
ABSTRAKT  

Práce mapuje problematiku sexuality seniorů, shrnuje dosud publikované teoretické 

poznatky v této oblasti a dále je doplňuje empirickým výzkumem. Zabývá se stárnutím 

a stářím a nastiňuje změny, které během tohoto procesu mohou u člověka nastat, obzvláště 

z hlediska vývoje a proměn sexuality. Věnuje se také způsobům vnímání sexuality starého 

člověka jeho okolím i širokou veřejností. Práce se částečně dotýká též problematiky ústavní 

péče o seniory.  

Cíl: Zmapování oblasti sexuality populace starší šedesáti let a porovnání sexuálního chování 

a postojů k sexualitě žen a mužů v této věkové kategorii.  

Metody: Výzkum kvantitativního charakteru provedený metodou dotazníkového šetření. 

Zpracování a interpretace dat týkajících se relevantní věkové skupiny obyvatel, která 

vycházejí z průzkumu sexuálního chování provedeného v roce 2013 a garantovaného Prof. 

PhDr. Petrem Weissem, Ph.D. a Doc. MUDr. Jaroslavem Zvěřinou, CSc. ze Sexuologického 

ústavu 1. LF Univerzity Karlovy. 

Výsledky: Nadpoloviční většina seniorské populace České republiky nepociťuje potřebu se 

sexuálně realizovat, u žen je tento fenomén zastoupen silněji než u mužů. Pokud starší lidé 

žijí v trvalém vztahu, udržují s partnerem obvykle i sexuální styk. Průměrná frekvence 

pohlavního styku je čtyřikrát měsíčně. Z partnerských sexuálních aktivit je oběma pohlavími 

shodně preferována vaginální soulož. Tato praktika je zároveň i upřednostňovaným 

způsobem dosažení orgasmu. Masturbaci provozuje mírná nadpoloviční většina mužů, ale 

jen pětina žen. Více než dvě třetiny mužů a valná většina žen netrpí žádnou sexuální 

poruchou. Z hlediska postojů k prostituci, pornografii, masturbaci a homosexualitě jsou 

senioři poměrně benevolentní. Obě pohlaví se naopak odmítavě staví vůči skupinovému 

sexu. Ženy a muži se významně liší v názorech na mimomanželské a náhodné pohlavní styky.  

Závěr: Sexualita seniorů je svébytnou komponentou jejich osobnosti, ať už je reálně 

projevována či přítomna latentně v jejich životní historii. Poznatky uvedené v této práci 

slouží k hlubšímu pochopení problematiky sexuality v seniu a mohou být využity pro osvětu 

mezi veřejností, ošetřujícími lékaři či personálem a dalšími osobami, které přicházejí se 

seniory do úzkého kontaktu.  
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