, výjimku tvoří pouze Erika a Dana, 

které nikdy necítili potřebu to ani vyzkoušet.  

„Mě to fyzický vzrušení vlastně vůbec netěší, já z toho nic nemám, je to jako když 

máš chřipku, taky z toho nic moc nemáš, ale nemůže tomu nikdo zabránit, takže ta 

fyzická reakce tam je, libido mám, ale prostě není ta přitažlivost.“ -Julie 
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Podobně k dané problematice přistupují i ostatní: Autoerotice se nevyhýbají, odmítají 

pouze sex s druhým člověkem. Zajímavostí je, že Helena a Julie preferují homosexuální 

porno, přestože Helena má zájem o partnerské vztahy, a to s muži.  

„Já se i podívám na porno, mě to vzruší, ale to je tak všechno, jako můžu 

masturbovat, ale nechci nic s chlapem, navíc stejně koukám jen na lesbický, protože 

mi vadí chlapy jako sexuálně.“ -Helena 

V souvislosti s partnerskými vztahy je podstatné brát v úvahu, jestli jsou dotyční pouze 

asexuálové nebo i aromantici. I ti ale mohou uvažovat o jistém partnerství, které je 

založeno na přátelství. Je to tak například v případě Báry, z jejíchž slov bylo navíc patrné, 

že chápe pouze dva typy partnerství: buď založené na přátelství, jaké si ona přeje, nebo 

vztah se sexem. Vůbec tedy neuvažuje o romantickém vztahu, otázkám na zamilovanost 

nerozumí. Určitě ale do budoucna chce žít s mužem v jedné domácnosti a případně mít i 

rodinu. Zajímalo mě, co v takovémto případě vnímá jako rozdíl mezi partnerstvím a 

přátelstvím: 

„Rozdíl vnímám hlavně v přidané hodnotě společného soužití v domácnosti a 

vzájemné podpory jako u tradičních partnerských vztahů.“-Bára 

Ostatní participanty výzkumu mohu ale rozdělit na aromantické asexuály, kteří nemají 

zájem o žádný vztah, a na asexuály romantiky, kteří zájem mají. Pro analýzu je stěžejní 

především část romantiků, kteří zmiňují svoje vztahové zkušenosti a způsoby seznamování 

s ženami nebo muži. Jak již bylo zmíněno, Igor byl ženatý. Nyní je rozvedený a plánuje si 

najít partnerku, která musí být rozhodně asexuálka. Zároveň má Igor zájem o BDSM, tedy 

jeho ideální partnerkou by měla být asexuální masochistka. I někteří další participanti 

uvedli, že si témat o BDSM všimli právě na fóru, kromě Igora ale nikdo zájem nezmiňuje. 

Je z toho však patrné, že i takové praktiky nemusí být vnímány pouze po sexuální stránce, 

a i mezi asexuály zájem o BDSM je. 

Jediným zadaným člověkem v době konání rozhovoru byl Karel. Svoji současnou i 

bývalou partnerku našel právě skrze fórum. Podobně i Helena používá fórum 

k seznamování s muži a plánuje to i do budoucna. Nevidí totiž jiný způsob. Podobně na 

situaci nahlíží i Gabriela nebo Filip: Najít partnera pro ně není snadné a cítí skepsi ohledně 

šancí na partnerský vztah. Filip žije na Slovensku na menším městě, kde navíc v okolí 

mnoho jiných asexuálů nezná. O to komplikovanější pro něho situace je oproti ostatním 
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respondentům, kteří žijí v Praze nebo Brně. Helena zmiňuje pocity ohledně ostatních 

uživatelů fóra na toto téma: 

„Já si myslím, že ti lidi jsou hodně smutní, že se bojí, že nikdy nenajdou vztah, a že 

to hodně prožívají.“ -Helena 

Specifická je v tomto ohledu i abrosexuálka Dana, která má z minulosti, kdy se 

neidentifikovala jako asexuálka, ale jako bisexuálka, zkušenosti se vztahy na dálku. 

Aromantici kromě Báry nezmiňují žádný způsob partnerského soužití, nemají zájem o nic 

podobného, tedy toto téma je pro ně bezpředmětné.  

Zajímavým zjištěním bylo i to, že nikdo z respondentů netouží po tom založit rodinu a mít 

děti. Kromě Igora, který má syna a uvádí, že jedním ze zdůvodnění, proč mít sex, pro něho 

bylo právě to mít potomka. Nikdo z dalších to podobně necítí, a to ani ti, kteří mají zájem o 

partnerský život. Není to pro ně životní cíl, každopádně někteří se tomu vyloženě nebrání a 

uvádějí to jako jednu z možností budoucího života. Možnost mít biologicky vlastní dítě 

nevyloučila pouze Bára a Karel. Bára zároveň zmiňuje variantu mít dítě adoptivní, k tomu 

se případně přiklonila i Dana a částečně Erika.  

V souvislosti s rodičovstvím však nikdo nezmínil, že představa mít sex jim přijde natolik 

nepříjemná, že by byla důvodem k tomu vzdát se myšlenky na dítě. Někteří cítí určitou 

souvislost s asexualitou, není to ale směrodatný ukazatel, pouze jejich vnitřní pocit. Tedy 

nikdo neříká, že by asexualita byla rozhodně ten důvod, proč potomky nechtějí. 

Respondenty jsou většinou uváděny primárně jiné důvody. I kdyby tedy nebyli asexuální, 

pravděpodobně by děti stejně nechtěli.  

„Shrnula bych to tak, že i kdybych nebyla asexuál, měla bych spoustu racionálních, 

společenských, ekologických, osobnostních důvodů, proč děti nemít, ale přesto si 

myslím, že asexualita v tom roli hraje. Nebo spíš hraje roli hlavně v tom, že mě 

tohle rozhodnutí ani trochu nemrzí, a žádná část mě proti tomu schizofrenně 

neprotestuje.“-Erika 

„Mezi rodičovstvím a asexualitou žádnou přímou souvislost nevnímám. Moje 

rozhodnutí nemít děti je založené čistě na vnitřním pocitu, jednoduše jsem touhu po 

dětech nikdy nepocítila, nemám k nim žádný vztah, a je to něco, čím jsem si byla 

jistá už dávno před tím, než jsem začala řešit svoji orientaci. Žádné jiné praktické 

nebo morální důvody pro to nemám.“ -Julie 
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Z analýzy je tedy patrné, že sex není zásadní překážkou, proč nemít děti. Určitá souvislost 

mezi rodičovstvím a asexualitou zřejmá je, přesto ji respondenti nevnímají jako zásadní 

důvod. 

Asexuálové se částečně vymezují vůči tradičnímu životu v partnerském svazku. Z analýzy 

však nevyplývá, že by vytvářeli samostatný model životního stylu, jako je tomu například 

u singles. Právě život singles je v západním světě považované za alternativní životní styl 

vedle tradičního modelu rodinného života. [Očenášková 2011: 1] Přesto, že je fenomén 

singles spojován s individualizovanou společností a zaměřením lidí především na kariéru a 

vlastní život, i singles mohou být stále stigmatizováni společností a nezapadáním do ní. 

[Očenášková 2011: 2] Ani singles nelze vymezit jako jasně definovanou skupinu. Grunlan 

objasňuje model singles podle Shostaka [1987], dle kterého jsou mezi nimi jak dobrovolní, 

tak nedobrovolní singles: Ti se stali singles v důsledku nezdaření navázání vztahů. Zároveň 

sami singles uvažují o svém single životě často jako o dočasném stavu. V tento moment 

chtějí žít sami, ale jednoho dne se to může změnit a budou se chtít usadit [Grunlan 2013: 

99-100]. Existují tedy hlavní dva způsoby soužití – partnerské v jedné domácnosti a single 

život sám nebo se spolubydlícími. Bauman [2013] pak mluví o tzv. kapesním vztahu (out-

of-pocket relationship), který je typický pro současnou individualizovanou společnost. Do 

kapesního vztahu se vstupuje zcela uvážlivě a s chladnou hlavou. Není prostor pro to se 

zamilovat, což ani není ani žádoucí. Cílem je se těmto citům vyhnout a přistupovat ke 

vztahu čistě racionálně. Je důležité mít vztah stéle pod kontrolou a nedovolit mu se dostat 

„z kapsy“. „Takže nepřestávejte vztah kontrolovat hlavou, nedovolte, aby si vytvořil svou 

vlastní logiku, a hlavně si dejte pozor, aby si nevydobyl právo na definitivu – aby vám 

nevypadl z kapsy, kde je jeho místo“ [Bauman 2013: 33]. Je tedy důležité se na nic nevázat 

a nechat si kapsu otevřenou na případný nový vztah. V moderní době je podle Baumana 

nežádoucí svazovat se trvalými závazky, protože způsobují útisk [Bauman 2013: 56]. 

Kapesní vztah je podobný životu singles svou trvalou nevázaností a přistupováním 

k partnerství z racionálních důvodů. Určitý vztah tedy jedinci udržují, ale bez 

dlouhodobějších plánů do budoucna; jeho výhodou pak může být právě udržování sexuální 

života bez závazků. 

Nabízí se otázka, kam zapadají samotní asexuálové. Dle zjištění se ukazuje, že ti 

asexuálové, kteří mají zájem o partnerské vztahy, se ve svých úvahách příliš neliší od 

tradičního partnerského soužití, mají o něj zájem. To, že nechtějí, aby byl sex jeho 

součástí, na situaci nic nemění. Aromantičtí asexuálové pak více odpovídají právě singles – 
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dobrovolně žijí sami v domácnosti nebo se spolubydlícími, se svým stavem jsou spokojeni 

a nemají zájem tuto situaci měnit: Jsou tedy trvalými, dobrovolnými singles. Samozřejmě i 

mezi asexuály, kteří nejsou aromantici, mohou být singles z jiných důvodů, které se 

nemusí nijak lišit od důvodů heterosexuálů.  Kapesní vztah se pak příliš neslučuje ani 

s jednou skupin asexuálů, nepřináší výhody ani jedněm. 

Často bylo mými respondenty také zmiňováno, že se zaměřují na své přátele místo vztahů, 

hlavně pak aromantičtí asexuálové. Svým rodinným životem se přibližují homosexuálním 

lidem, kteří také vnímají kamarády jako svou rodinu, protože často nemají trvalé vztahy a 

děti. V souvislosti s tímto zjištěním by byl zajímavý i pohled starších asexuálů, kteří žijí 

sami, jsou bezdětní a před důchodovým věkem, ohledně jejich obav o budoucnost. Ve 

společnosti je běžná směna rodičů a dětí, kdy rodiče se starají o malé děti a děti se později 

starají o své staré rodiče. Senioři pak mají v rodině oporu, která jim v případě potřeby 

může pomoci. Zároveň platí, že čím je člověk starší, tím více se orientuje hlavně na rodinu 

a ztrácí kontakty s přáteli [Sýkorová: 159-161]. Komplikace mohou přijít právě pro ty, 

kteří děti nemají a žijí sami. Situace se samozřejmě netýká pouze asexuálů, ovšem více 

mezi nimi hrozí tato situace než mezi heteronormativní majoritou. Schope [2005] se ve své 

studii věnuje stárnutí gayů a leseb a jejich obavám o budoucnost. Je patrné, že 

homosexuálové jsou více orientovaní na své přátele kvůli časté absenci vytvoření vlastní 

rodiny (nejen dětí, ale i nenavazování trvalých partnerských vztahů především u gayů). 

Rodinné vazby jim nahrazuje síť přátel [Schope 2005: 35]. Silnou orientaci na přátele 

dokládají i asexuálové, časté se ukázalo být obzvlášť u aromantiků v situaci, kdy nemají 

zájem o budování partnerského života, a jde tedy o logický substitut.  

 

4.4 Asexuální komunita v České republice a sounáležitost k LGBT+ 

Z analýzy vyplývá, že je fórum v první řadě především zdrojem informací o asexualitě, 

slouží k pročítání cizích příspěvků a objevování témat, která ostatní asexuálové řeší. To se 

ukazuje jako podstatné pro pochopení sebe sama, sžití se s osudem jiných lidí pro pocit, že 

v tom člověk není sám. Většina se pak dále zapojuje i do přispívání do diskusí na fóru nebo 

individuálních konverzací v chatu. Fórum je pro ně jediným způsobem, jak se seznámit 

s jinými asexuály, a o to zájem mají. Rozdíly mezi jejich přístupem k těmto vztahům jsem 

našla především mezi tím, jestli je pro ně podstatné udržovat takové vztahy naživo a 

setkávat se, nebo je stačí ponechat ve virtuálním světě. Jediný, kdo necítí žádnou potřebu 
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přátelení, je Cyril, který dokládá, že má bohatou síť přátel již z minulosti a teď – v 50 

letech – nemá potřebu si hledat nové, zvlášť když se jako asexuál identifikuje teprve 

krátce. Erika a Adam si udržují konverzace s jinými asexuály přes chat a není pro ně nutné 

tyto lidi potkat naživo. Jak říká Erika:  

„Potřebuji lidi, kteří to se svou (ne)orientací mají stejně jako já, a potřebuji přátele 

naživo, ale stačí mi, když jsou to dvě nezávislé skupiny. Další důvod zní, že 

společná (ne)orientace mi nepřijde jako dostatečný základ pro přátelství – 

potřebuji toho mít s člověkem společného víc než jen nezájem o sex.“… „Na druhou 

stranu se na fóru vyskytují i asexuálové, s kterými bych na schůzku klidně šla, 

protože jsou mi mimořádně sympatičtí, a hlavně toho máme společného víc než 

asexualitu. Ale nestojím o to zase tak moc, abych je o to požádala.“ -Erika 

Mezi respondenty ale převažuje názor, že asexuální přátelé jsou pro ně v životě důležití. 

Jedná se o lidi, kteří mohou skutečně pochopit, co prožívají, mají společné problémy, 

kterým jiní lidé úplně neporozumí. Takový vztah je pro ně tedy přínosný na základě sdílení 

svých pocitů. Samozřejmě platí, že pouze asexualita k přátelství nestačí, proto ti, kteří 

asexuální přátele mají, dokládají, že kromě společné asexuality mají i sdílené zájmy, bez 

kterých by vztah nemohl existovat. Adam, který má zájem si najít takové přátele, zároveň 

dokládá i obavu, kdy by došlo k propojení asexuálních a „neasexuálních“ kamarádů: 

„Co se týká kamarádských vztahů, tak i ty bych rád s někým navázal, hlavně kvůli 

tomu, že v přítomnosti těchto lidí bych se nemusel přetvařovat, nebo si něco 

vymýšlet apod. Na druhou stranu nevím, jak bych reagoval, kdyby došlo 

k případnému setkání asexuálních kamarádů a normálních kamarádů. Z toho bych 

měl trochu obavy.“ -Adam 

Téměř všichni informanti si na fóru vytvářejí sítě kontaktů, mým dalším cílem tedy bylo 

zjistit, jestli podle nich tato síť vytváří komunitu asexuálů. Fórum asexual.cz se samo 

neprezentuje jako komunitní portál, proto byla tato otázka založena pouze na jejich 

pocitech. U této otázky je nutné brát v potaz, že každý může vnímat konstrukt komunity 

odlišně podle toho, co konkrétně pro něho komunita představuje. Jejich přístupy se však 

příliš neliší a názor na existenci komunity v České republice (a na Slovensku) je u všech 

obdobný. Nejlépe to vystihuje Karlův názor, že fórum je „něco jako komunita“, jak dále 

dokládá:  



41 
 

„Spíš vnímám ty fóra jako takový způsob, kde se ti lidé můžou najít a zjistil, že 

v tom nejsou úplně sami, do té doby má člověk pocit, že nikam nezapadá, a pak 

objeví to fórum a ne, že by se stal vyloženě součástí komunity, ale chodí tam, aby 

neměl pocit, že je v tom sám.“ -Karel 

Podobně uvažují i ostatní. „Něco jako komunitu“ vytváří pouze fórum. Žádný jiný zdroj 

pro formování komunity ani není. Jako problém uvádí, že na fóru je spousta uzavřených, 

introvertních lidí, kteří spíš udržují asexualitu neviditelnou. Julie také srovnává situaci 

v České republice se zahraničím: 

„…tam trošku vázne většina těch asexuálních komunit, třeba v Americe je docela 

silně svázaná s LGBT komunitou, třeba i na těch univerzitních spolcích, na každý 

americký univerzitě jsou nějaký LGBT spolky, tak tam se k tomu asexuálové 

automaticky hlásej, že přijdou na vysokou školu a hnedka se dají do LGBT spolku, 

protože se jako asexuálové považují za LGBT.“-Julie 

I to, že asexuálové nemají žádný skutečný spolek mimo internetový svět, přispívá 

k hodnocení „něco jako komunita“. Portál funguje na principu sdílení informací o 

asexualitě, osudů jiných lidí, spojování s jinými lidmi, ale nepřináší pocit semknutosti a 

jednotnosti. Jednoznačné „ano“ na otázku komunity asexuálů uvedl pouze Filip a Erika. 

Zajímavý náhled do komunitního cítění nabízí otázka sounáležitosti k LGBT+. Oficiálně 

do této skupiny patří i asexuálové, proto mě zajímalo, jestli se skutečně cítí být její 

součástí, a jaké vnímají podobnosti s dalšími sexuálními menšinami.  

Podle odpovědí respondentů z mého vzorku je možné vyvodit tři způsoby přístupu 

k LGBT+. Do první skupiny zařazuji Cyrila, Danu, Helenu, Gabrielu a Julii. Ti jsou toho 

názoru, že asexuálové patří mezi LGBT+. Chápou asexuály jako další ze sexuálních 

menšin, tedy kam jinam by jako menšina měli patřit, když ne mezi ně. Někteří mají 

zároveň homosexuální přátele, u kterých cítí, že snadněji chápou, jaké to je být jiný oproti 

heterosexuálům. 

„Já se pohybuju v prostředí, kde většina mých kamarádů jsou umělci všeho druhu, 

a tím pádem spousta lidí je LGBT nějakým způsobem, anebo mají alespoň LGBT 

kamarády, takže jakoby když někteří jsou gayové, tak to vzali hrozně v pohodě. To 

je spíš problém s heterákama, že ti nikdy úplně nepochopěj, jaký to je bejt jinej, 

kdežto prostě u gayů a ostatních, tam nemusím moc vysvětlovat tu jinakost, jak se 
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cejtím, jaký to je bejt mimo společnost, protože oni to věděj, takže tam je ta 

komunikace taková snažší.“ -Julie 

Podobně dokládá i Helena: 

„Já to beru, že tam patříme, takový menšiny tam patří. Já tomu hrozně fandím a 

podporuju, třeba Mezipatra a tak, se o to zajímám a jako ne že bych byla na Prague 

Pride v průvodu, ale ty akce kolem toho, to chodím, a myslím jako že patříme, kam 

jinam bysme patřili, když ne semka? S kým jimým si o tom pokecat, tohle jsou lidi, 

který tomu budou rozumět.“… „Já mám kámošku bisexuálku, ta podle mě byla 

ráda, že zná někoho, kdo není přímo to jedno, že jako navíc ti bisexuálové mají ten 

problém, že se jim nevěří, že něco takovýho existuje, takže ona jako byla ráda, že já 

jí to věřím, takový to souznění nebo něco takovýho tam bylo. Že i to nám to 

kamarádství posiluje.“ -Helena 

Druhou skupinu tvoří ti, kteří se součástí LGBT+ být necítí – Igor, Filip, Erika. Podle nich 

s nimi asexuálové nemají nic společného, nic je s nimi nespojuje. Jde částečně o pocitovou 

záležitost, že homosexuálové jsou úplně jiní už jen proto, že mají sex, zatímco asexuálové 

ne. Zároveň jak uvádí Erika, LGBT jsou dost politizovaní, což se asexuálů netýká. Na 

rozdíl od gayů a leseb o žádná práva neusilují.  

„Já myslím, že ne. Hlavně problém s LGBT je v tom, že celkově jsou dost 

politizovaní, minimálně část. Třeba homosexuálové, se kterými se stýkám já, tak 

nejsou, ale jinak třeba Prague Pride mi přijde vyloženě dost politická akce.“ -Erika 

Samotná Erika ale uznává, stejně jako například Julie a Helena, že s homosexuálně 

orientovanými lidmi je snazší najít společnou řeč, že solidarita na základě „sexuální 

jinakosti“ mezi nimi funguje, přesto je názoru, že k jejich komunitě nepatří. 

Poslední skupinu tvoří ti, kteří nemají jasný názor, nepřemýšlí o tomto tématu. Adam 

vnímá podobnost na základě menšinovosti, ale dál nic. Bára nemá žádný názor, Karel sám 

za sebe necítí žádnou podobnost, ale připadá mu jako dobrý nápad prezentovat asexuály 

jako součást LGBT+, protože je to cesta, jak se zviditelnit. 

Mezi asexuály tedy není jednotný názor na sounáležitost asexuálů k LGBT+ nebo k 

průvodům hrdosti. Někteří nad touto otázkou ani příliš neuvažují – právě proto, že v tom 

ani nevidí smysl. Prezentace asexuálů na akcích, jako je Prague Pride, ale přijde většině 

jako dobrý nápad bez ohledu na to, jestli mezi další sexuální menšiny patří. Jde především 
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o důvody zviditelnění se ve společnosti. V souvislosti s Prague Pride se aktivně zapojovala 

Julie a Cyril. 

„Od začátku se cítím být součástí queer komunity a jít na Pride k tomu pro mě 

nějak patří. S tím, jak nacházím v LGBT+ komunitě přátele, je to pro mě i 

společenské setkání, akce, kterou podnikáme společně bez ohledu na to, kdo patří 

ke kterému písmenu abecedy. A Pride je jedna z mála masových akcí, ze které mám 

vždycky pozitivní pocit a nabíjí mě energií. Nevím, jestli se dá paušálně říct, že 

Pride má pro asexuály význam, mnozí nechtějí s allosexuály obecně nic mít a přijde 

jim to nemravné, ale pokud se v poslední době podařilo zrealizovat nějaké pokroky 

v osvětě a zviditelnit se, vždycky to bylo s pomocí LGBT+ komunity a mnoho akcí 

se uspořádalo právě během Pride weeku.“ -Julie 

Plummer [2003] v souvislosti s budováním komunity mluví o veřejném prostoru jako o 

konstruktu, který pomáhá vyzdvihovat a řešit témata zájmu. Popisuje kroky, které musí být 

učiněny, aby konkrétní veřejný prostor vznikl. Především jde o vizualizaci, objevit se 

někde, otevřít téma. Vyzdvihnout nějaké téma natolik, aby se mohlo rozšiřovat, následně 

rozpohybovat debatu a začít promlouvat může být náročné. Poté je zapotřebí vytváření 

identity skrze příběhy jednotlivců, kteří je vyprávějí. Dalším krokem je vytvoření 

komunity, kde se identity upevňují, a nakonec se vytvoří kultura veřejného problému. Na 

základě toho vznikají komunity, které jsou spjaté se sociálním hnutím. Podobně je to 

například s gay a lesbickou menšinou, která se tímto způsobem prosadila [Plummer 2003: 

79-82].  

Na příkladu gayů a leseb Sloboda [2010] ukazuje, jak se z veřejného prostoru vzniká 

sociální hnutí, a to především v druhé polovině minulého století. Česká republika je však 

specifická svým postkomunismem. U nás tedy nezačínala gay a lesbická hnutí v 60. letech 

jako v západním světě, ale až po roce 1989. Před revolucí toto nebylo možné. Sloboda dále 

zmiňuje jako nástroj zviditelnění coming outy slavných lidí, kteří normalizují 

homosexualitu a zviditelňují ji svým vlivným postavením [Sloboda 2010: 6]. Podobnou 

možnost zviditelnění diskutuje Gabriela, která vidí možnost osvěty společnosti ohledně 

asexuality právě skrz televizi a asexuální postavu v seriálech.  

Jako budoucí možnost nového veřejného prostoru zmiňoval Plummer už v roce 2003 

internet. Jedná se o místo, kde lidé mohou sdílet i citlivá témata, místo, které  nikomu 

nepatří a dá se kdykoli opustit. Jedinec se nemusí představovat, odkrývat svoji identitu, 
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digitální komunikace je nezávislá. Je na ní mnohem snazší prosazovat do veřejné diskuse 

citlivá témata, mezi která patří i sexualita [Plummer 2003: 73-78]. Například AVEN vznikl 

až díky internetu. Tato internetová síť se prezentuje jako komunita s cílem zviditelnění 

asexuality ve společnosti a edukaci asexuálů i širší společnosti ohledně daného tématu. 

Česká odnož však tyto ambice nemá, zřizuje fórum, které sdružuje asexuální jedince, 

vzájemně jim umožňuje se mezi sebou propojit a sdílet své problémy a další témata, která 

řeší. Tento portál tedy splňuje určité principy sexuální komunity, avšak s minimálními 

aktivistickými tendencemi a vstupováním do veřejného prostoru s cílem zviditelnění 

tématu. Jak trefně pojala Helena, asexuálové by chtěli být více vidět, ale aby pro to 

nemuseli nic dělat. Asexuálové jsou sexuální menšina, která nemá v českém prostoru téměř 

žádné aktivistické tendence, které by přispěly k jejímu zviditelnění. V současné době k 

určitému zviditelňování dochází pouze skrze účast na Prague Pride a prostřednictvím 

poskytování rozhovorům médiím, pokud mají zájem. O tématu asexuality také vznikl 

dokumentární film Evy Lammelové AsexuaLOVE,13 který se věnuje životům dvou 

aromantických asexuálů. Určitá forma prezentace patrná je, otázkou zůstává, jestli se mezi 

asexuály do budoucna projeví aktivistické tendence a pojem asexualita se stane veřejně 

známým.  

 

4.5 Viditelnost asexuality a osvěta společnosti 

V rámci příprav k výzkumu jsem často diskutovala téma této práce s přáteli a se svým 

okolím, při čemž jsem dospěla k zjištění, že téměř nikdo netuší, co přesně asexualita 

znamená. Někteří rovnou řekli, že neví, o co jde, většina se však domnívala, že termínu 

rozumí, ale jejich chápání pojmu bylo chybné nebo zúžené. Problém tkví v tom, že se 

tématu příležitostně věnují pouze lifestylové magazíny a podobně orientované weby. 

Participanti tyto články v rámci vlastního zjišťování informací o asexualitě četli a 

nevnímají je nijak kriticky, přesto je nehodnotí jako něco převratného. Působní na ně 

dojmem, že asexualitu redaktoři ukazují jako fenomén, že někdo takový existuje, ale necítí, 

že by to na společnost mělo dostatečně informativní vliv. Tedy že stále nikdo netuší, co 

asexualita znamená. Filip uvádí, že dokud tématu někdo nedá odborný rámec, nikdy to 

asexuály pořádně nezviditelní: 

                                                             
13 https://asexualove.webnode.cz/ Dokument byl mimo jiné promítám i na festivalu dokumentárních filmů o 

lidských právech Jeden svět nebo na festivalu Prague Pride. 
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„Nejaký článok v časopise alebo na nete, ak je napísaný presne a výstižne, je fajn, 

ale chýba tomu tá autorita z odbornej verejnosti, která by tomu dodala vážnosť.“    

-Filip 

Populární články na internetu a v časopisech tedy nejsou na škodu, ale běžní čtenáři je 

nemusí správně pochopit, pokud je to poprvé, co o asexualitě slyší. Informace z článku pak 

interpretují po svém. Igor četl u jednoho z článků diskusi, ve které lidé nechápali samotnou 

podstatu asexuality: 

„Tak tam byl nějakej manželskej pár, došli vlastně k tomu, že je to oba nebaví, tak 

s tím přestali a teď se jen mazlej a že život je mnohem lepší a zajímavější a už mezi 

nima není to, co mezi nima bylo, ta divná věc, kterou nemohli pojmenovat. Tak pak 

pod tím byla diskuse poměrně dlouhá a nepochopil to vůbec nikdo. 40 % lidí 

nadávalo, nevím proč. Jako proč nenapíšou „já to nechápu“, ale nadávali prostě 

ošklivě, jako nevím proč, další to nechápali a říkali, proč se teda nerozvedou a 

nenajdou si někoho jinýho, proč si nenajdou milence.“ -Igor 

Respondenti se zároveň shodují, že zviditelnění asexuality je důležité ne tolik pro ně, ale 

především pro ty, kteří teprve objevují svoji a/sexualitu. Cílem není ani tolik 

celospolečenské řešení sexuality, ale dostatečná obeznámenost veřejnosti o existenci a 

významu asexuality. Oproti homosexuálům neusilují o žádná práva, takže veřejné diskuse 

pro ně důležité nejsou.  

„Ale jako ono to není kvůli těm heteronormativním, ale kvůli těm, který v sobě 

hledaj tu identitu a nevěděj, že ta asexualita existuje a potřebujou to zjistit. Ten 

jeden klučina, se kterým se bavím teď, tak tomu je 38, a teď prostě před půl rokem 

zjistil, že něco takovýho existuje a teprve se s tím identifikoval, a to mi přijde 

hrozně smutný až pomalu ve čtyřiceti najít sám sebe. Kdyby se o tom pojmu vědělo, 

tak mnoha lidem se uleví, že jo, to jsem já, je to v pohodě, jsou i jiní lidi, že kvůli 

tomu se má dělat osvěta.“ -Helena 

Mezi respondenty nepanuje jednotný názor ohledně společenského zviditelnění asexuálů 

v budoucnosti. Problém je v nesemknutosti a neprůbojnosti asexuálů. Úzce toto téma 

souvisí i s ne/existencí asexuální komunity. Asexuálům chybí jednotnost k tomu, aby se 

prosadili. To, že neusilují o žádná práva je staví do mlhy – protože čím a proč přesně se 

před veřejností vymezovat, proč vstupovat do veřejného prostoru a promlouvat. V této 

záležitosti jde pouze o osvětovou činnost. V současné době sociálních médií je jednodušší 
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být dohledatelný. Jak respondenti uvedli, všichni si o asexualitě zjišťovali informace na 

internetu a téměř pro všechny to byl také nástroj prvního kontaktu s pojmem asexualita. 

V současné době existuje dostatek zdrojů, které vysvětlují pojem asexualita. Například 

zmiňovaný český dokument o životě asexuálů AsexuaLOVE respondenti uvádějí jako 

skvělou iniciativu. Definice asexuality je tedy snadno dohledatelná, přesto člověk musí 

v prvé řadě vědět, co hledat. K tomu je nutné koncept asexuality zviditelnit, aby se dostal 

do povědomí lidí.  

Na závěr rozhovorů jsem se respondentů dotazovala, jakou oni vidí nejlepší cestu k osvětě 

společnosti. Gabriela se sama dozvěděla o asexualitě skrz internetové diskuze o seriálu 

Sherlock.14 V komentářích o seriálu se dočetla o spekulacích nad tím, jestli není hlavní 

představitel seriálu asexuální. Na základě toho si o pojmu začala zjišťovat informace a tím 

došla k vlastní sebeidentifikaci. Televizní seriály se proto Gabriele jeví jako dobrý nástroj 

k zviditelnění asexuality.  

Podobně jako Filip si i Igor a Erika myslí, že by bylo vhodné dát asexualitě odborný 

rámec.  

„Podle mě by strašně pomohlo, kdyby existovalo v rámci základoškolských hodin 

nějaké informační minimum o tom, že existuje asexualita, stejně jako je třeba 

homosexualita, prostě jenom říct, že to je a co to je... Je třeba spousta lidí, kteří si 

myslí, že jsou na světě jediný a byli kvůli tomu nešťastní, takže určitě bych byla 

hrozně moc pro to, aby se to objevilo v občanské nauce, nebo třeba v biologii.“       

-Erika 

I přes nejednotné postoje ohledně zviditelnění asexuality ve společnosti je podstatné brát 

v úvahu vliv internetu, který dává asexuálům možnost hledat porozumění, odpovědi na 

jejich otázky a cestu k tomu změnit svoje postavení mezi ostatními sexuálními menšinami. 

Jak zmínila sama Helena, kamarádí se s bisexuálkou, a jako součást pouta tohoto přátelství 

vnímá i to, že ani bisexuálům nikdo nevěří, že skutečně existují. Yoshino zmiňuje ve svém 

výzkumu bisexuality, že problém s onou neviditelností je to, že není součástí kulturního 

ani sémiotického materiálu společnosti. Uvádí, že definování sexuální orientace se stále 

člení především na heterosexuální a homosexuální. A to i přes Kinseyho zmiňovaný 

výzkum, který právě dokazoval, že nejsou jen dvě striktní kategorie orientací, do kterých 

jedinec musí zapadat, ale kontinuum. Stejně jako asexuálové, kteří sice leží mimo 

                                                             
14 https://www.csfd.cz/film/281729-sherlock/prehled/ 
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kontinuum, ale škála identifikuje jejich existenci. Jako problém neviditelnosti bisexuality 

je pak udáváno zakořeněné používání dichotomie heterosexuál/homosexuál [Yoshino 

2000: 53-55]. Podobný problém je pak patrný i mezi asexualitou. Heterosexualita se 

vylučuje s homosexualitou. Asexualita a bisexualita ne, pojmy jsou pak vnímány jako 

nestabilní. Zde je opět patrná podobnost s jednou s dalších sexuálních menšin. Stejně jako 

Yoshino zmiňuje problém s neexistencí kulturního zakořenění bisexuality, asexualita čelí 

podobnému problému. Bylo zmíněno již v předchozí části práce, že asexualita nemá 

v českém prostředí aktivistické tendence a fórum asexual.cz nemá podobný komunitní 

charakter jako mateřská webová stránka AVEN. Respondenti sami uvádí možnosti 

zviditelnění asexuality, někteří vidí i naději v osvětě společnosti díky internetu, v současné 

době je však situace spíše statická a čeští asexuálové zůstávají společensky neviditelní. 
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5 Závěr 

Cílem této práce bylo odpovědět na výzkumnou otázku: „Jaké životy asexuální lidé 

v české společnosti žijí a liší se nějak zásadně od heteronormativní majority, popřípadě 

v čem a proč?“  

Svůj výzkum jsem provedla na základě analýzy polostrukturovaných rozhovorů s 11 

respondenty, kteří byli rekrutováni převážně z webového fóra asexul.cz, které se věnuje 

právě asexualitě. Ve svých teoretických východiscích jsem vycházela 

z heteronormativního pojetí společnosti a toho, jak se ostatní sexuality musí vůči 

heterosexualitě vymezit. To se týká i asexuality, která čelí problému medikalizace a 

neporozumění, a to i ze stran psychologů a sexuologů. V teoretické části práce zmiňuji 

právě tyto problémy, kdy je přistupováno k asexualitě jako nemoci nebo psychické poruše. 

Mezi participanty svého výzkumu jsem však k přímo takovým výsledkům nedošla. Někteří 

respondenti během života navštívili psychologa, případně i sexuologa v souvislosti 

s asexualitou, nesetkali se však se situací, kdy by měl někdo zájem je léčit. Setkali se spíše 

s nepochopením, neznalostí asexuality daným odborníkem nebo přímým odmítnutím 

existence asexuality. 

Výzkum poukazuje na to, že v některých ohledech se životy asexuálů podobají lidem 

dalších sexuálních menšin. Patrné je to už při procesu coming outu. Musí projít 

uvědoměním si své odlišnosti, svěřit se ostatním nebo svou sexualitu tajit. Především čelí 

tlaku společnosti ohledně navazování tradičních partnerských vztahů, které z principu 

zahrnují i sex. O to komplikovanější situace může nastat pro asexuální aromantiky, kteří 

nemají zájem o žádné partnerské vztahy. Často jsou zaměřeni především na svoje přátele, 

kteří jsou pro ně podobně jako u homosexuálů substitutem za vlastní utvářenou rodinu.  

Všichni moji participanti mají zkušenost se zmíněným portálem asexual.cz. Ten je pro ně 

kromě diskutování svých problémů na fóru také klíčovým pro hledání asexuálních přátel. 

Pro naprostou většinu z nich je důležité mít nějaké asexuální přátele, protože mají pocit, že 

nikdo jiný skutečně nepochopí, jaké to je být v jejich kůži. Přesto pro mnohé z nich není 

podstatné převést tyto vztahy do osobní podoby a někdy zůstávají přáteli pouze 

v internetovém světě. Dalším zjištěním také je, že asexuálové často mají další LGBT+ 

přátele, u kterých oceňují právě to, že mají také menšinovou sexualitu a lépe rozumí tomu 

být jiný.  Ti, kteří mají zájem o hledání partnerů, uvádějí, že právě fórum asexual.cz je pro 

ně klíčové, protože nemají kde jinde asexuální partnery najít. Situace navazování vztahů je 



49 
 

pro ně oproti heterosexuálům značně komplikovanější. Neví, kde jinde na potenciální 

partnery narazit, a jsou často ohledně svojí budoucnosti v partnerském životě skeptičtí.  

Mezi asexuály z mého výzkumného vzorku se značně liší názory na to, zda patří mezi 

LGBT+ komunitu, nebo ne. Cítí svou odlišnost od heterosexuální majority, ale někteří 

zároveň nemají pocit, že by do této komunity patřili, a to především proto, že asexuálové 

nemají vůbec zájem o sex a nebojují o žádná práva. Nepolitizování asexuálů se také 

ukazuje být jedním z důvodů, proč nejsou jednotnou asexuální komunitou. Jisté iniciativy 

pro zviditelnění asexuality již proběhly, jako například vznik dokumentu AsexuaLOVE 

nebo participace asexuálů na Prague Pride, přesto alespoň zatím není možné na našem 

území mluvit o sociálním hnutí nebo aktivismu. Problém je patrný z nejednotnosti 

asexuálů a absenci vůdčí postavy nebo skupiny lidí, kteří by skutečně měli za cíl zasadit se 

o zviditelnění asexuálů a informovanost veřejnosti o tom, že existují. 

Studium asexuality je stále velmi mladým tématem, kterému zatím není věnováno mnoho 

odborných publikací. Často se práce zabývají psychologickým procesem uvědomění si své 

sexuální identity, případně odhalování jejich sexuálního chování a zjišťování, jak se liší od 

heterosexuálů nebo jiných sexuálních menšin. Já se ve své práci zaměřila hlavně na jejich 

sociální život. Přínos této práce tedy vidím právě v tom, že na základě realizovaného 

výzkumu interpretuji, jak se asexuálové cítí být odlišní v rámci heteronormativní 

společnosti, z čeho mají v životě obavy, jak jejich asexualita ovlivňuje jejich rodinné, 

přátelské i partnerské vztahy a také jak reflektují téma asexuality ve společnosti. 

Pro budoucí práce by byl určitě zajímavý výzkum mezi asexuály staršími 50 let, kteří 

dospívali bez internetu, a tedy i snadněji dostupných informací o asexualitě. V mém 

výzkumném vzorku byli takoví respondenti pouze dva. Jeden přistoupil na tradiční model 

partnerského vztahu a na manželství, které bylo kvůli neuvědomělé asexualitě nešťastné. 

Druhý zůstal bez partnera a postupně sledoval, jak se jeho přátelé žení, přitom on zůstává 

stále sám. Ani jeden však netušil, co se skrývá za jejich problémem. Je zde tedy patrný 

generační rozdíl daný větší dostupností informací. Naprostá většina participantů zjistila 

informace o asexualitě právě z internetu, což dříve nebylo možné. Nabízí se tedy např. 

otázka, jestli asexuálové před digitální revolucí žili spíše staropanenský a staromládenecký 

život, nebo vstupovali do manželství z důvodu tlaku a očekávání společnosti.  
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Příloha – scénář rozhovoru 
 

(Jedná se o základní scénář k rozhovoru, který byl dále doplněn o návazné otázky podle 

situace.)  

 

1. Jak dlouho se identifikujete jako asexuál/ka? 

- Co byl zlom? Co k tomuto uvědomění vedlo? 

- Hledal/a jste „pomoc“ na internetu / mezi blízkými? (Jaký je za tím příběh?) 

 

2. Vyhledal/a jste v souvislosti se svojí asexualitou psychologa nebo sexuologa? 

 

3. Znáte další asexuály?  

- Seznámil/a jste se v rámci fóra s dalšími asexuály (i naživo)?  

 

4. Existuje podle vás v České republice komunita asexuálů? 

- (Zprostředkovává ji právě webová stránka asexual.cz?) 

 

5. Cítíte stigma ze strany svých blízkých v souvislosti se svojí asexualitou?  

- Vědí, že jste asexuální? 

- Jak proběhl coming out? 

- Jak vnímáte debaty o sexu mezi blízkými, v médiích, sex ve filmu? 

 

6. Uvažujete o sounáležitosti k LGBT+ komunitě? 

- Cítíte se být její součástí? 

- Kde si připadáte být ve srovnání s queer a heteronormativní společností? 

 

7. Přál/a byste si větší osvětu společnosti a mediální viditelnost ohledně asexuality? 

- Nebo na odborné úrovni – sexuologie, psychologie,…? 

- Jak by mohlo být osvěty dosaženo? 

- Jaký máte názor na besedy, sociální hnutí, průvody hrdosti v souvislostí s 

asexualitou?  

 

8. Máte partnera/partnerku (měl/a jste)? Máte zájem o partnerský život? 
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- Máte rodinu, děti? / Chcete je v budoucnu mít? 

- Jak vidíte svoji budoucnost v rámci partnerských vztahů? 

 

9. Co pro vás znamená intimita? Jak ji vnímáte? 

 

10. Jaký máte přístup k sexualitě? 

- Jaké máte zkušenosti se sexem? 

- Jak se stavíte k sexuálním aktivitám teď a do budoucna? 

- Provozujete autoerotiku? 
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