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Abstrakt 

Zaměření této diplomové práce i výzkumu je mapování asexuální komunity v 

oblastech sebeidentifikace a charakteristik sexuálního života.  

V teoretické části jsou popsány podskupiny asexuality: Gray-A, demisexuální a 

a-romantická. Porovnává pojetí asexuality jako poruchy s pojetím asexuality jako 

sexuální orientace. Rozebírá asexualitu a vztahy, celibát nebo fyzický kontakt. 

V rámci výzkumu proběhl sběr dat, týkajících se prevalence skupin, sebe 

identifikace, sexuální frekvence - reálné i ideální, masturbace a pornografie. 

Výzkumný vzorek čítal N=160 respondentů z fóra AVEN. 

Online dotazník byl sestaven speciálně pro tuto práci. Data jsou prezentována 

jak celkově, tak rozdělená dle věku na mladší (18 - 23) a starší (24 - 59) skupinu. 

Signifikantně  vyšlo: použití sexuálních hraček/objektů sloužících k sexuálnímu 

uspokojení, počet sexuálních partnerů, vztahový status a věk při zahájení 

sexuálního života.  Teoretická část i výzkum ukazují, že část asexuálních lidí: má 

vztah, masturbuje, používá pornografii a sexuální hračky, je romantická a zažívá 

různé druhy sexu.  

 

Klíčová slova: asexualita, sexuální orientace, Gray-A, demisexualita, a-

romantičnost, věk 

 

Abstract 

The purpose of this thesis and its research is to cover the asexual community in 
terms of identification and characteristics of sexual life. In theoretical part the 

groups Gray-A, demisexual and aromantic are described. It compares the 
approaches of asexuality as a disorder and as a sexual orientation. It discusses 
asexuality and relationships, celibacy or physical contact. 
The research gathered data about group prevalence, self-identification, sexual 

preferencies – real as well as ideal, masturbation and pornography. The 
research sample accounted for 160 respondets from the AVEN forum. 

The online questionnaire was prepared especially for this thesis. The data are 
presented as whole as well as divided into two age groups – the younger (18-23) 
and older (24-59) group. The significant difference was found in these areas: 
usage of sex toys/objects of sexual pleasure, number of sexual partners, 
relationship status and the age of first sexual intercourse. 
Theoretical part – in concordancy with research – shows, that a portion of 
asexuals: has relationships, uses pornography and sexual toys, is romantic and 
experiences various types of sex. 
 

 

Key words: asexuality, sexual orientation, Gray-A, Demisexuality, 

aromantic, age 
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1.  Úvod 

 

“I cannot smell. Everyone else can smell and think I can also because I 

have a nose. They insist I can indeed smell but I know my body and the 

truth is that I cannot. I did not lose the ability to smell nor am I waiting for 

my true love to smell for the first time. I am just this way and it should not 

bother others about what I am missing out on.1”  

Popis vlastní (a)sexuality respondentem z mé studie 

  

Asexualita je “nově objevenou” sexualitou 21. století. V posledních letech 

se dostala do hledáčku sexuologických a psychologických výzkumů, i když 

ji stále není mnoho (Gressgård, 2013). Je to ale fascinující téma, které 

přináší spoustu nových otázek a pohledů na podstatu sexuality a lidských 

vztahů.  

 

Není divu, že asexualita se zkoumá až ve 21. století, kdy už je více tabu 

sex nemít než mít. Když zmíním téma asexualita v jakékoli společnosti, 

vždycky to vyvolá nervózní smích a následnou diskuzi. Vlastní sexuální 

výkon je citlivé téma - pokud jej má většina lidí jakkoli narušený, vnímají to 

velmi citlivě. Asexualita tak vyvolává mírně morbidní fascinaci: Jací jsou 

lidé, kteří nechtějí a nemají sex a nevadí jím to? Je v tom i aspekt katarze 

- když “ještě i tohle” je normální, tak i já jsem normální. 

 

K tématu mé diplomové práce mne přivedla návštěva asexuálního fóra 

AVEN. Velmi mě zaujala šíře různých témat, které se zde řeší a množství 

identit a otázek, které zaznívají. Zaujalo mne množství identit - velká část 

                                                             
1 “Nemám čich. Ostatní lidé mají čich a myslí si, že ho mám taky, protože mám 

nos, ale pravdou je, že nemám. Trvají na tom, že můžu něco cítit, ale já znám 

své tělo a vím, že ne. Neztratil jsem svou schopnost čichat, ani nečekám na svou 

pravou lásku, abych poprvé čichal. Prostě takový jsem, a ostatní by měli přestat 

řešit, co mi asi uniká”. 
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členů AVEN se identifikuje pomocí několika různých desktriptorů - “aro”, 

“demi”, “Gray-A”. Zajímalo mne, co přesně představují a jaká je jejich 

prevalence v asexuální komunitě.  

 

Asexualita vyvolává spoustu otázek již o své podstatě. Existuje, 

neexistuje? Pokud ano, tak jakto, že asexuální lidé mají sex, mají vztahy, 

masturbují atd. K zodpovězení těchto otázek jsou potřeba výzkumy, 

prozkoumání všech těchto oblastí i z nových úhlů pohledu. Tato diplomová 

práce má za cíl tyto oblasti alepoň přiblížit a identifikovat.  
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2. Teoretická část 

 

 

2.a    Definice asexuality 

   

Lidská asexualita je obvykle definována jako absence sexuální touhy vůči 

komukoliv (Yule, 2011). Dle hlavní definice komunity AVEN je asexuální 

člověk ten, kterého nikdo sexuálně nepřitahuje (či – v závislosti na 

překladu – necítí sexuální touhu): 

  

 “An asexual is someone who does not experience sexual attraction.” 

AVEN 

  

To je nejvíce přijímaná definice v rámci asexuální komunity. 

  

 Jiní popisují asexualitu jako: 

  

 absenci sexuálního chování (Rothblum & Brehony, 1993) 

 nízkou sexuální vzrušivost (Prause & Graham, 2007) 

 absenci sexuální sebe-identifikace (Boagert, 2004 a další) 

 sexuální dysfunkci (Bogaert, 2004, 2006; Prause & Graham, 2007) 

(in Yule, 2011). 

  

Relativně nedávný vznik asexuální komunity kombinovaný s nedostatkem 

empirických dat vedl k mnoha diskuzím a spekulacím o povaze asexuality. 

A to jak ve společnosti, tak převážně v klinické komunitě (Yule, 2011). 

  

Za tu dobu už se stihly vytvořit různé stereotypy (či předpoklady), dle 

kterých lidé s asexualitou: 

 jsou a-romantičtí (necítí romantickou přitažlivost) 

 jsou ženy (non-male) 

 mají strach ze sexu 

 jsou velmi věřící 
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 mají postižení 

 mají za sebou traumatický vztah či sexuální zážitek 

 se pro ni svobodně rozhodli, podobně jako v případě celibátu (Neth, 

2011; NextStepCake, 2011; Sloan, 2006; Walters & Geddie, 2006 

in Yule, 2011). 

 Některým stereotypům, hlavně prvnímu, se budu věnovat v empirické 

části této práce. 

  

Pohled na asexualitu se dá dělit na dva hlavní proudy: 

  

1.  asexualita jako dysfunkce 

2.  asexualita jako sexuální orientace 

  

Pohled dysfunkce nejčastěji řadí asexualitu jako variantu HSDD, pohled 

sexuální orientace jako jeden konec spektra sexuality. Každý z přístupů 

má validní argumenty, které je potřeba prozkoumat. Tato práce se pokusí 

alespoň nastínit oba pohledy a argumenty obou skupin. 

Navíc je možné, že se v asexuální komunitě sdružují různé skupiny lidí, s 

různými ontogenezemi asexuality. Existence nebo převaha jedné skupiny 

nemusí stoprocentně vylučovat existenci druhé. 

  

Dle mnoha autorů (například Van Houdenhove a Gijs, 2015) asexualita 

není zatím dobře definovaný termín či fenomén. Boagert (2006) pokládá 

otázku, zda je vůbec užitečné vytvářet kategorii a specifickou sexuální 

orientaci pro lidi, kteří celoživotně nepociťují sexuální touhu. 

  

Vědci zabývající se sociální vědou konceptualizují sexualitu a její 

zkoumání do tří kategorií: chování, touhy a identity (Laumann et al., 1994 

in Sherrer, 2008). Asexualita obsahuje všechny tři kategorie: 

  chování, v jeho absenci a vymezení se proti němu 

  touhu, v tom, že ji nepociťuje 

  identitu, v tom že jí lidé v asexuální komunitě pociťují velmi silně 
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2.b    Prevalence Asexuality 

  

Většinou se udávajvá kolem 1 %. 

  

Ve důležité studii A.F.Boagerta (2004) bylo identifikováno jako asexuální 

1.05% respondentů - 195 lidí z výzkumného souboru 18 621 respondentů. 

  

Studie z roku 2013 porovnávala data ze statistických dotazníků dvou 

časových období (z let 1990-1991 a 2000-2001) ve Velké Británii. Získala 

data od 13,765 respondentů ve věkovém rozmezí od 16–44 let. Sběr dat 

probíhal doma u respondentů školenými examinátory metodou face-to-

face, rozhovorem a vyplňováním dotazníku.   

V časovém období 1990-1991 uvedlo 0,9 % respondentů: “Nikdy jsem se 

necítil sexuálně přitahován/a (ani ženami, ani muži, ani nikým jiným)”. 

V časovém období 2000-2001 to bylo 0,4 %, což čítalo 79 osob. Lidi, kteří 

udávali, že nikdy necítili sexuální touhu byli v průměru mladší než lidé, 

kteří udávali, že sexuální touhu již cítili: 28,5 let versus 30,6 let u mužů a 

29,4 let versus 30,7 let u žen (Aicken, Mercer & Cassell, 2013). 

  

2.c     Historie asexuality 

  

2.c.i.  Neviditelnost asexuality v historii 

  

O asexualitě se začalo hovořit až začátkem dvacátého prvního století. 

Historická neviditelnost asexuality byla možná díky kombinaci několika 

faktorů. Například: 

  

 Asexuální lidé se většinou neúčastní explicitních socio-sexuálních 

aktivit, které by strhávaly pozornost buď na ně samotné nebo na 

jejich atypické sexuální chování (Bogaert, 2004). 

 Nedostatek sexuální touhy či chovaní není považovaný za ilegální 

či amorální, tudíž asexuální lidé nebyli vystaveni legálnímu dohledu 

či postihům jako jiné sexuální menšiny (Bogaert, 2004). 
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 V minulosti lidé potřebovali jiné lidi a vztahy k přežití, jen málo 

jedninců se dokázalo uživit zcela samostatně. Manželství toho bylo 

velmi důležitou součástí. Zatímco dnes si člověk může zvolit, zda 

chce vstoupit do manželství a mít sex, v minulosti tato volba ani 

nemusela existovat. 

 V některých dobách, například ve viktoriánské Anglii by naopak to, 

co bychom mohli označit za asexualitu, tedy nedostatek sexuální 

touhy, mohlo být vnímáno pozitivně či správně u některých skupin 

obyvatelstva (žen). 

  

V některých historických obdobích a sociálních uspořádáních nebyla 

sexuální touze přikládána taková důležitost jako dnes. Zvláště pokud 

bereme v potaz historii Evropy za posledních tisíc let. Dnešní společnost 

je naopak velmi silně sexualizována, tudíž je logické, že se nedostatek 

sexuální touhy jako problém dostává do popředí až ve dvacátém prvním 

století, a ne například v devatenáctém. 

  

Samozřejmě důsledky asexuality byly zmiňovány odjakživa. Lidská 

sexualita je častým námětem lidové tvorby, předmětem hovorů či inspirací 

děl a u asexuality tomu není jinak. Zmínky o ženách, které nechtějí sex či 

starých mládencích, co nikdy neměli vztah není náročné najít. Tím se ale 

tato práce nezabývá. Zkoumá koncept asexuality a asexuální komunitu, 

která je vytvářena vědomě. Zkoumá lidi, kteří sami sebe označují jako 

asexuální. To, že mohou být asexuální i lidé, kteří se tak neidentifikují je 

důležité, ale tato skupina není zkoumána v této práci. 
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2.c.ii   Začátky zkoumání asexuality 

  

Jedou z prvních zmínek o asexualitě je pamflet vydaný v roce 1896 

Magnusem Hirschfelfem, zabývající se převážně sexualitou, Sappho a 

Sokrates, kde zmiňuje koncept podobný asexualitě (Rikki, 2014). 

  

První veřejně známá zmínka v odborné publikaci se nachází u Alfreda 

Charlese Kinseyho a popisuje koncept téměř shodný s asexualitou. V 

letech 1948 a 1953 vyšly jeho Kinseyho zprávy o lidském sexuálním 

chování. V nich se objevuje kategorie “X” na jeho škále sexuality, která 

označuje osoby s “žádnými socio-sexuálními kontakty či reakcemi” 

(například Drucker, 2010). 

  

V roce 1979 navrhl Michael Storms dvou-dimenzionální model erotické 

orientace, který vycházel z Kinseyho škály. Na této škále byl poprvé 

použit pojem asexualita. Představovala zakončení škály jak 

heteroeroticismu, tak homoeroticismu (Owen, 2014) 

  

První studie, která měla asexualitu jako jedno z hlavních témat, by mohla 

být studie “Asexuální a Autoerotické ženy: Dvě neviditelné skupiny” od 

Myry T. Johnson. Tato studie byla vydána roku 1977. Johnsonová zkoumá 

dopisy žen editorům ženských časopisů, sbíraných v průběhu 

sedmdesátých let. Jejím cílem bylo identifikovat skupinu (potenciálně) 

asexuálních žen (Owen, 2014). 

  

V roce 1983 publikovala Paula Nurie studii zkoumající vztah mezi 

mentálním zdravím a sexuální orientací. Výzkumný vzorek čítal 689 

vysokoškolských studentů. Studie se zaměřovala na heterosexualitu  

a homosexualitu, ale zahrnovala i asexualitu a bisexualitu jako sexuální 

orientace. 

Studie zkoumala vztahy mezi čtyřmi měřítky klinické psychopatologie 

(depresí, sebevědomím, manželským nesouladem a sexuálním 

konfliktem) a postoji k sexu, sexuální aktivitou a sexuálními preferencemi. 
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První studie zaměřená výlučně na asexualitu a její prevalenci je z roku 

2004 a jejím autorem je Anthony F. Boagert. Doposud je jednou 

z nejcitovanějších prací v rámci výzkumů asexuality a její vydání podnítilo 

řadu dalších výzkumů a akademický zájem o asexualitu. 

  

Po této studii se tedy již objevuje řada dalších studií zaměřených na 

asexualitu. První studie se soustředily na konceptualizaci a definici 

konstruktu asexuality (Bogaert, 2006; Brotto, Knudson, Inskip, Rhodes, & 

Erskine, 2010; Prause & Graham, 2007). 

Poté, v posledním desetiletí, se objevily výzkumy soustřeďující se 

specificky na fyziologické aspekty asexuality (Brotto & Yule, 2011). V 

posledních deseti letech se výzkumníci snažili prozkoumat spojení 

asexuality a různých charakteristik. 

  

Tady je jejich seznam vytvořený Ellen Van Houdenhove a Lukem Gijsem v 

roce 2015: 

  

 Fyzické charakteristiky: fyzické zdraví, výška, věk menarche 

(Boagert, 2004; Postoj & Baumble, 2010) 

 Biologické indikátory: pořadí narození, index délky prstů či 

dominance ruky (Yule et al., 2014) 

 Psychologické charakteristiky: mezilidské fungování (Brotto et 

al., 2010), deprese (Nurius, 1983) 

 Aspekty sexuálního fungování: frekvence sexuální aktivity 

(Bogaert, 2004), párová sexuální touha (Prause & Graham, 2007; 

Brotto & Yule, 2011), samostatná sexuální touha (Prause & 

Graham, 2007), sexuální vzrušivost (Prause & Graham, 2007) 

 Sociodemografické charakteristiky: úroveň vzdělání, religiozita 

(Bogaert, 2004) 
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2.d     Asexuální komunita 

 

  

Obrázek 1. - Vlajka asexuální komunity 

  

Asexuální komunita se vytvořila až v posledních dvou desetiletích. Její 

vytvoření bylo umožněno a urychleno expanzí internetu. Rozrostla se ze 

své první a nejvýznamnější internetové platformy AVEN – Asexuality 

Visibility and Education Network (dále již jen AVEN), která byla založena 

roku 2001 (Yule, 2011). Jejím zakladatelem je David Jay (Gressgård, 

2013). 

  

Doteď je největším a nejvýznamnějším fórem sdružujícím lidi s 

asexualitou, zajímající se o asexuální tématiku či hledající svou orientaci. 

V červenci 2017 měl AVEN 95 238 členů z různých částí světa. Obsahoval 

i satelitní komunity v různých jazycích. 

  

AVEN má dva hlavní cíle: 

  

a. Vytvářet prostředí pro diskuzi asexuality a podněcovat její 

přijímaní   

b. Facilitovat růst asexuální komunity (Gressgård, 2013) 

  

Většina studií asexuality používá AVEN jako hlavní platformu. Většina 

těchto výzkumů poté rozšiřuje archiv zdrojů AVENu a je orientována v 

rámci cílů a směřování AVEN (Gressgård, 2013). 
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Výzkumníkům se v poslední době doporučuje už neprobádávat jen AVEN 

fórum při zkoumání asexuality, ale zaměřit se i na jiné skupiny 

respondentů (Houdenhove, Enzlin, Gijs & Van Houdenhove, 2017). 

  

AVEN se aktivně angažuje ve výzkumu na svém fóru. Každý výzkum, 

který tam probíhá, prochází schvalovacím procesem výzkumné komise. K 

tomu, aby byl přijat ke schválení, musí žadatel/výzkumník poslat krátký 

popis výzkumu, cíle a dotazníky. 

  

Pro přesnost je třeba zmínit, že AVEN není úplně první sociální webovou 

stránkou zabývající se asexualitou, ale je to první platforma a fórum 

asexuální komunity (Milka & Cerankowski, 2014). 

  

Před fórem AVEN existovalo několik dalších skupin, například “Haven for 

the Human Amoeba” - Yahoo skupina. Tato skupina se již zabývala 

definováním asexuality a možnými strukturami asexuální komunity. Tyto 

skupiny existovaly asi rok před založením fóra AVEN, tedy kolem roku 

2000 (Haven for the Human Amoeba, n.d). 

  

Česká internetová komunita 

  

Jediné české fórum zaměřené čistě na asexualitu je Asexuál.cz. Má 

kolem 3900 členů. Je funkční (minimálně) od července roku 2008. 
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Tady je mapa uživatelů fóra 

 

 Obrázek 2. Mapa uživatelů fóra Asexual.cz (z Asexuál.cz, 2017) 

  

Zde jsou důvody návštěvníků pro návštěvu fóra: 

  

Důvod návštěvnosti Asexual.cz Počet Procenta 

vyhledávám informace o asexualitě 28 15.05 % 

toužím jen "sdílet" společný "problém" prostřednictvím 

internetu 

32 17.20 % 

hledám zde podobně orientované přátele 30 16.13 % 

hledám zde asexuálního životního partnera 28 15.05 % 

hledám zde porozumění od druhých 17 9.14 % 

hledám zde náhradu bližších sociálních kontaktů z reálného 

života 

7 3.76 % 

hledám zde způsob, jak se vyrovnat s vlastními frustracemi s 

pomocí ostatních 

13 6.99 % 

hledám zde svoji sociální identifikaci jako asexuála 18 9.68 % 
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nehledám zde nic, jen "zabíjím" volný čas 13 6.99 % 

Tab. 1 - Důvod pro navštěvování Asexal.cz (Asexual.cz, 2008) N = 186 

  

2.e Skupiny v rámci asexuality 

  

Sebe-identifikace je velmi důležitá pro asexuální komunitu. A to jak sebe-

identifikace asexuální, tak vlastní identita v rámci asexuální komunity. 

  

V rámci fóra AVEN si lze povšimnout, že ne každý uživatel se identifikuje 

čistě a jen jako asexuální. Objevují se i jiné identifikace jako demisexuální, 

Gray-A, a-romantický a jiné. Je to vidět například na označeních členů. 

Každý člen si může zvolit několik tagů, čehož velká část i využívá. Zde se 

právě objevuje spousta pod-identit asexuality. I v rámci fóra se dá najít 

spousta diskuzí o povaze “demisexuality” či “aromantismu”. 

  

Jako příklad vyčíslení těchto skupin lze uvést výsledky šetření z roku 

2011. Bylo provedeno týmem, který organizoval “Týden povědomí o 

asexualitě” (Asexual Awareness Week). Zpracoval data od 3430 

respondentů, kteří byli rekrutováni v asexuálních komunitách. Odpovídali 

sebe-identifikovaní asexuálové. Data byla sbíraná přes internet (Miller, 

2011). 

  

Na otázku: “Jak se identifikujete na asexuálním spektru?” vyšli tyto 

odpovědi: 

(A)sexualita Rozložení 

Asexual(ní) 56 % 

Gray-asexual(ní) 21 % 

Demisexual(ní) 21 % 

Žádná z uvedených 2 % 

Tab. 2 - Rozložení respondentů na asexuálním spektru, odpovědi z (Miller, 2011) 
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V tomto šetření také vyšlo: 

  

 Nejčastější věková kategorie byla 16–20 let (44 %), poté 21–25 let 

(32 %), následně pak 26–30 let (11 %) 

Téměř polovina lidí, kteří patří do asexuální komunity, se identifikovala 

jinak než jako (čistě) asexuální. V tuto chvíli se ještě neví, zda se jedná o 

odlišné sexuality nebo podskupiny, tato oblast ještě nebyla vědecky 

prozkoumána. Teoretická i praktická část této diplomové práce se kvůli 

tomu zaměřuje silně na sebe-identifikaci uživatelů asexuálních fór, aby 

alespoň ukázala rozmanitost a prevalenci těchto identit. 

  

Jak jsem zmiňovala výše, je zajímavé se podívat na tagy (krátké 

deskriptory) pod jmény uživatelů, dávající hlavní informace, jako 

pohlaví/gender uživatele v AVENu. 

Na fóru AVEN tyto tagy mohou dávat tyto informace: 

 Gender: “Bigender/queer”, “female”, “agender”,” Agender 

Demiboy”, “Male-bodied, probably agendered” 

 Zájmeno (kterým chce být uživatel oslovován): They/He, "hey 

shmuck", “her” 

 Místo, kde se nachází: Hawai, France, “Peklo”, “Zóna soumraku” 

 A/sexualita: “ace”, “Demi-romantic Hetero-asexual”, 

“Heteroromantic Asexual”, “Nonlibidoist demiheteromantic asexual”, 

“Demisexual” 

  

Lze najít mnoho tagů, které vyjadřují neochotu být v jedné konkrétní 

kategorii: Baffling; Who knows? I'm just me; wtf; Whatevs; meh-sexual, 

leave-me-alone-romantic; label-repulsed bass-o-sensual polysonic treble-

repulsed placiophonic 

  

Příklady jiných tagů: Mecha-broNonlibidoist; demiheteroromantic; 

asexualmantic aro-ace; Asexual Hypo-Panromantic; I am capable of 

sexual reproduction; Bi, polyamorous; not very sexual 
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Příklady dalších zmiňovaných sexualit:  thymosexual, lithsexual and 

lithromantic/akoisexual and akoiromantic, allosexual, Biromatic 

Panromantic 

  

2.e.i Představení hlavních skupin 

  

V této části se pokusím prezentovat hlavní tři skupiny, které se nejčastěji 

zmiňují na fóru AVEN. Je to: demisexualita, Gray-A a aromantismus. 

  

Většina informací týkající se popisu různých skupin pochází z AVENwiki. 

Tyto skupiny jsou doposud vědecky neprozkoumané, proto na ně ještě 

neexistují vědecké práce. AVEN je nejdůležitější platforma, která se jimi v 

tuhle chvíli zabývá a tudíž nejrelevantnější. Každá skupina je ilustrovaná 

příklady a příběhy reálných uživatelů z fóra. 

  

2.e.ii  Demisexualita 

  

První často zmiňovaná podskupina/jiná sexualita je demisexualita. 

Termín demisexualita je převzatý z anglického demisexuality – orientace 

a demisexual – člověk. Označuje sexuální orientaci, při které člověk není 

sexuálně přitahován jiným člověkem, pokud k němu nemá silné 

emocionální pouto. Je sexuálně přitahován pouze specifickými, 

konkrétními lidmi. Nepociťuje sexuální touhu, pokud nemá s někým 

konkrétním emocionální vazbu (Demisexual, n.d.). 

  

Termín “demisexuální” pochází z toho, že tato orientace může být 

považována za mezistupeň mezi asexualitou a sexualitou (branou v tomto 

případě jako opak asexuality). Dle jednoho modelu lidé s demisexualitou 

nepociťují primární sexuální touhu, ale pociťují sekundární sexuální touhu. 

V tomto modelu je primární sexuální touha (sexual attraction) založená na 

vnějších atributech, jako vzhled, oblečení či osobnost. Sekundární 

sexuální touha je oproti tomu pociťována na základě pouta či vztahu 

(connection) s druhým člověkem (Demisexual, n.d.). 
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Příklady z AVEN fóra: 

  

„.Neřekla bych, že bych ho neměla ráda (sex), často to byla zábava. Ale 

nepotřebovala jsem ho, netoužila jsem po něm, atd…Měla jsem s ním vztah, 

který se vyvinul až do toho, že mě sexuálně přitahoval. Netoužila jsem po sexu s 

nikým jiným, ale měla jsem sexuální touhu jen když náš vztah fungoval dobře, 

komunikovali jsme dobře a tak…Možná kvůli tomu se pořád cítím jako 

demisexuální, protože jsou moje pocity tak silně protkané s mou sexuální 

touhou...“ User S, 40, žena,( 2017) 

  

“Když jsem byla teenager, častý námět konverzace mezi mými kamarády byl, 

samozřejmě, sex, kdo se ti líbí (had a crush on), atd. Vždycky jsem o tom lhala, 

protože jsem nerozuměla, co to znamená, aby se mi někdo líbil. Dívala jsem se 

na lidi a viděla jsem, že jsou hezcí, ale nikdy mě sexuálně nepřitahovali...Když 

jsme spolu spali, nikdy jsem neměla náladu (never felt in the mood) ...začala 

jsem cítit všechny tyhle věci, které jsem nikdy necítila. Chtěla jsem mít sex, 

abych s ním byla víc spojená (to be that intimate with him). “ User W, (2017) 

  

“Je mi 47. Co mě trápí je, že jsem nikdy nebyl schopný být (engage in) ve vztahu. 

Nemít sex je toho důsledkem, protože mě neláká to “jen tak zkusit” nebo platit za 

sex nebo něco. Až tento rok jsem se dozvěděl o demisexualitě. Teď se cítím 

mnohem líp sám se sebou. Doufám, že budu schopný se líp otevřít lidem a najít 

si partnerku/partnera.” Cis male, 47, Demisexuální (I believe), AVEN (2017) 

 

Tento termín neznamená, že by demisexuálové měli nekompletní či 

poloviční sexualitu. Většinou nejsou demisexuálové sexuálně přitahováni 

nikým, nezávisle na pohlaví. Pokud ale mají emocionální vazbu (ať již 

romantickou či hluboce přátelskou) tak pociťují sexuální přitažlivost a 

touhu, ale jen ke konkrétnímu partnerovi. Demisexuálové si nevolí žít bez 

sexu, ale jednoduše nepociťují sexuální touhu, dokud nemají blízký vztah. 

Demisexualita se někdy řadí pod gray-A. Je ale jiná v tom, že se bere jako 

specifická sexuální orientace, zatím co gray-A je nespecifický pojem, který 
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by měl zahrnovat vše, co se nevejde ani přímo do sexuality, ani do 

asexuality. 

Demisexualita může pro některé lidi ztěžovat navazování romantických či 

sexuálních vztahů. Demisexuálové mohou působit na sexuální lidi tak, 

jakoby chtěli „být jen kamarádi“ a že nemají zájem o vztah či sex, což ale 

tak vůbec nemusí být. 

Demisexuálové mohou také kombinovat svoji identitu s genderovou 

orientací, jako „demi-heterosexual. Občas Používají také zkráceně termín 

„Demi“. (Demisexual, n.d.) 

  

2.e.iii  A-romantická 

  

Aromantičnost není sexuální orientace, ale romantická orientace (romantic 

orientation). Ne-romantický/a-romantický člověk nepociťuje romantickou 

touhu vůči jiným lidem – nemá žádnou touhu vstoupit do romantického 

partnerského vztahu. 

Dle AVENu je aromantičnost vrozená; podobně jako se někteří lidí rodí 

bez sexuální touhy a jsou tedy asexuální, tak se někteří lidé rodí bez 

romantické touhy a jsou a-romantičtí (Aromantic, n.d.). 

Ne-romantičnost se tedy taky dá brát jako jeden konec spektra, které by 

vypadalo takto:                          

Ne/Aromantičnost --

--------- 

----------------------------------- ---Absolutní 

romantičnost 

Jedinec necítí žádnou 

touhu vstupovat do 

romantických vztahů 

Jedinec někdy cítí touhu 

vstoupit do romantického 

vztahu, někdy do 

neromantického (například 

čistě sexuálního) 

Jedinec cítí 

touhu vstupovat 

výlučně do 

romantických 

vztahů 

Tab. 3 – Spektrum romantičnosti 
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Dalo by se předpokládat, že většina populace se bude nacházet kolem 

střední části tohoto spektra. Oba konce budou zahrnovat velmi specifické, 

ale psychologicky zajímavé skupiny, které by mohly stát za další 

prozkoumání. 

  

V rámci asexuální komunity se aromantičnost často zmiňuje. Používá 

se na ni často zkratka Aro, takže například člověk, kterého nikdo 

nepřitahuje ani sexuálně, ani romanticky se často identifikuje jako Aro 

Ace. Jak velká je tato skupina není zatím známé, proto to bude další z 

věcí, kterou prozkoumám ve svém výzkumu. 

  

Provázanost asexuality a aromantičnosti není zatím jasná, ani jestli se 

v asexuální komunitě vyskytuje víc a-romantických lidí než v běžné 

populaci. Ale je zajímavé a mohlo by být podstatné, že právě v této 

komunitě se začalo o aromantičnosti mluvit. Tudíž by se dalo 

předpokládat, že je v rámci této komunity častější. Ale to je jen čirá 

spekulace. 

V tomto rámci by mohlo být důležité se zaměřit na aromantičnost i při 

zkoumání asexuality. Emocionálně-romantický vztah je často spojený s 

fyzickou blízkostí. V tomto by mohl být aromantismus podobně 

významným faktorem asexuality jako demisexualita. 

Dle AVENu lidé, kteří nepociťují romantickou touhu, mohou mít stejnou 

potřebu empatické podpory, ale mohou tuto potřebu uspokojovat v rámci 

platonických vztahů. Tito lidé mohou mít a prožívat oddané vztahy, ale tyto 

vztahy jsou spíš blízké přátelství. Je víc věcí, které odlišují romantické 

vztahy od ne-romantických, ale většinou se zde vyskytuje fyzický a intimní 

kontakt, například držení za ruce, mazlení – což tedy aromantiky nebude 

lákat. Když se aromantik dostane do vztahu, je to většinou víc než 

kamarádství, ale míň než romantický vztah. V angličtině se to nazývají 

queerplatonický vztah (queerplatonic relationship) (Aromantic, n.d.). 
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Je důležité poznamenat že aromantičnost není vázaná na asexualitu. A-

romantičtí lidé tedy mohou být sexuální, jenom nechtít romantické vztahy. 

Mohou tedy mít jakoukoli sexuální orientaci. 

  

Příklady z AVEN: 

  

“Jsem aro...zatím kamarádi s výhodami je to jediné, co není úplně na nic. Najít 

kamaráda(ku) s výhodami, který tak zůstane je těžké. Zjistil jsem, že ex-partneři 

fungují nejlíp, jelikož už to známe. Vždycky když jsem to zkoušel s někým novým, 

začne ten dotyčný něco cítit a zkazí se to.” User V, That one that's not the others 

(gender), mužský překlad je tedy můj; sexually self reliant aro, AVEN (2017) 

  

“Někteří aro mají velmi blízká přátelství nebo QPP (queer platonic friendship), ale 

někteří nechtějí vůbec žádný druh vztahu. Žádný vztah je nejlepší vztah, pokud 

se zeptáš mě! “ User Q, žena, Aromantic Asexual, AVEN (2017) 

  

“...Nebyly by tam věci jako sex nebo romantická přitažlivost. Moje ideální 

manželství by byl spolubydlící (oddělené ložnice, samozřejmě), který by se mnou 

občas chodil ven a dělal věci jako nakupovaní nebo možná i prázdniny. Když 

jsem o tom přemýšlela, bylo by to jako mít blízkého sourozence...Vlastně 

permanentní nejlepší kamarád.” User U, žena, Asexuální/Aromantická, AVEN 

(2017) 

  

2.e.iiii  Gray-A 

  

Jelikož asexualita vychází z teorie sexuality jako kontinua, na jejímž 

jednom konci je hypersexualita či sexualita a na druhém asexualita, tak je 

mezi těmito dvěma body spousta protstoru. Ten by bylo možné označit 

jako “grey area” - šedá zóna – odtud Grey a přidáním “a” za asexualitu 

Gray. Navíc, dle AVENwiki, sexualita není jen černo-bílá (což by se taky 

dalo vyložit jako asexuální-sexuální), ale má různé odstíny šedi. Šedá je i 

jedna z barev vlajky asexuální komunity (viz. Obrázek 1.). 
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V asexuálních komunitách se najdou lidé, kteří se identifikují jako Gray-A. 

Jiné používané termíny jsou: Grey-A, Gray, Gray-ish, a jiné. Další termíny 

používané pro tuto sexualitu jsou: "hyposexual", "semisexual", "low sexual 

intensity", "asexual-ish" and "sexual-ish". Demisexualita se taky dá řadit 

pod tuto část sexuální spektra (Gray-A/Grey-A, n.d.) 

  

Jako Gray-A se mohou identifikovat lidé kteří: 

  

 Normálně nepociťují sexuální touhu, ale někdy ano 

 Někdo je sexuálně přitahuje, ale mají nízké libido 

 Cítí jak sexuální touhu, tak mají libido (sex drive), ale ne dostatečně 

silně, aby na základě nich jednali 

 Lidé, kteří si můžou užít a chtějí sex, ale jen za velmi limitovaných a 

specifických podmínek (Gray-A/Grey-A, n.d.) 

  

Může se stát, že lidé, kteří by technicky patřili do této kategorie si zvolí 

identifikovat se jako asexuální, protože to je jednoduší na vysvětlení. 

Například, někdo, kdo pocítí sexuální touhu jednou, dvakrát v životě na 

krátký okamžik, si může radši říkat asexuální, protože to je jednoduší a 

rychlejší než všem říkat o těch dvou zážitcích (Gray-A/Grey-A, n.d.). 

  

Příklady z AVEN či studií: 

  

“Sexuálně mě přitahují muži, ale nemám touhu nebo potřebu se s nimi účastnit 

sexuálních, ale ani ne-sexuálních aktivit.” Žena, 32, AVEN (Sherrer, 2008) 

  

“Měla jsem sexuální touhu, když jsem byla mladší a líbil se mi (sex) - a i do 

dnešního dne mě sex neodpuzuje ani neznechucuje, takže “asexuální” nebyl 

výraz pro mě...Trochu jsem pátrala a našla termín “graysexual”. Myslím, že to ve 

své podstatě znamená “šedou” zónu mezi sexuálním a asexuálním...Můj příběh 

je, že mě normálně bavil sex od dob, kdy jsem byla teenager do cca 25, ale 

potom se něco (nic traumatického) stalo, a už nechci mít sex. Myšlenka na něj 

mě láká asi jako 5 K běh (takže vůbec) a opravdu bych se radši koukala na 
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televizi. Jsem s tím samým partnerem už 10 let, takže to pro nás bylo náročné – 

zvlášť když on má extra velkou sexuální touhu...Pořád jsem do něj velmi 

zamilovaná a přitahuje mě v tom smyslu, že mi přijde velmi pohledný a jsem z něj 

paf (makes me giddy) - ale ne ve smyslu “teda, chci jeho penis” nebo co jsem to 

cítila, když jsem byla mladší.” User R, ženský překlad je jen můj překlad, AVEN 

(2017). 

  

Představili jsme si významné skupiny v rámci asexuální komunity. Výzkum 

těchto skupin téměř ještě ani nezačal, tak je nemožné je přesně uchopit. 

Nyní se ještě nedá říct, zda to jsou samostatné sexuality, jestli jen popisují 

určitou běžnou zkušenost (např. ztrátu sexuální touhy), jsou to podskupiny 

asexuality, nacházejí se v ní častěji nebo je to kombinace všech těchto 

možností. 

  

  

 2.f    Asexualita a gender 

  

Často zkoumaná otázka je propojení asexuality a genderu či pohlaví. V 

publikovaných studiích vychází počty žen či mužů s asexualitou různě, ale 

ženy většinou převažují. 

  

Ve studii A.F. Boagerta z roku 2004 bylo v asexuální skupině jen 29, 2 % 

mužů. Je ale třeba zmínit, že i v kategorii “sexuální” a v celkovém vzorku 

byl větší počet žen. V kategorii sexuální bylo 43,1 % mužů. 

  

Někdy je to ale naopak. Ve studii publikované roku 2015 vyšlo jako 

asexuální 9,2 % žen a 11,9 % mužů. Jsou to procenta respondentů, kteří 

byli identifikováni jako asexuální na základě alespoň jednoho z tří kritérií 

(Van Houdenhove, Gijs, T'Sjoen & Enzlin). 

  

Studie z roku 2013 neprokázala signifikantní rozdíl mezi procenty mužů a 

procenty žen. Z dat z roků 2000-2001 vyšlo, že 0,3 % mužů a 0,5 % žen 

uvedlo, že nikdy necítili sexuální touhu. V letech 1990-1991 to bylo 0,8 % 

u mužů a 1,0 % u žen (Aicken et al. 2013). 
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Další věc, na kterou se v této oblasti studie zaměřují jsou jiné genderové 

identifikace lidí v asexuální komunitě. Zdaleka ne všichni se identifikují 

jen jako muž nebo žena. 

  

Ve studii MacNeela & Murphy s 66 (2015) respondenty, se 47 % 

identifikovalo jako žena, 22,7 % jako muž a 27,2 % dalo jinou identitu, 

například genderqueer. 

  

Ve internetovém šetření z roku 2011 vyšlo toto genderové rozložení 

asexuálních respondentů: 

  

Genderová identita Rozložení 

Žena 64,1 % 

Muž 14,1 % 

Genderově neutrální 12,0 % 

Androgenní 11,4 % 

Gender queer 11,1 % 

Gender fluid(ní) 8,0 % 

Nejistý(á)/Zmatený/á 7,5 % 

Váhavý/á (Questioning) 6,6 % 

Nemám genderovou identitu 6,2 % 

Jiná 4,3 % 

Tab. 4 - Genderové rozložení respondentů, data z (Miller) N=3430 
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Doplňující otázka v tomto šetření byla: “Považujete se za transgender?” 

 Ano -  10,2% 

 Ne - 80,4 % 

 Nejsem si jistý/á 9,4 % 

  

  

2.g   Asexualita jako sexuální dysfunkce 

  

2.g.i   Zdravá lidská sexualita 

  

„Nelze pochybovat, o tom, že bezproblémový (a tím spíše dysfunkční) 

sexuální život nejednou i podstatným způsobem ovlivňuje duševní zdraví v 

nejširším slova smyslu“ (Weiss 2002, str. 9). 

  

Je premisa, že “zdravý sociální jedinec je sexuální.” (Flore, 2013). 

Spousta psychologických přístupů bere jako důležitou součást 

psychického zdraví jedince schopnost navazovat kvalitní mezilidské 

sexuální vztahy. Je již klasický aforismus, že zdravý jedinec je schopný 

“pracovat a milovat”. 

  

Spoustu lidí trápí jejich neschopnost dosáhnout funkčních partnerských či 

sexuálních vztahů nebo problémy v těchto oblastech. Naopak, pro většinu 

lidí je uspokojující sexuální život zdrojem velké spokojenosti a potěšení. 

Sex je důležitou součástí mezilidských vztahů. Lze tedy argumentovat, že 

když člověk necítí sexuální touhu, zasahuje to širokou a velmi důležitou 

část jeho vztahů. 

Navíc, sexuální prožitek je velmi náchylný na negativní ovlivnění jinými 

vlivy. Je tedy přirozené, že se psychologie (a jiné vědy) důkladně zabývají 

tím, proč a jak u nějakého jedince sexuální touha nefunguje či nefiguruje. 
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2.g.ii    Pojetí asexuality jak sexuální dysfunkce 

 

Někteří výzkumníci nabízejí pohled na asexualitu jako na sexuální 

dysfunkci. Z již existujících dysfunkcí jsou zmiňovány tři (in Yule, 2011): 

  

1. HSDD – hypoactive sexual desire disorder – nedostatek nebo 

ztráta sexuální touhy (Prause & Graham,2007; Pastor & Uzel, 

2010) 

2. SAD – sexuální averze (SAD; Bogaert, 2004; Prause & Graham, 

2007) 

3. různé parafilie – místo toho, aby asexuály přitahovali lidé, je 

přitahují nehumánní objekty (Bogaert, 2004; Bogaert, 2006) 

  

Pro zkoumání asexuality je nejdůležitější HSDD, jelikož jejím hlavním 

diagnostickým kritériem je absence sexuální touhy a fantazií a má 

celoživotní variantu (APA, 2000). Tím se nejvíce blíží pojetí asexuality. 

  

Dle Boagerta jsou zatím možnosti léčby HSDD limitované (například 

Ågmo, Turi, Ellingsen, & Kapersen, 2004; Heimen, 2002), což naznačuje, 

že zvyšovaní sexuální touhy může být velmi náročné. Mohlo by tedy být 

možné, že by člověk měl základní sexuální orientaci, která by ale byla 

potlačená celoživotní HSDD, kterou zatím neumíme vyléčit (2006). 

  

Další možností by bylo, že se jedná o čistě biologickou poruchu, kterou by 

bylo možno léčit například hormonální terapií (Sherrer, 2008). Zde je tedy 

jen krátký přehled působení hormonů, které mohou snižovat sexuální 

touhu: 

  

 U mužů snížená hladinou testosteronu 

 U žen snížená hladinou estrogenů, například estradiolu v 

menopauze 

 U mužů vyšší hladina estrogenů 

 U mužů i žen nízké hladiny androgenů 

 U mužů hypogonadismus 
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 U mužů nižší hladina DHEA (dehydroepiandrostenu) 

 U žen nižší hladina DHEA, pokud mají sekundární poruchu 

sexuální responzivity 

 U mužů i žen nízká hladina oxytocinu 

  

Podáním některých z těchto hormonů se dá sexuální touha zvýšit - např. 

DHEA, hlavně u žen (je potřeba dlouhodobé užívání); estrogenů, u žen po 

menopauze (lokální suplementace); testosteronu u mužů, ale vzácně i u 

žen (Stárka, 2010) 

  

2.g.ii HSDD 

  

V této kapitole nejprve uvedu popis HSDD dle DMS-IV, jelikož z té vychází 

většina studií, které v souvislosti s porovnáváním asexuality a HSDD cituji. 

Poté předložím hlavní rozdíly mezi definicí DMS-IV a DMS-V 

 

DMS-IV 

302.71 Hypoactive Sexual Desire Disorder – Hypoaktivní porucha 

sexuální touhy 

Diagnostická kritéria: 

  

A: Trvalý či opakující se nedostatek sexuálních fantazií či myšlenek a 

touhy účastnit se sexuální aktivity. 

Posouzení je na klinickém lékaři, který musí vzít v potaz faktory, které 

ovlivňují sexuální fungování - např. věk či životní situaci. 

  

B: Tento nedostatek působí výrazné potíže/distres nebo problémy v 

mezilidských vztazích. 

  

C: Tato sexuální dysfunkce se nedá lépe vysvětlit jinou 

psychiatrickou poruchou (kromě jiné sexuální dysfunkce) a není 

důsledek medikace, drog či zdravotního problému (APA, 2000). 
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“Tak jako ostatní FSD dělíme poruchy sexuální touhy na celoživotní 

(primární) a získané (sekundární), a na selektivní nebo generalizované 

(např. vlivem situace, životního období nebo partnera)” (Pastor, 2011, str. 

59). 

  

DMS–V 

  

Aktuálně se používá verze DMS-5, která vyšla v roce 2013, tedy čtyři roky 

před touto diplomovou prací. DMS-5 obsahuje, stejně jako předchozí 

verze z roku 1980, část Sexuální dysfunkce. 

  

DMS-V rozdělila HSDD na dvě separátní poruchy – Female Sexual 

Interest/Arousal Disorder – Poruchu ženské sexuální touhy/vzrušení a 

Male Hypoactive Sexual Desire Disorder – Mužskou hypoaktivní porucha 

sexuální touhy (APA, 2013). 

  

Většina studií, které se zabývají porovnáním asexuality a sexuálních 

dysfunkcí, používají ještě starou definici z DMS-IV a berou HSDD jako 

jednu poruchu. Pokud bude tedy v textu zmíněna HSDD, je myšlena 

celkově, nejen jako porucha pro muže. 

  

Historie DMS 

První Diagnostický a statistický manuál (DMS) byl vydaný roku 1952 

Americkou psychiatrickou asociací (APA; APA,1980 in Flore, 2013). V 

prvních verzích byly pouze dvě sexuální dysfunkce: frigidita – pro ženy a 

impotence – pro muže. 

  

Roku 1980 vyšla třetí edice – DSM-III, ve které se poprvé nacházela 

kategorie Psychosexuální dysfunkce. Tyto dysfunkce byly definovány 

jako “inhibice v sexuální touze či psychofyziologické změny v cyklu lidské 

sexuální odezvy”. Diagnóza inhibovaná sexuální touha zahrnovala 

překážky v jakékoli sexuální fázi předložené Masterem a Johnsonem (Latif 

& Diamond, 2013; Flore, 2013) 
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Pro DMS se stal základem pro porozumění sexuality cyklus lidské 

sexuální odezvy popsaný americkými sexuology Williamem Mastersem a 

Virginii Johnson v roce 1966 v publikaci “Human sexual response” (Lidská 

sexuální reakce). Tento cyklus byl pokusem popsat fyzické reakce 

zapojené v sexuálním procesu. V původní teorii se skládal z: 

  

1. Fáze vzrušení 

2. Fáze plató 

3. Fáze orgasmu 

4. Fáze uvolnění 

  

V roce 1987 vyšla revize DMS-III (DMS – III-R), ve které byla inhibovaná 

sexuální touha rozdělena na dvě kategorie. První kategorie byla nazvána 

hypoaktivní porucha sexuální touhy HSDD (Hypoactive Sexual Desire 

Disorder) a představovala nezájem o sex. Druhá kategorie byla sexuální 

averze – fobická averze k sexu (Latif & Diamond, 2013). 

  

DSM-IV, která vyšla v roce 1994 a s textovou revizí v roce 2000, hledala 

kompatibilitu s ICD-10. Jsou v ní čtyři kategorie sexuálních dysfunkcí, 

které pořád ještě vychází z teorie Masterse a Johnsona (Latif & Diamond, 

2013).: 

1. poruchy sexuální touhy 

2. poruchy sexuálního vzrušení 

3. poruchy orgasmu 

4. poruchy bolesti při sexuálním styku 

  

ICD - 10 

Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN) - International Classification of 

diseases (ICD) je vydávaná Světovou zdravotnickou organizací. Nyní 

(2017) se používá verze 10, který byla vydána roku 1992 (a od té doby 

několikrát zrevidována). 

V sekci Sexuální dysfunkce – F52 – se snaží pokrýt různé způsoby, 

kterými může být jedinec hendikepován v dosahování sexuálního vztahu. 
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Může to být kvůli nedostatku zájmu, potěšení, poruchám fyziologických 

procesů potřebných k efektivní sexuální interakci (například poruchy 

erekce) či neschopnosti kontrolovat nebo prožívat orgasmus (WHO, 

1992). 

  

Kategorie v této sekci zahrnují: 

 Nedostatek nebo ztrátu sexuální žádostivosti 

 Averzi, odpor k sexualitě 

 Anorgazmus, (psychogenní) 

 Bolestivou soulož, (psychogenní) 

 Nedostatek sexuálního požitku 

 Odpor k sexualitě 

 A další (WHO,2008) 

  

F52.0 Nedostatek nebo ztráta sexuální žádostivosti 

Hlavnín problémem je ztráta sexuální žádostivosti či touhy, která není 

sekundární k jiným sexuálním potížím, jako například poruchám erekce či 

dyspareunie. Nedostatek sexuální touhy neznemožňuje sexuální prožitek 

či vzrušení, ale snižuje pravděpodobnost, že jedinec iniciuje sexuální 

aktivitu. 

Zahrnuje: frigiditu 

  

F52.10 Sexuální averze 

Vyhlídka na sexuální interakci s partnerem je spojená se silnými 

negativními pocity a vytváří dostatečný strach či úzkost, aby se jedinec 

sexuální aktivitě vyhnul. 

  

F52.11 Nedostatek požitku ze sexuality 

Sexuální odezvy probíhají normálně a je přítomný orgasmus, ale není 

přítomno přiměřené potěšení. Tato stížnost je mnohem častější u žen, než 

u mužů (WHO, 1992; WHO,2008) 

Zahrnuje: anhedonii (sexuální) 
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Měření sexuálního vzrušení 

  

Měření sexuálního vzrušení není vždy jednoduché a přímočaré, zejména 

u žen. Průtok krve genitáliemi může být měřen vaginální 

photoplethysmografií, což je nejvíc prostudovaný a validizovaný 

fyziologický instrument ve studiích ženské sexuální odezvy. U mužů se 

používá phalopletysmografie. 

(Steril, 2009) in Latif & Diamond, 2013) 

  

Je důležité zmínit, že u žen jejich subjektivní sexuální vzrušení nemusí 

korelovat s jejich genitálním vzrušením (Chivers, Reiger, Latty, & Bailey, 

2004 in Bogaert, 2006). 

Výzkumy sexuální vzrušivosti tedy mohou být náročné a málo 

vypovídající. Toto může být stěžujícím faktorem při výzkumu asexuality; 

pokud nemáme přesné nástroje na změření (ženské) sexuální touhy, 

může být nepřesná a náročná i její diagnostika. 

  

HSDD versus Asexualita 

  

U SAV i HSDD většinou existuje sexuální orientace k partnerům jednoho 

nebo obou pohlaví. Vyskytuje se ale buď averze ke genitálnímu kontaktu 

nebo nízká sexuální touha vůči těmto partnerům. Tyto dvě poruchy se 

objevují v kontextu páru, zatímco asexualitu je možné určit u člověka 

samotného (Bogaert, 2004). 

  

V kritériích v DSM-5 je zajímavá formulace, že pro stanovení celoživotní 

HSDD či FSI/AD by porucha měla být přítomná od té chvíle, kdy se 

jedinec stal sexuálně aktivním (APA, 2013). Ale dá se argumentovat, že 

někteří lidé s asexualitou nikdy ani sexuálně aktivní být nezačali, protože 

je to nikdy nezajímalo. Samozřejmě je otázka, co budeme označovat jako 

bod, kdy člověk začne být sexuálně aktivní. První sex? Masturbace? 

Erotická zkušenost s druhým člověkem? První sexuální fantazie? 
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Ve své studii Brotto et. al. (2007) porovnává data asexuálních lidí s daty 

lidí s HSDD. Byla použita data 11 až 54 žen (z některých škál byly 

vyloučeny ženy, které nikdy neměly sex). Z porovnání výsledků z FSF 

(Female Sexual Function Index) vyšlo, že asexuální ženy studie měly nižší 

skóre touhy a vzrušení (tedy, že mají tyto oblasti nižší) než ženy s HSDD 

a poruchou sexuální vzrušení (Wiegel, Meston, & Rosen, 2005). Skóre ve 

škálách Lubrikace a Bolesti byly porovnatelné s kontrolní skupinou a 

orgasmus a spokojenost se skupinou s HSDD. 

  

U mužů byl použitý dotazník IIEF (International Index of Erectile Function). 

Muži z asexuální studie byli porovnatelní s muži bez erektilních dysfunkcí 

– kontrolní skupinou (Cappelleri, Rosen, Smith, Mishra, & Osterloh, 1999 

in Brotto et al., 2007). 

  

Personal distres 

  

Dle DSM-IV i DSM-V je jedním z kritérií HSDD “osobní distres” (APA, 

2000; APA, 2013). Dle některých autorů je právě toto kritérium největším a 

základním rozdílem mezi asexualitou a HSDD (například Flore, 2013). 

  

Tady by se dalo praktikovat stejné pravidlo jako u homosexuality. Pokud je 

homosexualita egosyntonní tak není vnímána jako nemoc. Za poruchu, v 

MKN 10 (diagnóza 66), je považována pouze v případě, kdy je 

egodystonní, tedy nositel s ní není vyrovnaný (Procházka, 2010). 

  

Studie asexuality se zaměřily i na toto kritérium. Ve studii asexuality 

autorů Brotto et. al (2007) většina respondentů - 85 % mužů a 75 % žen - 

 odpovědělo, že necítí svoji sexuální orientaci jako potíž (distres). Rozdíl 

mezi pohlavími nevyšel jako signifikantní. 

  

Ve škálách měřící sexuální distres, MSDS a FSDS (Female Sexual 

Distress Scale) neměli účastníci Brottovy studie klinicky zvýšené výsledky 

(2007). 
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2.h     Asexualita a psychické problémy 

  

Ve studii Pauly Nurius, která se zabývala aspekty mentálního zdraví a 

sexuální orientace vyšlo, že asexuální lidé mají mírně zvýšené výsledky v 

depresi, v nízkém sebevědomí a v sexuálním konfliktu (1983). 

  

Studie Brotta et al. (2007) se zabývala i osobností a psychiatrickými 

symptomy. Dle jejich výsledků: 

  

 20,6 % žen a 9,3 % mužů uvedlo, že měli diagnostikovanou 

psychiatrickou poruchu (rozdíl byl signifikantní) 

 Skóre deprese, dle BDI-II, nebylo signifikantně zvýšené ani u 

mužů, ani u žen (2,8 % respondentů skórovalo v pásmu těžké 

deprese, 3,5 % v pásmu mírné deprese a 18,3 % v pásmu lehké 

deprese) 

 Alexithymie – dle některých škál TAS – vyšla u 12,2 % 

respondentů, 22,3 % vyšlo v mezihodnotách a zbylých 65,5 % vyšlo 

negativně. 

  

 

2.h.i   Problémy s důvěrou 

  

Mezi tématy, které se objevují na fóru AVEN je i problém věřit druhým 

lidem. Sexuální kontakt zahrnuje i mít druhého člověka extrémně blízko. 

Člověk je při něm většinou zranitelnější, jak fyzicky, tak psychicky. V rámci 

asexuální komunity se najdou i členové, kterým právě tenhle aspekt sexu 

znemožňuje mít sex. Uvádím tuto skupinu jako příklad možného působení 

jiných psychických vlivů na formaci asexuality. (Ne proto, že by se mi 

zdála výrazně početnější než jiné). 

  

Tady jsou dva vypovídající příklady z fóra AVEN: 

  

“Jsem si na 99 % jistá že důvodem pro moji averzi k sexu jsou problémy věřit 

druhým lidem (trust issues) a nedostatek sebevědomí. Mám vysoké libido, žádný 
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problém s tím číst erotiku nebo se i koukat na porno a jsem obecně velmi 

sexuálně pozitivní člověk...dokud se mě to osobně nedotýká. Můj první partner 

mi vždycky říkal že čím míň je ze mě vidět, tím líp a ani se mě vlastně nechtěl 

dotýkat, protože jsem nebyla dostatečně atraktivní. Tak jsem vychovávaná, 

abych si dávala pozor na cizí lidi (až tak, že se bojím jít ven ze svého bytu sama, 

i když jsem si jistá že mě moji rodiče nechtěli naučit být až takhle podezřívavá...) 

a myslím si, že každý člověk, kterého potkám, může být potenciální znásilňovač. 

Taky jsem si vědoma toho, že nejsem moc velká a silná, takže kdyby mě někdo 

chtěl nutit, tak by mohl. Takže pro mě je averze k sexu mix toho, že se bojím a že 

jsem self-conscious (hodně vědoma sama sebe, úzkostně). Nikomu nevěřím 

dostatečně na to, abych ho dokázala mít mi blízko (fyzicky či jinak). I když 

nemám touhu po partnerském sexu, myslím, že bych mohla mít sexuální vztah, 

pokud bych se naučila věřit, že sex může být bezpečný (v tom, že pokud chci 

přestat, nemusím bojovat proti svému partnerovi, aby se tak stalo) a pokud bych 

si našla partnera, který by mě dokázal přesvědčit, že ho neznechucuji. Zbožňuju 

dotýkání se, fyzickou blízkost a tak dále, takže doufám, že budu schopná se 

dostat přes své problémy. “  User A 

“Agendered/other non-binary, biologicaly female, Gray 

pansexual/bicurious/heteroflexible/whatever. Possibly demisexual/demiromantic”, 

AVEN, 2017 

  

“Je víc důvodů proč jsem nepřišel o panictví a část toho je problém věřit druhým 

lidem (trust issues). Je to extrémně intimní akt a bylo by to ponižující, kdyby se 

někdo rozhodl tě obelstít jen aby mohl říct, že jsi bezcenný idiot, protože si tomu 

věřil”.  User B, Agendered (mužský rod je jen můj překlad), 27, “Ace”, AVEN 

(2017) 

  

  

2.i    Masturbace 

  

Masturbace je důležitá a hodně diskutovaná oblast v rámci asexuality. 

Asexuální lidé k ní mají velmi rozdílné postoje a prožívají ji různě. Některé 

z nich naprosto neláká, ani ji neprovozují, ale někteří naopak masturbují 

pravidelně. 
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Ve studií Prause a Grahama z roku 2007 vyšlo, že dva ze čtyř sebe-

identifikovaných asexuálních lidí v jejich vzorku masturbuje, ale 

definuje masturbaci jako nesexuální. Z jejich rozhovorů také vyplynulo, 

že lidé s asexualitou interpretují méně chování jako sexuální než ne-

asexuální lidé. Prause a Graham nabídli jako možné vysvětlení, že přitom 

nepociťují rozkoš (2007). Toto rozdělování (negotiation) mezi tím, co je 

sexuální a co není, by mohlo být speciálně relevantní, pokud se mluví o 

masturbaci v rámci asexuální komunity (Sherrer, 2008). 

  

Výpovědi asexuálních lidí: 

  

 “...Toto pro mne zahrnuje i masturbaci. (Necítím) žádnou touhu po sexu s jiným 

člověkem, ani se sebou.”  žena, 25, AVEN (Sherrer, 2008) 

  

“Někdy masturbuju, ale nemám to spojené s ničím sexuálním. Vím, že to zní jako 

kontradikce, ale je to jen něco, co dělám občas a co mi pomáhá relaxovat, když 

jsem ve stresu.” Žena, 22, asexuální, AVEN, (Sherrer, 2008) 

  

“...je mi 78 a vždycky jsem byl a jsem panic. … Masturboval jsem celý život 

(pořád ještě masturbuju) ale bez fantazií o nikom. Používám to jen jako relaxaci. 

“ Uživatel C, muž, 78, AVEN, 2017 

  

Ve studii autorů Brotto et. al (s převážně asexuálními účastníky) 80 % 

mužů a 77 % žen uvedlo, že někdy masturbovali. Muži ovšem měli 

signifikantně vyšší frekvenci, viz. Tab. 1. (Brotto et. al, 2007) 
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Frekvence masturbace Muži Ženy 

Nikdy 7 % 42.7 % 

1x za měsíc 4.7 % 27.7 % 

1 - 4x za měsíc 32.6 % 23.3 % 

2 - 7x za týden 48.8 % 6.8 % 

1x za den 7 % 0 % 

 Tab. 5 Frekvence masturbace u mužů a u žen, data z (Brotto et al., 2007) 

  

Na otázku, jak často asexuální lidé masturbují a jaká část vnímá 

masturbaci jen jako fyzickou potřebu (bez sexuálního prožitku) se 

zaměřím i ve svém výzkumu. 

  

2.j    Asexualita jako sexuální orientace 

  

“Tak nějak jsem to cítil už od té doby, co mi bylo 12. Nevěděl jsem, že jsem 

asexuál, ale věděl jsem, že nejsem zapojený do stejného “tance” jako jiní 

preadolescenti a přišlo mi jejich téměř stoprocentní zaměření na sex matoucí a 

iritující”. User D, muž, 36, “ Ace / Hetero-romantic” (2017) 

  

Spousta odborníků, například: Berkey, Perelman-Hall, & Kurdek, 1990; 

Brotto & Yule, 2011; Brotto et al., 2010; Storms, 1978 (in Yule,2011) 

považuje asexualitu za samostatnou sexuální orientaci. 

  

K tomuto pohledu se také hlásí komunita AVEN a velká část asexuálních 

lidí.  V dnešní době jsou významné tendence přejít od patologizace 

asexuality k uznání asexuality jako samostatné a plnohodnotné sexuální 

orientace (Gressgård, 2013). AVEN patří k hlavním platformám této 

tendence. 
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Dle AVENu “Na rozdíl od celibátu, který si lidé volí, je asexualita nedílná (a 

vrozená) část toho, kdo jsme.” Tento pohled zdůrazňuje pohled na 

asexualitu jako na autentickou, zřetelnou sexuální orientaci či identitu 

(Gressgård, 2013). 

  

“Sexuální orientací rozumíme celoživotní, neměnný a nositelem 

nezapříčiněný a nezvolený stav výlučné nebo převažující erotické a citové 

preference osob daného pohlaví.” (str. 107, Procházka, 2010). Jako 

jedinou připomínku k této definici bych uvedla: na fórech, kde se diskutuje 

asexualita, se rozlišuje erotická – sexuální a citová – romantická 

orientace. Tudíž se může stát, že člověk má romantickou orientaci, ale 

nemá sexuální, či má například sexuální orientaci na muže a citovou na 

ženy. 

Sexualita není jen něco, co člověk dělá, ale hlavně identita - to, co člověk 

je, většinou biologicky. (Foucault, 1978; Weeks, 1986) (in Sherrer, 2008). 

  

Důležitým argumentem pro asexualitu jako samostatnou sexualitu je, že to 

velká část asexuálních lidí tak cítí, prožívá. Sebeidentifikace se považuje 

za validní a důležité kritérium i u jiných sexualit, ať už u homosexuality či 

heterosexuality. Navíc, většina lidí má jasno o své sexualitě ještě před tím, 

než mají sexuální zkušenosti. U většiny lidí se jejich sebeidentifikace před 

sexuálními zkušenostmi a po nich nemění. Dá se předpokládat, že u 

asexuality to bude stejně, i když tady nemusí přijít žádné fyzické 

zkušenosti. K prozkoumání tohoto předpokladu bude důležité udělat studii 

zaměřenou na asexualitu a věk. 

  

Jak jsem uvedla na začátku předchozí části “Spoustu lidí trápí jejich 

neschopnost dosáhnout funkčních partnerských a/či sexuálních vztahů“ 

ovšem asexuální osoby to dle jejich slov netrápí. Přesněji řečeno, řeší 

problémy v mezilidských vztazích stejně jako ostatní lidé. Řeší problémy v 

mezilidských vztazích, které souvisí nebo nesouvisí s jejich asexualitou, 

ALE neřeší a nevnímají svoji asexualitu jako problém. 
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Jak již bylo řečeno, jedním z diagnostických kritérií HSDD je, že samotná 

porucha musí jedinci (nebo v páru) působit výrazný distres. Většina 

asexuálních lidí udává, že to takto nepociťuje. Asexualita jedinci 

samozřejmě může způsobovat různé problematické situace (problém najít 

si životního partnera; neprožívání jedné oblasti života), ale to sexualita 

také (zkušenosti odmítnutí; možnost narušení intimního prostoru; frustrace 

z toho, že jedinec nemá sexuálního partnera; soustředění se na 

vyhledávání sexu na úkor jiných životních oblastí). 

  

“(Sexualita) Přináší tak lidem rozkoš, radost a potěšení na straně jedné, a 

úzkost, deprese a sexuálně přenosné nemoci na straně druhé.” (Weiss & 

Zvěřina, 2001, p. 9) 

  

V části “Asexualita jako sexuální dysfunkce” jsem zmínila argument, že 

sexuální život je důležitá a příjemná komponenta života většiny lidí. Proti 

tomu existují dva argumenty. Prvním je, že sexualita není jen jednostranně 

pozitivní – aby se dalo argumentovat, že život bez ní je jen horší – v 

některých aspektech může být i lepší (můžou odpadnout problémy a čas 

strávený hledáním sexuálních partnerů, řešení sexuálních problémů). 

Druhý je, že sice sexualita může být převážně pozitivní, ale to je i sport, 

poslech hudby, cestování či partnerství jako takové. Přesto je spousta lidí, 

kteří si je neužívají a netrápí je to. Zdá se to těžko porovnatelné, ale 

například nemít rád sport a pohyb je pro lidské tělo rozhodně škodlivější a 

pro psychiku je to taky negativní, ale nepovažujeme to za poruchu. Takže 

proč považovat za poruchu to, že někteří lidé prostě nepociťují sexuální 

touhu, pokud oni sami jsou s tím spokojení? 

  

Podobné argumenty se často objevují i z úst asexuálních lidí, jako je 

komentář v úvodu. 

  

“Je mi 54 a vůbec mě to netrápí (že jsem nikdy neměla sex) 

…pravděpodobně umřu, bez toho, že bych zkusila tandemový seskok, 

byla uvnitř sopky či vystoupila v (divadle) West End a tyhle věci mi vadí 

víc.”  User E, žena, 54, asexuální lesba, AVEN (2017) 
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Scherrer ještě poznamenává, že vývin silné asexuální identity může být 

podpořen soukromím internetu a specializovanými stránkami jako AVEN. 

V její studií vyšlo, že polovina účastníků (která byla rekrutována na AVEN) 

použila k definici (své) asexuality stejnou definici jako AVEN (2008). 

  

2. k   Asexualita a celibát 

  

Celibát – definice 

  

1: stav, kdy člověk není v manželství 

  

2: A.  abstinence od sexuálního styku 

    B.  přísaha, že se člověk zřekne manželství 

(Celibacy, n.d.) 

  

V historii i dnes vždy existovali skupiny lidí, které žily bez sexu, tedy v 

celibátu. Celibát se ale od asexuality liší tím, že jde o vědomou volbu. Nic 

nevíme o tom, zda lidé žijící v něm pociťují či nepociťují sexuální touhu. V 

rámci asexuální komunity existuje velká část lidí, která sex někdy měla a 

také část, která je ve vztahu a má sex pravidelně (převážně kvůli 

partnerovi) a nežije tedy v celibátu. Skupina lidí žijící v celibátu a skupina 

asexuálních lidí tedy není tatáž, i když se určitě protínají. 

  

O těchto protnutích zatím můžeme jen spekulovat. Například lidé s 

asexualitou by mohli mít menší problém si vybrat životní styl, kde se 

celibát vyžaduje, například kněžství. 

Mohlo by být přínosné zkoumat u obou skupin saturování životních 

oblastí, které jsou obvykle naplňovány v rámci partnerského a sexuálního 

vztahu a hledat paralely či odlišnosti. 
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V asexuálních komunitách se řeší různé možné komplikace vyplývající z 

asexuality. Vyskytují se například otázky na samotu “Máte strach, že 

budete celý život sami?” nebo na děti “Chcete mít děti?” “Jak mít děti jako 

asexuál?”. Některé z těchto oblastí jsou a byly řešeny i lidmi žijícími v 

celibátu. Asexualita neznamená, že člověk nechce mít vztah či necítí 

rodičovské pudy a u lidí žijících v celibátu to může být obdobné. 

  

  

Tady jsou vyjádření lidí z AVEN fóra, kteří nikdy neměli sex a neplánují ho 

mít, a zvolili si tedy život v celibátu: 

  

“I když ta zvědavost tam je, skutečný drive nebo touha vyzkoušet sex, byť 

jen jednou, u mě neexistuje...Zatím vůbec nelituju, že jsem neměl/a sex, a 

nemyslím, že se to v dohledné době změní.” User G, aromantic, asexual, 

AVEN (2017) 

  

“Osobně mi to nikdy nevadilo (že jsem neměl sex), zjistil jsem to celkem 

brzo (kolem 17 – teď je mi 32) že navždy budu panic. Sex je prostě něco, 

co mě nikdy nezajímalo, i před tím, než jsem věděl, že jsem ace (nebo že 

je pro to vůbec název).”User F, Agendered Demiboy, Asexual Aromantic, 

AVEN (2017) 

  

“Jsem 34letý panic a spokojeně umřu jako panic. Vůbec mě neláká (sex) 

zkusit. I když tohle vezmeme v potaz, pokud bych měl partnerku a chtěli 

bychom mít děti, tak bych o tom uvažoval.” muž, 34, Panromantic asexual, 

AVEN 

  

Ve studii z roku 2013 vyšlo, že mezi lidmi, které nikdo sexuálně 

nepřitahoval, byly dvě třetiny žen (66,1%) a o trochu menši procento mužů 

(59,7 %), kteří nikdy neměli sexuálního partnera či partnerku. Ve vzorku 

lidí, které již někdo sexuálně přitahoval, to bylo 4,9 % žen a 6,0 % mužů 

(Aicken et al.). 
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2. l   Asexualita a fyzický kontakt 

  

Asexualita neznamená averzi k jakémukoli fyzickému kontaktu. Na fóru 

AVEN se dá najít široká škála postojů k různým druhům fyzického 

kontaktu, od averze k jakémukoli po užívání si téměř všeho, kromě koitu. 

  

Zde jsou příklady různých postojů: 

   

“Opačné pohlaví mě romanticky přitahuje, ale netoužím po sexuálním 

kontaktu. Užívám si mazlení, líbání, a dokonce i uspokojování své ženy, 

ale netoužím po sexuálním styku.” Muž, 36, romantický hetero-asexuál, 

AVEN (Sherrer, 2008) 

  

“Fyzická náklonost je v pohodě, dokud se fyzický kontakt nestane 

sexuálním.” Žena, 28, AVEN, (Sherrer, 2008) 

  

“Sex mě ani neláká, ani ho nepotřebuju, ani ho nemám ráda, včetně 

jakýchkoli aktivit, které vypadají, že vedou k sexu.” Žena, 25, bi-curious 

asexuálka, AVEN (Sherrer, 2008) 

  

 “Nemám sex a nechápu, proč lidi chtějí mít sex.” Žena, 22, AVEN 

(Sherrer, 2008) 

  

Ve studii Sherrer 13 z 102 účastníků (kteří vyplnili dotazník na AVENu, s 

podmínkou, že se považují za asexuální), popsalo nějaký druh fyzické 

intimity s druhým člověkem, když popisovali svůj “ideální vztah” (2008). 

   

Zajímavé je, že v studii Aicken et. al na otázku uspokojení ze sexu: 

  25 % lidí, které nikdo nikdy sexuálně nepřitahoval odpovědělo 

“Vždycky si ho užívám” (oproti 55 % lidí, které někdo už sexuálně 

přitahoval) 

 22 % asexuálních lidí dalo “Většinou si ho užívám” (oproti 36%) 

 nikdo nedal že si ho neužívá většinu času či vůbec (oproti 1 % a 

0%) 
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 nejvýraznější rozdíl byl u odpovědi “Sex nemám”, 54 % oproti 9 % 

(2013). 

  

Studie autorů Brotto et. al byla další, která se zabývala sexualitou 

asexuálních lidí. Celková skóre mužů i žen v subškále touhy dotazníku 

DSFI (Derogatis Sexual Functioning Inventory) byly velmi nízké, i když u 

mužů byli signifikantně vyšší. 29 % mužů uvedlo, že si vzpomíná, kdy měli 

poprvé zájem o sexuální aktivitu. V průměru to bylo kolem 14 let. 73 % 

účastníků nikdy nemělo sexuální styk. Z těch, co jej měli, byl průměrný věk 

u mužů 22,5 let a u žen 19 let, tento rozdíl nebyl signifikantní (2007). 

  

Jako ideální frekvenci sexu uvedlo 86 % mužů a 94 % žen jako 0 - 2x za 

rok. Reálnou frekvenci pettingu/líbání uváděla většina žen (75%) a mužů 

(84%) jako nikdy a u obou pohlaví 14 % jako míň než jednou za měsíc 

(Brotto et. al, 2007). 

  

Kvalitativní výzkum(y) ukázal, že asexuální lidé mají jiné postoje k sexu 

než obecná populace. Postoje k sexu u nich variují od nezájmu po 

znechucení sexem. Zjistilo se, že lidé s asexualitou mají více negativní 

explicitní i implicitní postoje k sexu (Bulmer & Izuma, 2017). 

  

Jestli je nějaký typ fyzického kontaktu preferovanější mezi asexuálními 

lidmi, není jasné. Částečně se na to zaměří i můj výzkum. 

  

2.m    Asexualita a vztahy 

  

Tak jako asexualita implicitně neznamená, že jedinec netouží po žádných 

fyzických dotecích, tak taky neznamená, že nechce mít romantický vztah. 

Na AVENu je významná skupina lidí, kteří chtějí nebo mají romantický 

vztah – mají pro to výraz romantic. Je tam ale i podobně významná 

skupina, která žádný romantický vztah nechce, ti se označují jako 

aromantic. Je důležité si povšimnout a uvědomit si, že v asexuální 

komunitě se rozlišuje sexuální a romantická orientace jako dvě naprosto 

odlišné věci. Tento koncept je velmi zajímavý a mohl by být velmi užitečný 
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i v jiných vztahových a sexuologických oblastech (například u mužů, kteří 

mají sex s oběma pohlavími, ale vztahy výlučně s ženami). 

  

Jedna z premis AVENu, postulovaná zakladatelem Davidem Jay je, že 

každý asexuální člověk vnímá vztahy, přitažlivost a vzrušení trochu jinak 

(Brotto et al., 2007). 

AVEN je velmi otevřená platforma pro řešení veškerých otázek týkajících 

se vztahů. Procházením příspěvků a témat člověk najde otázky a 

komentáře na veškeré oblasti partnerských vztahů. Můj osobní názor je, 

že tím, že členové AVENu mají dokonstruovanou jednu z všeobecně 

přijímaných složek vztahu, sex, tak je to činí otevřenější zkoumat a 

diskutovat i jiné oblasti vztahů, jako například společné bydlení. Tímto 

může být toto fórum velmi inspirativní. 

  

Lidé v asexuální komunitě žijí v různých vztazích a řeší různé problémy, 

zde je několik příkladů: 

  

“Vzal/la jsem si někoho, koho jsem potkal/a tady na AVEN, a ne, nejsme 

rozvedení. Díkybohu sex není moc problém”. User H, Kinda gayish. Not-

very-sexual sexual. Grey or whatever. I don't care. AVEN (2017) 

  

“...Nikdy jsem ani nedostal do té milující oddané partnerské fáze. V této fázi 

svého života už se bojím/si myslím, že by to přineslo víc potíží než možných 

výhod.” muž, Heteroromantic, Celibate, Asexual, AVEN, (2015) 

 

“Vůbec mě nezajímají jakékoli sexuální věci, ale když jsem blízko nich (jedná se 

o jednoho člověka, jen uživatel je označuje plurálem they, pozn. autora), opravdu 

chci dělat věci jako držet je za ruce a usnout na jejich rameni. Aby bylo jasné, 

moje definice chození s někým, je být nejlepší kamarádi, kteří jsou si rádi fyzicky 

blízko (psychically close), ale ne-sexuálně.“ User CH, Lost on the Ace spektrum, 

AVEN (2017) 

  

“Uvědomil jsem si, že jsem asexuální přesně *potom* co jsem se oženil. Měli 

jsme sex o naší svatební noci a tehdy to bylo naposled...a to bylo před 4 lety. 
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Jediné, na jsme dokázali přijít, abychom zachránili náš vztah, bylo otevřít náš 

vztah (teda, otevřít ho na její straně) ...Extrémně mi to vadilo…” User H, (v aj 

není jasné, jestli je pisatel muž či žena, jen že má za partnerku ženu) (2017) 

  

“Nikdy jsem doopravdy nebyl “zamilovaný“. Mám rád lidi, ale nechci sexuálního 

partnera a rozhodně nechci děti. Považuji se za asexuálního. Nebyl bych ale 

proti platonickému přátelství, s mazlením a objímáním se nebo koukáním na filmy 

a hraním her nebo povídáním si celé hodiny o společných zájmech. Láska není 

to samé, co sex…” 

 - mužský rod je můj překlad, Můj výzkum, AVEN 

  

Velmi častá otázka na asexuálních fórech je “Co dělat, když já jsem 

asexuální a můj partner ne” či naopak. Samozřejmě asexualita může být 

pro ty, kteří vztah měli příčinou rozpadu vztahu. 

  

“Byla jsem 21 let v lesbickém vztahu, který skončil minulý rok. Bylo to pro mě 

srdcervoucí, protože jsme měly perfektní rodinu (4 děti) a život (v mých očích). 

Vím, že to byl nedostatek intimity, kvůli kterému jsme se rozešly. Pro mě to bylo v 

pohodě, ale moje žena zjistila, že potřebuje víc a nechtěla mě podvádět.” User I, 

žena, demisexuální, AVEN (2017) 

  

“...byla jsem vdaná dvakrát a obě moje manželství skončila kvůli mojí asexualitě.” 

User J, žena, “Velké A” AVEN (2017) 

  

2.m.i   Výzkumy  

 

Několik výzkumů, které se zabývaly asexualitou, se zabývalo i vztahy 

asexuálů, či postoji ke vztahům. 

  

Studie Aicken et al. se zaměřila na partnerské statistiky. Statisticky se 

neprokázalo, že by lidé, které nikdo nikdy sexuálně nepřitahoval měli větší 

proporci partnerů stejného pohlaví než opačného. 

Pro ty, kteří nějaké partnery udávali, byl medián počtu sexuálních partnerů 

jeden, s horním kvartilem pěti partnerů u můžu a tří u žen. 
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30 % lidí bylo v manželském svazku (oproti 40 % lidí, které již někdo 

sexuálně přitahoval), nikdo nebyl v nesezdaném soužití (oproti 16 %) a 70 

% bylo single a nikdy nebyli v manželství (oproti 40 %) (2013). 

  

Studie Bulmera a Izuny se zabývala implicitní a explicitními postoji 

asexuálních lidí k romantickým vztahům. Vyšlo jim, že asexuální 

respondenti měli negativnější explicitní postoje k romantickým vztahům 

než kontrolní skupina. Nenašli signifikantní rozdíl mezi oběma skupinami v 

implicitních postojích k romantickým vztahům. Na druhou stranu, a-

romantičtí asexuálové měli mírně negativnější explicitní postoje k 

romantickým vztahům než romantičtí asexuálové, i když nebyl signifikantní 

rozdíl mezi těmito skupinami v implicitních postojích (2017). 

  

Ve výzkumu autorů Brotto et al. (kde se většina respondentů sebe-

identifikovala jako asexuální), bylo signifikantně víc žen než mužů v době 

odpovídání ve vztahu. Tyto vztahy trvaly většinou méně než jeden rok. 

Část účastníků (56 % mužů a 23 % žen) popsala svůj vztah slovy jako: 

biromantický/asexuální polyamorní, heteroromantický či homoromantický. 

70 % respondentů už někdy ve vztahu bylo, ženy byly v signifikantně 

delších vztazích. Bez vztahu bylo v době vyplňování dotazníku 93 % mužů 

a 80 % žen (2007). 

  

V internetovém šetření z roku 2011 vyšlo toto rozložení romantické 

orientace asexuálních respondentů, N= 3430: 
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Odpovědi na otázku: “Jaké je vaše romantická orientace?”: 

  

Romantická orientace Rozložení 

Jsem romanticky přitahován/a muži 43.8 % 

Jsem romanticky přitahován/a ženami 32.2 % 

Jsem romanticky přitahován/a ne-binárně genderově identifikovanými 

lidmi 

21.1 % 

Moje romantická orientace je fluidní 20.7 % 

Nejsem si v tuhle chvíli jistý/á 20.2 % 

A-romantický/á (nikdo mě romanticky nepřitahuje) 18.2 % 

Jsem demi-romantický/á 12.1 % 

Jsem gray-romantický/á 10.6 % 

Jiná 6.8 % 

Necítím rozdíl mezi romantickou a ne-romantickou přitažlivostí 6.2 % 

Tab. 6 - Romantická orientace – data z (Miller, 2011) 

  

Když se výsledky cross-referencovaly s výsledky genderu, tak vzniklo toto 

rozložení: 
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Směřování romantické orientace Rozložení 

Heteroromantický/á 22 % 

Homoromantický/á 6 % 

Adrogynoromantický/á 1 % 

Jinak monoromantický/á 4 % 

Bi/Panromantický/á 22 % 

A-romantický/á 16 % 

Jiné 29 % 

Tab. 7 - Směřování romantické orientace, data z (Miller, 2011) 

  

2.m.ii  Asexualita a rodičovství 

  

Další důležité téma je asexualita a rodičovství. V rámci asexuální komunity 

jsou lidé, kteří děti mají, lidé, kteří děti nemají, ale chtěli by a lidé, kteří děti 

mít nikdy nechtějí. V tomto se tedy neliší od běžné populace, ale řeší 

občas jiné problémy. Například “Jsem ochotný podstoupit sex, abych měl 

dítě?” 

  

Ve výzkumu Aicken et al. mělo 33,5 % lidí, které nikdo nikdy sexuálně 

nepřitahoval děti (oproti 45 % v kontrolní skupině) (2013). 

  

Zde jsou výpovědi lidí, kteří děti mít chtějí: 

  

“Nikdy jsem nechtěla nic fyzického/vztahy, (ale) vždycky jsem chtěla děti 

(doslova si nepamatuju, že bych je někdy nechtěla)” žena, AVEN, ke třiceti, 

Asexual. Cis gender Female. Slightly-more-hetero-than-not (2015) 

  

Dle jiného člena “David Jay, zakladatel AVENu je v romantickém vztahu se svojí 

asexuální přítelkyní a doufají, že v budoucnu dítě adoptují. “Je to něco, co jsem 

vždycky cítil velmi silně (a nedokážu říct proč), mít dítě. Chci adoptovat, myslel 
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jsem si, že na to potřebuji být v oddaném (commited) vztahu” User K, AVEN 

(2015) 

  

“Chtěla jsem být matkou už od předškolního věku. Opravdu bych byla ráda 

pěstoun/adoptivní rodič. Zajímalo by mne, jak by se projevila genetika na mých 

vlastních dětech, ale jestli budu mít jen adoptované, tak to bude taky v pohodě. 

Kdybych na tom byla finančně líp, tak už bych se snažila o to být pěstoun. 

Ideálně bych chtěla mít partnera, který to se mnou bude sdílet, ale to si nejsem 

jistá, že se někdy stane.” User L, žena, Gray-romantic Asexual. AVEN (2015) 

  

“19 let, už jsem se rozhodl. Děti mít chci, to rozhodně :D Ale asi budu muset 

adoptovat, jelikož mám nechuť k představě sexu.” User M, genderově 

nekonformní muž, Gray bisexuál, AVEN (2015) 

  

Jsou tam lidi, co už děti mají: 

  

“Nedávno jsem zjistila, že jsem ace (slag výraz pro asexuální, pozn. autora). Je 

mi 58 a mám dvě dospělé děti. Bohužel, teď jsem 2 roky rozvedená. Miluju svého 

ex, chtěla jsem romantický vztah, ale žádný sex. On byl moje první láska, ale 

potřebuje sex.” User N, Žena, AVEN (2015) 

  

“Vdávala jsem se mladá, měla čtyři děti, ovdověla v 43, po 23 letech manželství. 

Nikdy mě tolik nezajímalo mít manžela, jako mít děti. Můj manžel nebyl 

asexuální, ale měl velmi nízký sexuální drive.” User O, žena, asexuální, AVEN 

(2017) 

  

  

Samozřejmě je mezi lidmi s asexualitou spousta, která děti mít nechce: 

  

“Co se týče mě, mít děti mě neláká VŮBEC”. User K, AVEN, (2015) 

  

“Těžce nemám rád/a děti, nikdy jsem žádné nechtěl/a, vlastní či adoptované.” 

User P, agendered, aro-ace, AVEN, (2015) 
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Co se týče toho, jak mít děti, tak se v AVENu objevují snad všechny 

možnosti od “chci adoptovat”, “plánuju mít sex přesně tolikrát, abych 

otěhotněla”, “kvůli dítěti budu mít sex”, a další. 

   

Chtěla bych mít děti. Mám jen problém s tou částí zahrnující sex a těhotenství. 

Možná prostě adoptuju nebo někoho vezmu do pěstounské péče.” User T, Žena, 

Demi-gender AFAB, asexuální, AVEN, (2015). 

 

 2. n   Východiska pro empirickou část 

Prozkoumávání dostupné literatury a fóra AVEN identifikuje zajímavé 

oblasti a otázky: 

 Jaká je prevalence podskupin asexuality? Jsou to významné 

skupiny, či jen okrajový fenomén? Identifikuje se většina lidí na 

asexuálním fóru jako asexuální? 

 Jaké je propojení asexuality a a-romantičnosti? Chtějí mít asexuální 

lidé romatické vztahy? 

 Jaké jsou charakteristiky sexuálního života asexuálů? Rozlišují 

různí typy sexuálních aktivit? 

 Jak vnímají asexuální lidé masturbaci? 

 

Ve studii Aicken et al. 2013 vycházeli asexuální respondenti jako v 

průměru mladší. Jiné studie věk a asexualitu moc neprozkoumavají. 

Přitom se zde nabízí spousta zajímavých otázek -  Jak se vyvíjí asexualita 

v průběhu života? Jsou mladší asexuálové míň vyhranění? Mění se počet 

sexuálních partnerů? V empirické části proto budou rozdělena data na 

skupinu mladších a starších asexuálů.  
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3.  Empirická část 

 

 

3.a    Cíle výzkumu 

 

Asexualita je zatím velmi málo probádanou oblastí a zaměření tohoto 

výzkumu je tedy mapující. Cílem je provést mapování internetové 

asexuální komunity v oblastech sebe-identifikace a sexuálního života. 

Vlastní identita se tvoří velkou část života, výrazně však hlavně v 

adolescenci a mladé dospělosti. Tento věk je i dobou nových zkušenosti v 

rámci vztahů a sexuality. Dospělost je pak již věkem konsolidace získané 

identity. 

V rámci výzkumu tedy budou prezentována jak celková data – pro 

prezentaci asexuální komunity, tak data rozdělená na skupinu mladších a 

starších respondentů – pro prozkoumání možných rozdílů mezi těmito 

skupinami. 

  

 Oblasti, na které se tento výzkum zaměřuje jsou: 

  

 Sebe-identifikace 

 Sexuální orientace 

 Asexuální podskupiny 

 Ideální sexuální (a jiné) frekvence 

 Reálné sexuální (a jiné) frekvence 

 Masturbaci 

  

Pokusím se odpovědět na otázky: 

  

 Liší se skupina mladších asexuálů od starších asexuálů? 

 Jak se sebe-identifikují asexuálové? 

 Jaké jsou ideální i reálné charakteristiky sexuálního života 

asexuálů? 

 Jaké jsou procentuální zastoupení různých podskupin asexuality? 

 Jaká je prevalence a-romantičnosti v rámci asexuální komunity? 
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3.b Metody 

  

3.b.i   Konstrukce dotazníku 

  

Ke sběru dat byl sestaven speciální dotazník, zaměřující se na asexualitu 

a asexuální identitu. Dotazník byl vytvořen autorkou práce speciálně pro 

tuto diplomovou práci. Byl sestaven s ohledem na hlavní otázky 

identifikované při návštěvách asexuálních fór a při studii dostupné 

literatury. Sexuologická část byla inspirována dotazníkem Weisse a 

Zvěřiny (2013). 

  

Pilotní verze dotazníku byla administrována malému počtu lidí, 

pohybujícímu se v rámci LGBTIA+ komunity. Na základě jejich připomínek 

byl dotazník vylepšen. 

  

Kvůli požadavkům fóra AVEN musela být dodána možnost “nechci 

odpovídat” na otázky týkající se sexuálního života, například “Používáte 

sexuální hračky či jiné objekty pro vlastní sexuální uspokojení?” 

  

3.b.íí Dotazník 

  

Dotazník tvoří 26 otázek a začíná informovaným souhlasem, 

konstruovaným jako otázka ANO/NE. Na konci dotazníku je místo pro 

otázky, komentáře nebo zadání emailu pro zaslání zpracovaných 

výsledků. Obsahuje tedy celkově 28 položek. 

  

První část dotazníku obsahuje otázky na demografické údaje: věk, velikost 

bydliště, nejvyšší ukončené vzdělání a zemi původu. V této části jsou ještě 

otázky na gender a vztahový status, které ale už u tohoto souboru nejsou 

čistě demografické a ve výsledcích je už řadím do části výsledky. 
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Poté následuje sekce zaměřená na sebe-identifikaci. Tady jsou 

doplňovací otázky na sebe-identifikaci a otázky na sexuální orientaci a 

romantičnost. 

  

Poslední sekce je zaměřená na sexuální život. V této sekci se vyskytují 

otázky na zahájení sexuálního života, počet partnerů, ideální sexuální 

frekvenci, reálné sexuální frekvence a masturbaci. 

  

3.b.iii Výběr internetového fóra  

 

Jelikož je fórum AVEN největší a nejdůležitější platforma sdružující lidi, 

kteří se sebe-identifikují jako asexuální, bylo téměř automatické použít ho 

jako hlavní zdroj dat. 

Většina zahraničních studií, věnujících se asexualitě, má také respondenty 

z fóra AVEN. 

  

Jak jsem již zmiňovala v teoretické části, AVEN se ve výzkumech aktivně 

angažuje. 

Před zahájením výzkumu bylo potřeba poslat email do výzkumné sekce 

AVEN s hlavními informacemi ohledně studie – letter of information. Tento 

dopis zahrnoval informace o výzkumu, publikaci dat, kritéria zahrnutí do 

výzkumu pro respondenty atd. Celý dopis k tomuto výzkumu je přiložen. 

Bylo také potřeba zaslat celý dotazník a úvod k výzkumu. Je žádaný i 

souhlas etické komise univerzity, která výzkum zaštiťuje, ale já jsem ho 

nakonec nemusela předkládat. 

  

Celá výzkumná komise si musí dotazník projít a všichni její členové musí 

souhlasit s výzkumem. V mém případě trval schvalovací proces měsíc a 

půl. V rámci tohoto měsíce a půl probíhala komunikace se třemi členy 

výzkumné komise pomocí mailu a chatu na fóru AVEN. 

Dotazník musel být revidován – bylo požadováno přidání možnosti “nechci 

odpovědět” k otázkám na sexuální život a zařazení otázky na 

transgenderovost jako separátní. Bylo také potřeba zvýšit věkovou hranici 
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na 18 let, kvůli americké legislativě. Původně jsem chtěla mít hranici na 15 

letech, kvůli zachycení a lepšímu popsaní mladších asexuálů. 

  

3.b.iv Sběr dat 

  

Data byla sebrána online, programem Survio. Sběr dat probíhal cca měsíc 

až měsíc a půl mezi červencem a zářím 2017. 

  

Dotazník byl zveřejněný v sekci “Research request and studies” s 

informacemi a prosbou o vyplnění. Byla tam možnost psát otázky do 

vlákna pod žádostí, do soukromých zpráv a do mailu. V příspěvku byl 

odkaz na letter of information a na dotazník. Zároveň obsahoval tyto 

údaje: 

  

 Popis účelu výzkumu – sběr dat na Diplomovou práci 

 Informace o typu otázek – Demografické otázky, Otázky k 

asexualitě a Otázky na sexuální život. 

 Ujištění o anonymitě 

 Informace o tom, kdo může odpovídat – věk nad 18 let 

 Odkaz, kam napsat dotazy či žádost o statistiky 

  

3.b.v    Zpracování dat 

  

Data byla částečně předpracována v programu Survio. Poté byla pro větší 

přehlednost zpracována v programu Excel a zanesena do tabulek a grafů. 

Textové odpovědi byly roztřízeny ručně. 

  

Jako statistické testy byly kvůli neznámému rozložení dat vybrány 

neparametrické testy Chí-kvadrát a Mann-Whitney U test. Data byla 

testovaná na hladině významnosti p<0,05. Testy byly vypočítány 

naprogramováním v Excelu a za pomocí online programů. 
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3.b.iv     Respondenti 

  

Počet respondentů: 160 

  

Dotazník navštívilo 244 lidí. Z nich jej kompletně vyplnilo 160 lidí. 84 lidí se 

na dotazník jen podívalo (avšak nebylo možné shlédnout celý dotazník 

bez vyplnění). Dle dostupných údajů se nestalo, že by někdo dotazník 

začal a nedokončil. Dotazník tedy dokončilo a vyplnilo 65,6 % lidí, kteří na 

něj klikli. 

 

 

Graf 1 - Doba vyplnění dotazníku 

  

Několik lidí si zažádalo o výsledky šetření nebo celou výslednou práci. 5 

lidí si nastavilo celé vlákno, kde byla studie zveřejněna, jako prioritní. To 

znamená, že chtěli být notifikováni, jakmile někdo přidal nové informace. 
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3.c   Demografické údaje 

  

3.c.i  Věkové rozložení 

  

  

 

Graf 2 - Věkové rozložení respondentů 

  

Výrazně nejpočetnější byla skupina respondentů mezi 18–23 lety: 55 

%. 

Pak následovala skupina 24–29 let, ve které bylo 21 % respondentů. 

  

Pro zodpovězení otázky, jestli se od sebe liší skupina mladších a starších 

asexuálů, se soubor rozdělil. 

  

1. Mladší skupina obsahuje 55 % z celkového počtu lidí, tedy 89 

respondentů, a zahrnuje respondenty ve věku od 18–23 let. Tedy 

ve věku pozdní adolescence a začátku mladé dospělosti. 
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2. Starší skupina obsahuje zbytek respondentů, 45 % - 71 

respondentů, ve věku od 24–59 let. Měli by to tedy být respondenti 

ve všech fázích dospělosti. 

  

3.c.ii    Velikost místa bydliště 

  

 

Graf 3 - Velikost místa bydliště respondentů 

  

Nejvíc respondentů - 34,4 % - bydlí ve městě, čítajícím mezi 5000 až 100 

000 obyvateli. 
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3.c.iii    Země původu 

  

Tato otázka  byla doplňovací. 

  

USA 78 48,75 % Portugalsko 1 0,63 % 

Spojené království 26 16,25 % Španělsko 1 0,63 % 

Kanada 11 6,88 % Bulharsko 1 0,63 % 

Německo 6 3,75 % Kosta Ria 1 0,63 % 

Austrálie 6 3,75 % Itálie 1 0,63 % 

Polsko 3 1,88 % Řecko 1 0,63 % 

Švédsko 2 1,25 % Chile 1 0,63 % 

Švýcarsko 2 1,25 % Indonésie 1 0,63 % 

Rakousko 2 1,25 % Česká Republika 1 0,63 % 

Brazílie 2 1,25 % Nizozemsko 1 0,63 % 

JAR 2 1,25 % Hong Kong 1 0,63 % 

Francie 2 1,25 % Belgie 1 0,63 % 

Argentina 2 1,25 % Nový Zéland 1 0,63 % 

Tab. 8 – Země původu 

 

Téměř polovina respondentů – 78 - pochází z USA: 48,75 %. Ze 

zbylých 82 lidí jsou dvě početné skupiny respondentů z dalších velkých, 

anglicky mluvících zemí - Spojeného království (16,25 %) a Kanady 

(6,88%). 
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3.c.iv     Nejvyšší dosažené vzdělání 

  

 

Graf 4 - Nejvyšší dosažené vzdělání 

  

Nadpoloviční většina respondentů - 52 % - má vysokoškolské vzdělání. 
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3.d    Výsledky 

Část sebe-identifikace 

  

3.d.i Gender 

  

Hlavní otázka zněla “Jaké je vaše pohlaví?” a doplnění bylo “Ve smyslu 

gender – vnitřně prožívané pohlaví”. 

  

Bylo možné uvést více odpovědí. 

 

 

Graf 5 – Genderové rozložení 

  

Odpovědi “jiné” - skupina 18–23 

 Ještě nevím (questioning) 

 Queer 

 Nebinární. Zatím žádná další identifikace 

 Nebinární 

 Genderově neutrální 
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Odpovědi “jiné” - skupina 24–59 

 Bigender? Vprostřed 

 Demiboy, mezi mužem a agender 

 Mění se to v čase. Legálně žena 

 Mimozemšťan 

  

Gender 18-23 % 24-59 % 

Ženy 66 68.8 % 53 68,8 % 

Muži 10 10,4 % 11 14,3 % 

Bezpohlavní 9 9,3 % 6 7,8 % 

Fluidní 6 6,3 % 3 3,9 % 

Jiné 5 5,2 % 4 5,2 % 

N= 173 96 100 % 77 100 % 

Tab. 9 - Gender        Chí-kvadrát: 1,105527   p = 0,89339 

  

Celkově uvedlo nejvíce respondentů, že se cítí jako žena - 74,4 %. Mužů 

bylo ve výzkumném vzorku 13,3 %. 20,6 % respondentů využilo některou 

z jiných možností. 

  

Ve výzkumných skupinách zůstalo toto rozdělení velmi podobné. Ve 

starší skupině bylo mírně více mužů - 14,3 % vs.10,4 %. V mladší 

skupině byla početněji zastoupena skupina bezpohlavní a fluidní – 

celkově 15,6 % vs. 9,1 %. Tyto rozdíly nebyly statisticky významné. 

Na hladině významnosti 0,05 byl výsledek testu nesignifikantní. Nelze 

proto zamítnout nulovou hypotézu shodnosti vzorků. 

  



64 
 

 

 

 

Graf  6 – Transgender 

  

Jako transgender se označilo v doplňující otázce 9 lidí - 5,6 % z 

celkového vzorku. 

  

Transgender 18-23 % 24-59 % 

Ano 6 6,7 % 3 4,2 % 

Ne 83 93,3 % 68 95,8 % 

Tab. 10 - Transgender    Chí-kvadrát: 0,471028 p= 0,492518 

  

V mladší skupině bylo mírně vyšší procento transgender lidí. Tento rozdíl 

nebyl signifikantní. Nelze tedy zamítnout nulovou hypotézu shodnosti 

vzorků. 
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3.d.ii   Vztahový status 

  

Možnosti odpovědi na otázku zněly: 

 bez partnera/single a chcete tak zůstat 

 bez partnera/single a chtěl/a byste vztah 

 v dlouhodobém vztahu (více než 6 měsíců) 

 v krátkodobém vztahu (méně než 6 měsíců) 

 vdaná/ženatý 

 vdovec/vdova 

 v ne-romantickém, ale výlučném vztahu 

  

Možnost “vdovec/vdova” nevyužil žádný respondent. 

 

 

Graf 7 - Vztahový status 

  

Odpovědi “jiné” - skupina 18–23 let: 

 Single, a nevím, jestli bych chtěl/a vztah 

 Komplikovaný 

 Chtěl/a bych platonický vztah 

 Single a nevadí mi to 
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 Single a je mi to jedno 

 Single a teď zrovna vztah nehledám 

 Single a nejistý/á, jestli chci vztah 

 Single, ale chtěl/a bych platonický kamarádský vztah 

  

Odpovědi “jiné” - skupina 24–59 let: 

 Apatický single 

 Nemám vztah, ale nejsem si jistý/á, jestli bych chtěl/a 

  

 

18-23 % 24-59 % 

Single a spokojený/á 33 37,1 % 27 38,0 % 

Single a chtěl/a by vztah 37 41,6 % 22 31,0 % 

V dlouhodobém vztahu 8 9,0 % 9 12,7 % 

V krátkodobém vztahu 0 0,0 % 2 2,8 % 

Vdaná/ženatý 2 2,2 % 9 12,7 % 

V ne-romantickém vztahu 1 1,1 % 0 0,0 % 

Jiné 8 9,0 % 2 2,8 % 

Tab. 11 - Vztahový status dle věku         Chí-kvadrát:  13,675003  p = 0,03348 

  

Většina respondentů - 78,8 % a 74,4 % - byla v době studie single. Téměř 

půl na půl bylo single respondentů, co chtěli vztah a co nechtěli vztah. 

Romantický vztah mělo 18,8 % respondentů. 

  

V této otázce se ukázal signifikantní rozdíl mezi mladší a starší 

skupinou. V mladší skupině se více respondentů označilo jako 

single, ale chtějících vztah - 41,6 % vs. 31,0 %. Ve skupině “single a 

spokojený” ale žádný větší rozdíl mezi oběma skupinami není. Ve starší 
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skupině bylo výrazně víc vdaných/ženatých respondentů 12,7 % vs. 

2,2 %. V mladší skupině bylo výrazně více respondentů, kteří uvedli 

možnost “jiné”- 9,0 % vs. 2,8 %. 

  

Na hladině významnosti 0,05 byl výsledek testu signifikantní. Můžeme 

proto zamítnout nulovou hypotézu shodnosti vzorků. 

  

3.d.iii Sebe-identifikace 

  

Pro asexuální komunitu je důležitá sebe-identifikace a svoboda vyjádření 

vlastní (a)sexuality. Zajímalo mne, která slova jsou pro každého 

respondenta nejdůležitější. Také bylo důležité zjistit, jak často se objevují 

různé podskupiny asexuální komunity. 

  

Otázka byla položena takto “Jaké slovo/a byste použil/a k popsání své 

sexuální/romantické orientace?” a doplnění “Představte si, že se bavíte s 

kamarádem a on/a se vás zeptá na vaši sexualitu – jaké slovo/a používáte 

jako odpověď (nejčastěji)?” 

  

Tady jsou clustery odpovědí, seřazené dle četnosti v jednotlivých 

kategoriích. Dávám vždy jako první nejčastější odpověď (je-li tam) a 

poté ilustrační odpovědi. Odpovědi ponechávám v této části v angličtině, 

pro větší autenticitu. V této otázce jsem nedělila odpovědi do skupin 

mladší/starší, protože jednotlivé kategorie nejsou tak početné (N=152). 

  

1. Asexuální (33x - 21,7% ) 

1. Asexual (21x) 

2. “Don't know about romantic orientation, asexual, ace” 

3. "I don't like anyone that way. I don't feel attracted to people when I 

see them and I consider myself asexual." 

4. “Mostly asexual but a little straight” 

2. Pan/Biromantic, Asexual (29x - 19,01%) 

1. Biromantic asexual (13x) 

2. Pan-romantic Asexual (11x) 



68 
 

3. “Panromantic Asexual. I like everyone but I don't at the same 

time.” 

4. Asexual, demiromantic, panromantic. 

2. Asexual, Aromantic (19x - 12,5% ) 

1.  Aromantic Asexual  (16x) 

2. “Ace/aro aromantic/asexual” 

2. Nepoužívají žádnou definici (16x - 10,5%) 

1. “I don't care about labels. But I would only say: I don't want a 

relationship of romantic or sexual attachment. I just want to make 

a bunch of friends and share my happiness with them and my 

family.” 

2. “I'd use the word "none" or "no sexuality" instead of "asexual" or 

"asexuality" - and I'd use "none" or "no romantic attraction" as 

opposed to "aromantic" or "aromantic attraction".” 

3. “Not attracted to anyone.” 

4. I would say I'm not interested--I've only used the term asexuality 

privately and have never "come out" as it publicly to someone 

else. I don't feel as emotionally attached to the word as I used to, if 

that makes sense. I don't really feel like I need the label of 

asexuality. "Not interested" gets the point across and it isn't 

making a statement that's set-in-stone, because I don't know how 

I'll feel in the future. Plus, no one seems to be able to define 

asexuality, so it's fairly useless to me.” 

2. Asexual, Heteroromantic (15x - 9,9%) 

1. Asexual, heteroromantic(9x) 

2. “Heteroromantic asexual – I am attracted romantically to and fall in 

love with men, but don't experience sexual attraction to others.” 

3. “I am an ace of hearts, or a heteroromantic asexual. This means 

I'm romantically and aesthetically attracted to people of the 

opposite gender, but have no desire to have sex with them.” 

4. “Sexuality: Asexual Romantic Orientation: Heteroromantic. I'm 

only interested in being romantic with and date and marry and be 

committed to a man.” 

2. Gray-A - (asexual or romantic) (11x - 7,2%) 

1.  Grey asexual(2x) 

2. “Grey-a, I like sex but I don't like penetration, but I'm open to try it 

again” 
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3. “I'm sitting somewhere in the gray area just next to asexuality 

(honestly I've never spoken about this before)” 

4. “I am gray-ace. this mean i normally do not experience attraction 

to anybody , with a few rare exceptions . On the occasion when i 

do experience attraction , it is towards masculine-appearing 

people regardless of their gender or sex.” 

2. Několikanásobné označení/Mezi různými označeními (11x - 

7,2%) 

1. “1. queer, 2. bisexual, 3. sort of ace-aro, probably ace-aro-flux or 

gray-ace-aro” 

2. “Demigray Asexual / demi-homo-androromantic” 

3. “Ace/asexual... if they are more informed I specify 

heteroflex/cupioromantic gray ace” 

4. “Demi-pansexual, quoiromantic” 

5. “Heterosexual but veering sharply towards asexuality”. 

2. Jiné (8x - 5,3%) 

1. Straight (2x) 

2. “Straight but disinterested in sex” 

2. Romantic Asexual (7x - 4,6%) 

1. “Romantic Asexual – wants a romantic relationship without sex” 

2. “asexual but not aromantic” 

3. “I'm a demiromantic asexual with heterosexual attraction.” 

2. Není si jistý/á (5x - 3,3%) 

1. “Married sexually confused” 

2. “I'm still researching, but I'm pretty sure I'm probably gray-a. Not 

sure whether demi or completely ace, it's something I'll find out 

later on I guess. I'm still not sure about my romantic orientation, 

but I think either heteroromantic or gray-aro.” 

3. “indecisive, but lately asexual” 

2.  Demisexual (4x - 2,6%) 

1. (2x) Demisexual 

2. Demi bisexual 

2. Asexual, Lesbian (2x - 1,3%) 

1. Asexual Lesbian / Homoromantic Asexual 

2. Lesbian, Asexual 
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3.3 Intenzita sexuální orientace 

 

Přesné možnosti odpovědí zněly: 

 Asexuální/ nepociťuje sexuální touhu 

 Demisexuální/ nepociťuje sexuální touhu, pokud nemá silnou 

emocionální vazbu 

 Grey-A/ na spektru mezi sexuálním a asexuálním 

 Sexuální/ pociťuje sexuální touhu 

 Nevím/ještě to zjišťuji 

 Jiné 

  

 

Graf 7  - Intenzita sexuální orientace 

  

Odpovědi “jiná” - skupina 18–23 let: 

 Nezajímá mě sex, ale kvůli nedostatku touhy (useknutý text) 

 Placiosexual 

 Málo znaků na napsání odpovědi 

  

Odpovědi “jiná” - skupina 24–59 let: 

 Fluidní, mezi asexuálem and demisexuálem 
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 Autosexuál 

  

Sexualita 18–23 % 24–59 % 

Asexuální 69 77,5 % 46 64,8 % 

Demisexuální 5 5,6 % 7 9,9 % 

Grey-A 9 10,1 % 16 22,5 % 

Sexuální 0 0,0 % 0 0,0 % 

Nevím 3 3,4 % 0 0,0 % 

Jiné 3 3,4 % 2 2,8 % 

Tab.12 - Intenzita sexuální orientace   Chí-kvadrát: 8,171757    p= 

0,14702 

  

Tedy celkově: 

 71,9 % - nejvíce - se identifikovalo jako Asexuální 

 21,2 % se identifikovalo jako Grey-A 

 7,5 % se identifikovalo jako Demisexuální 

 3,1 % využilo možnost “jiné” 

  

Mezi mladší a starší skupinou byl rozdíl hlavně v identifikaci Gray-A. Ve 

starší skupině ji označilo 22,5 % respondentů, v mladší jen 10,1 %. Starší 

skupina taky měla mírně vyšší procento demisexuálních lidí. Tyto rozdíly 

nebyly signifikantní. 

  

3.d.v    Orientace sexuality 
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Další otázka byla zaměřená na orientaci sexuality, tedy na to, které 

pohlaví připadá respondentům jako nejvíc atraktivní. 

 

 

Graf 8 - Orientace sexuální orientace 

  

Odpovědi “jiná” - skupina 18–23 let: 

 Převážně Asexual s pár homo-sensual fantaziemi 

 Heteroromantic 

 Androsexual 

 Lidi mě moc neberou, ale můžu se vzrušit 

 Ne-lidské bytosti. 

 Jsem asexuální 

  

Odpovědi “jiná” - skupina 24–59 let: 

 Heteroflex 

 Přitahován fantaziemi, ne reálnými lidmi 
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18–23 % 24–59 % 

Lidé ve mě nevzbuzují sexuální touhu 61 68,5 % 43 60,6 % 

Homosexuální 0 0,0 % 3 4,2 % 

Bisexuální 3 3,4 % 4 5,6 % 

Heterosexuální 11 12,4 % 13 18,3 % 

Pansexuální 2 2,2 % 2 2,8 % 

Fluidní 2 2,2 % 1 1,4 % 

Nevím 4 4,5 % 3 4,2 % 

Jiná 6 6,7 % 2 2,8 % 

Tab.13 - Zaměřenost sexuální orientace        Chí-kvadrát: 6,96424   p = 0,43261 

  

Nejvíc respondentů uvedlo možnost “lidé ve mě nevzbuzují sexuální 

touhu” - 65,5 %. Z těch, kteří určují orientaci své sexuality, uvedlo nejvíce 

respondentů možnost “heterosexuální” - 15,0 %. Tyto dvě odpovědi 

převažovaly u obou výzkumných skupin. Ve starší bylo větší procento 

heterosexuálů - 18,3 % vs. 12,4 %. V mladší skupině bylo mírně větší 

procento respondentů, kteří uvedli odpověď “jiná” - 6,7 % vs. 2,8 %. Tyto 

rozdíly nebyly signifikantní. 

  

3.d.vi   A-romantičnost 

  

Přesná otázka zněla “Jaká je intenzita vaší romantické touhy?” a 

doplňující informace/otázka “Chcete mít s někým romantický vztah?” 

  

Celé možnosti byly: 
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 Aromantic/Ne-romantická/Necítí romantickou lásku či touhu 

 Romantic/Romatická/Cítí romantickou a/nebo touhu, chce 

romantický vztah 

 Nevím/Ještě to zjišťuji 

 Jiná 

 

 

Graf 9 - A-Romantičnost 

  

Odpovědi “jiná” - skupina 18–23 let: 

 zažívá romantickou přitažlivost jen někdy 

 Asi A-romantický(á) 

 (2x) Demiromantic 

 Zmatený(á) grey-aromantic 

 (2x) grey-romantic 

 Lhostejný a nízká touha 

 Romantický(á), ale teď nehledám vztah 

 Arofluid 

  

Odpovědi “jiná” - skupina 24–59 let: 

 Gray/cupioromantic 
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 Greyromantic 

 Quoiromantic 

 Lhostejný v reálném životě, ale intenzivní ve fantaziích 

  

Romantičnost 18–23 % 24–59 % 

A-romantický 18 20,2 % 20 28,2 % 

Romantický 47 52,8 % 33 46,5 % 

Nevím 14 15,7 % 14 19,7 % 

Jiná 10 11,2 % 4 5,6 % 

Tab.14–A-romantičnost    Chí-kvadrát: 3,141450   p = 0,87161 

  

Více lidí se identifikuje jako romantičtí než a-romantičtí. Jako 

romantický se identifikovalo 60,6 % respondentů. Jako a-romantický se 

identifikovalo 23,8 % respondentů. Celkem velká část, 17,7 %, 

respondentů neví, jestli jsou romantičtí, nebo a-romantičtí. V rámci 

výzkumných skupin se více starších lidí, než mladších identifikuje jako a-

romantický. Ve skupině mladších uvedlo více respondentů možnost “jiná“. 

Tyto rozdíly nebyly signifikantní. 

  

  

 

3.e    Výsledky 

Sexuální život 
 

3.e.i   Ideální sexuální četnosti 
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Tato část dotazníku měla za cíl prozkoumat, jak často by respondenti z 

asexuální komunity ideálně měli různé sexuální zážitky. Tyto zážitky byly 

rozděleny do tří kategorií: 

  

 Sexuální styk – různé druhy sexu 

 Necking – Dotýkání se s partnerem od pasu nahoru, líbání, 

objímání 

 Petting – Dotýkání se s partnerem po celém těle, včetně 

sexuálních orgánů. 

  

Ideální frekvence sexuálního styku 

Doplňující informace byla: V různých druzích sexu. 

 

 

Graf 10 - Ideální frekvence sexuálního styku   
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18–23 % 24–59 % 

Nikdy 70 78,7 % 53 74,6 % 

Jednou za rok 0 0,0 % 1 1,4 % 

Několikrát za rok 12 13,5 % 5 7,0 % 

Jednou za měsíc 3 3,4 % 5 7,0 % 

Několikrát za měsíc 3 3,4 % 5 7,0 % 

Jednou za týden 1 1,1 % 0 0,0 % 

Několikrát za týden 0 0,0 % 2 2,8 % 

Každý den 0 0,0 % 0 0,0 % 

Několikrát za den 0 0,0 % 0 0,0 % 

Tab.15 - Ideální frekvence sexuálního styku   U = 2986 p= 0.5552 

  

Nejvíce respondentů na tuto otázku odpovědělo, že ideálně by sex 

neměli nikdy - 86,9 %. Na druhém místě se s výrazně méně odpověďmi 

vyskytuje “několikrát za rok” - 10,6 %. 

Výzkumné skupiny se od sebe výrazně neliší, odpovědi jsou velmi 

podobné. Mírně větší procento mladších respondentů by ideálně mělo 

sexuální styk několikrát za rok - 13,5 % vs. 7%. Tento rozdíl není 

signifikantní. 

  

Ideální frekvence neckingu 

 



78 
 

Doplňující informace byla: Dotýkání se s partnerem od pasu nahoru, 

líbání, objímání. 

  

 

Graf 11 - Ideální frekvence neckingu 

  

 

18–23 % 24–59 % 

Nikdy 26 29,2 % 28 39,4 % 

Jednou za rok 4 4,5 % 4 5,6 % 

Několikrát za rok 10 11,2 % 9 12,7 % 

Jednou za měsíc 2 2,2 % 2 2,8 % 

Několikrát za měsíc 11 12,4 % 4 5,6 % 

Jednou za týden 7 7,9 % 6 8,5 % 
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Několikrát za týden 11 12,4 % 6 8,5 % 

Každý den 13 14,6 % 5 7,0 % 

Několikrát za den 5 5,6 % 7 9,9 % 

Tab.16 - Ideální frekvence pettingu    U = 2788 p= 0.20408 

  

Nejvíc respondentů uvedlo odpověď “nikdy” - 33,8 % a 30,3 %.  Na 

druhém místě se objevilo “několikrát za rok” - 11,9 %, na třetím 

“každý den” s 11,3 %. 

V mladší skupině byla častější odpověď “několikrát za měsíc”  - 12,4 % 

vs. 5,6 % a “každý den” - 14,6 % vs. 7,0 %. Ve starší skupině byla 

častější odpověď “nikdy” 39,4 % vs. 29,4 %. Tento rozdíl nebyl 

signifikantní. 

  

Ideální frekvence neckingu 

 

Doplňují informace byla: Dotýkání se s partnerem po celém těle, včetně 

sexuálních orgánů. 
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Graf 12 - Ideální frekvence pettingu 
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18–23 % 24–59 % 

Nikdy 54 60,7 % 45 63,4 % 

Jednou za rok 5 5,6 % 2 2,8 % 

Několikrát za rok 12 13,5 % 11 15,5 % 

Jednou za měsíc 7 7,9 % 3 4,2 % 

Několikrát za měsíc 9 10,1 % 2 2,8 % 

Jednou za týden 1 1,1 % 1 1,4 % 

Několikrát za týden 1 1,1 % 3 4,2 % 

Každý den 0 0,0 % 2 2,8 % 

Několikrát za den 0 0,0 % 2 2,8 % 

Tab.17 - Ideální frekvence pettingu     U =3140.5   p= 0.95216 

  

Většina respondentů uvedla odpověď “nikdy” - 61,9 %. Druhá nejčastější 

odpověď byla “několikrát za rok” a “jednou za měsíc”. 

  

Na hladině významnosti 0,05 byl výsledek testu nesignifikantní. Nelze 

proto zamítnout nulovou hypotézu shodnosti vzorků. 

  

3.e.ii   Reálné sexuální četnosti 

  

Minulá sekce byla zaměřená na zkoumání ideálních frekvencí sexuálních 

zážitků – jak často by je respondenti ideálně zažívali. Tato sekce je 

zaměřená na to, jak často je reálně zažívají. Otázky byly rozděleny do tří 

stejných sekcí, jako ideální frekvence: sexuální styk, necking a petting. 
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V dotazníku je u všech otázek v této sekci možnost “nechci odpovídat”. 

  

Reálná frekvence sexuálního styku 

  

Doplňují informace k otázce byla: V různých typech sexu, za poslední dva 

roky. 

 

 

Graf 13 - Reálná frekvence sexuálního styku 

  

 

18–23 % 24–59 % 

Nikdy 76 85,4 % 47 66,2 % 

Jednou za rok 4 4,5 % 4 5,6 % 

Několikrát za rok 5 5,6 % 5 7,0 % 

Jednou za měsíc 0 0,0 % 2 2,8 % 
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Několikrát za měsíc 1 1,1 % 7 9,9 % 

Jednou za týden 1 1,1 % 2 2,8 % 

Několikrát za týden 2 2,2 % 2 2,8 % 

Každý den 0 0,0 % 1 1,4 % 

Několikrát za den 0 0,0 % 0 0,0 % 

Nechci odpovídat 0 0,0 % 1 1,4 % 

Tab.18 - Reálná frekvence sexuálního styku U =2602  p= 0.05614 

  

Většina respondentů - 76,9 % a 84,4 % nemá sexuální styk. 

Celkově má sexuální styk 22,5 %  respondentů.  Nejčastější odpověď 

těch respondentů, co sexuální styk mají je “několikrát za rok” - 6,3 % a 

6,1 %. V mladší skupině výrazně více respondentů uvedlo, že nemá 

sexuální styk nikdy - 85,4 % vs. 66,2 %. Ve starší skupině je více 

respondentů, kteří mají sexuální styk několikrát za měsíc - 9,9 % vs. 1,1 

%. Na hladině významnosti 0,05 byl výsledek testu nesignifikantní (ačkoli 

se hladině značně přiblížil). Nelze proto zamítnout nulovou hypotézu 

shodnosti vzorků. 

  

Reálná frekvence neckingu 

  

Doplňujíc informace k otázce byla: Dotýkání se s partnerem od pasu 

nahoru, líbání, objímání, za poslední dva roky. 
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Graf 14 - Reálná frekvence neckingu 

  

 

18–23 % 24–59 % 

Nikdy 55 61,8 % 46 64,8 % 

Jednou za rok 7 7,9 % 2 2,8 % 

Několikrát za rok 9 10,1 % 8 11,3 % 

Jednou za měsíc 1 1,1 % 4 5,6 % 

Několikrát za měsíc 5 5,6 % 4 5,6 % 

Jednou za týden 4 4,5 % 0 0,0 % 

Několikrát za týden 4 4,5 % 4 5,6 % 
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Každý den 1 1,1 % 1 1,4 % 

Několikrát za den 1 1,1 % 1 1,4 % 

Nechci odpovídat 2 2,2 % 1 1,4 % 

Tab. 19 - Reálná frekvence neckingu  U =3143  p= 0.96012 

  

Většina respondentů - 63,1 % a 60,6 %, nezažívá necking nikdy.  Z 

těch, co necking zažívají, 36,9 % a 39,4 %, je nečastější frekvence 

“několikrát za rok”. 

  

Na hladině významnosti 0,05 byl výsledek testu nesignifikantní. Nelze 

proto zamítnout nulovou hypotézu shodnosti vzorků. 

  

Reálná frekvence pettingu 

  

Doplňují informace k otázce byla: Dotýkání se s partnerem po celém těle, 

včetně sexuálních orgánů, za poslední dva roky. 
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Graf 15  - Reálná frekvence pettingu 

  

 

18–23 % 24–59 % 

Nikdy 71 79,8 % 48 67,6 % 

Jednou za rok 4 4,5 % 3 4,2 % 

Několikrát za rok 9 10,1 % 6 8,5 % 

Jednou za měsíc 1 1,1 % 3 4,2 % 

Několikrát za měsíc 1 1,1 % 6 8,5 % 

Jednou za týden 0 0,0 % 1 1,4 % 

Několikrát za týden 2 2,2 % 2 2,8 % 

Každý den 0 0,0 % 1 1,4 % 
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Několikrát za den 0 0,0 % 0 0,0 % 

Nechci odpovídat 1 1,1 % 1 1,4 % 

Tab.20 - Reálná frekvence pettingu      U = 2734 p= 0.1443   

  

Většina respondentů - 74,4 % nezažívá petting nikdy. Druhá nejčastější 

odpověď je “několikrát za rok” - 9,4 %. V mladší skupině petting 

nezažívá výrazně více respondentů - 79,8 % vs. 67,6 %. Ve starší skupině 

bylo víc respondentů, kteří zažívají petting několikrát za měsíc - 8,5 % vs. 

1,1 %. Tento rozdíl nebyl signifikantní. 

  

3.e.iii Subjektivně vnímaná četnost intimního kontaktu 

  

Doplňující informace k této otázce byla: V jakékoli výše zmíněné kategorii 

(sexuální styk, petting, necking). 

  

 

Graf 16  - Subjektivně vnímaná četnost intimního kontaktu 
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18–23 % 24–59 % 

Tak často jak chci 49 55,1 % 38 53,5 % 

Méně často, než chci 27 30,3 % 16 22,5 % 

Víc často, než chci 13 14,6 % 17 23,9 % 

Tab. 21 - Subjektivně vnímaná četnost fyzického kontaktu 

Chi-kvadrát: 2,74786   p= 0,25310 

  

Více než polovina respondentů - 54,5 % - má intimní kontakt s 

druhým člověkem tak často, jak chce. Celkově má více respondentů 

fyzický kontakt méně často, než chce. 

Toto ovšem platí hlavně pro mladší skupinu. Ve starší skupině je o něco 

více lidí, kteří mají intimní kontakt častěji, než chtějí. Tento rozdíl nebyl 

signifikantní. 

. 

  

3.e.iv    Masturbace 

  

Celá možnost “Ano, ale” zněla “Ano, ale je to jen čistě fyzická potřeba – 

necítím přitom sexuální vzrušení”. 
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Graf 17 - Masturbace 

  

 

18–

23 % 

24–

59 % 

Ano, ale necítím přitom sexuální 

vzrušení 28 

31,5 

% 28 

39,4 

% 

Ano a cítím přitom sexuální vzrušení 25 

28,1 

% 22 

31,0 

% 

Ne 33 

37,1 

% 20 

28,2 

% 

Nechci odpovídat 3 3,4 % 1 1,4 % 

Tab. 22 - Masturbace                                        Chí-kvadrát:  2,385358 p = 

0,49636 

. 
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Respondenti se dělí na tři téměř  rovnoměrné skupiny. Procento 

nemasturbujících; těch, co masturbují a cítí přitom sexuální vzrušení a 

těch, co masturbují a necítí přitom sexuální vzrušení je kolem 30 %. 

Mírně převažuje ta část, která masturbuje, ale nepociťuje při tom 

sexuální vzrušení - 35 %. 

Ve starší skupině je tato část výraznější - 39,4 % vs. 31,5 %. V mladší 

skupině je více nemasturbujících - 37,1 % vs. 28,2 %. Tyto rozdíly nejsou 

signifikantní. 

  

Frekvence masturbace 

 

 

Graf 18 - Frekvence masturbace 
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18 .- 23 % 24–59 % 

Nikdy 33 37,1 % 19 26,8 % 

Jednou za rok 0 0,0 % 0 0,0 % 

Několikrát za rok 6 6,7 % 5 7,0 % 

Jednou za měsíc 8 9,0 % 11 15,5 % 

Několikrát za měsíc 14 15,7 % 10 14,1 % 

Jednou za týden 3 3,4 % 5 7,0 % 

Několikrát za týden 18 20,2 % 14 19,7 % 

Každý den 2 2,2 % 3 4,2 % 

Několikrát za den 1 1,1 % 2 2,8 % 

Nechci odpovídat 4 4,5 % 2 2,8 % 

Tab. 23 - Frekvence masturbace                U = 2780  p = 0.1936 

  

Nejčastější odpověď ” byla - “nikdy”; uvedlo ji 32,5 % respondentů. 

Druhá nejčastější odpověď byla “Několikrát za týden”; tu uvedlo 20 % 

respondentů. 

V mladší skupině bylo výrazně více respondentů, kteří uvedli odpověď 

“nikdy” než ve starší skupině - 37,1 % vs. 26,8 %. Ve starší skupině 

uvedlo větší procento “jednou za měsíc” 15,5 % vs. 9,0 %. Tento rozdíl 

nebyl signifikantní. 

  

3.e.vi     Začátek sexuálního života 
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Otázka zněla “Kdy jste měl/a poprvé sexuální styk?” s doplňující informací 

“Pokud už jste měl/a sexuální styk. Napište prosím číslem.” 

Otázka byla nepovinná, protože se netýkala všech respondentů. Byl 

předpoklad, že lidé, kteří na ni neodpoví a kteří uvedou 0 v další otázce, 

ještě sexuální styk neměli. 

  

Formulace otázky zněla: “What was the age of your first sexual 

intercourse?” 

Odpovědělo 64 respondentů, neodpovědělo 94. 

0 7 10.9 % 

2 2 3,1 % 

6 1 1,6 % 

14 3 4,7 % 

15 3 4,7 % 

16 4 6,25 % 

17 5 7,8 % 

18 11 17,9 % 

19 7 10,9 % 

20 4 6,25 % 

21 6 9,4 % 

22 1 1,6 % 

24 2 3,1 % 

25 2 3,1 % 
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26 3 4,7 % 

29 1 1,6 % 

30 1 1,6 % 

36 1 1,6 % 

Tabulka 24 - Začátek sexuálního života 

  

Průměr (těch, co již měli pohlavní styk): 18,911 SD: 5,638 

Průměr (bez hodnot 2 a 2): 19,537  SD: 4,669 

  

 

18–23 % 24–59 % 

neodpovědělo 68 76,4 % 28 39,4 % 

0 4 4,5 % 3 4,2 % 

2 2 2,2 % 0 0,0 % 

6 
1 1,1 % 0 0,0 % 

14 
2 2,2 % 1 1,4 % 

15 
1 1,1 % 2 2,8 % 

16 
1 1,1 % 3 4,2 % 

17 
1 1,1 % 4 5,6 % 

18 
1 1,1 % 10 14,1 % 

19 
2 2,2 % 5 7,0 % 
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20 
2 2,2 % 2 2,8 % 

21 
4 4,5 % 2 2,8 % 

22 
0 0,0 % 1 1,4 % 

24 
0 0,0 % 2 2,8 % 

25 
0 0,0 % 2 2,8 % 

26 
0 0,0 % 3 4,2 % 

29 
0 0,0 % 1 1,4 % 

30 
0 0,0 % 1 1,4 % 

36 
0 0,0 % 1 1,4 % 

Tab. 25 – První pohlavní styk  U=296.5  p=0.0271 

  

Průměrný věk zahájení sexuálního života je v tomto souboru 18,9 let. 

Jako nejčastější věk zahájení sexuálního života se v tomto vzorku 

vyskytuje věk 18 let - 17,9 % (modus). Následuje 19 let  - 10,7 % 

respondentů a 21 let - 9,4 %. 

Na tuto otázku neodpovědělo výrazně víc respondentů z mladší 

skupiny než ze starší skupiny - 76,4 % vs. 39,4 %.   

Na hladině významnosti 0,05 byl výsledek testu signifikantní. Můžeme 

proto zamítnout nulovou hypotézu shodnosti vzorků. 

 

3.e.vii     Počet sexuálních partnerů 

  

U této otázky “Jaký je počet vašich sexuálních partnerů?” - bylo doplnění 

“S kolika lidmi jste měl/a pohlavní styk (sexual intercourse). Pokud z 

žádným, napište prosím 0.” 
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Tato otázka byla nepovinná, odpovědělo na ni 140 respondentů, 

neodpovědělo 20 respondentů. 

  

0 84 60 % 

1 22 15,7 % 

2 13 9,3 % 

3 4 2,9 % 

4 2 1,4 % 

5 3 2,1 % 

6 2 1,4 % 

7 1 0,7 % 

10 1 0,7 % 

15 1 0,7 % 

16 1 0,7 % 

20 1 0,7 % 

35 1 0,7 % 

30 2 1,4 % 

40 1 0,7 % 

100 1 0,7 % 

Tab. 26 – Počet sexuálních partnerů 
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Průměr: 2,84 partnera  SD: 10,323 

Průměr bez hodnoty 100: 2,14  SD: 6,179 

  

 

18–23 % 24–59 % 

Neodpovědělo 15 16,9 % 5 7,0 % 

0 
57 64,0 % 27 38,0 % 

1 
7 7,9 % 15 21,1 % 

2 
5 5,6 % 8 11,3 % 

3 
1 1,1 % 3 4,2 % 

4 
1 1,1 % 1 1,4 % 

5 
1 1,1 % 2 2,8 % 

6 
0 0,0 % 2 2,8 % 

7 
1 1,1 % 0 0,0 % 

10 
0 0,0 % 1 1,4 % 

15 
0 0,0 % 1 1,4 % 

16 
0 0,0 % 1 1,4 % 

20 
0 0,0 % 1 1,4 % 

30 
1 1,1 % 1 1,4 % 

35 
0 0,0 % 1 1,4 % 

40 
0 0,0 % 1 1,4 % 
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100 
0 0,0 % 1 1,4 % 

Tab. 27 - Počet sexuálních partnerů U = 1521.5 p = 0.00012 

  

Většina respondentů sex neměla - 60 %. Sex mělo 40 % respondentů. 

Téměř polovina měla sex s jedním člověkem - 15,7 %  respondentů. 

9,3 % respondentů mělo sex se dvěma lidmi. 15,7 % lidí mělo sex s více 

než dvěma lidmi, maximum bylo 100. 

Průměrný počet sexuálních partnerů respondenta byl 2,84. 

  

Výrazně více respondentů z mladší skupiny nemělo sexuálního 

partnera, než ve starší skupině 64,0 % vs. 38,0 %. Ve starší skupině 

mělo více respondentů jednoho sexuální partnera - 21,1 % vs. 7,9 %. 

Na hladině významnosti 0,05 byl výsledek testu signifikantní. Můžeme 

proto zamítnout nulovou hypotézu shodnosti vzorků. 

 

 

Graf 19 - Sexuální styk ano/ne 

 

3.6 Pornografie 

  

Celá otázka zněla “Sledujete pornografii či čtete pornografické příběhy?” 
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Graf 20  - Pornografie 

 

 

18–23 % 24–59 % 

ano 36 40,4 % 36 50,7 % 

ne 47 52,8 % 33 46,5 % 

nechci odpovídat 6 6,7 % 2 2,8 % 

Tab. 28 - Pornografie             Chí-kvadrát:  2,456085 p = 0,29286 

  

Polovina respondentů, přesně 50 % pornografii nesleduje, ani nečte. 

  

U otázky na pornografii uvedlo 5 % respondentů, že na tuto otázku 

nechce odpovídat. To je nejvíc ze všech otázek (pokud se nepočítají 

nepovinné otázky). 
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Ve starší skupině je větší procento těch, kteří sledují pornografii než v 

mladší skupině - 50,7 % vs. 40,4 %. Tento rozdíl není signifikantní. 

  

3.e.ix  Sexuální hračky 

  

Celá otázka zněla “Používáte sexuální hračky/jiné objekty k vlastní 

sexuální stimulaci?” 

  

 

Graf 21  - Sexuální hračky 

  

 

18–23 % 24–59 % 

ano 10 11,2 % 22 31,0 % 

ne 77 86,5 % 47 66,2 % 

nechci odpovídat 2 2,2 % 2 2,8 % 
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Tab. 29 - Sexuální hračky/jiné objekty        Chí-kvadrát: 9,857828  p = 

0,00723 

  

Většina respondentů (77,5%) nepoužívá sexuální hračky ani jiné 

objekty k vlastnímu sexuálnímu uspokojení.  20 % sexuální hračky či 

jiné objekty ke svému sexuálnímu uspokojení používá. 

Používá je výrazně více starších respondentů než mladších - 31 % vs. 

11,2 %. Větší část mladších respondentů, než starších je nepoužívá 

86,5 % vs. 66,2 %. Tento rozdíl je signifikantní. 

 

Otázky, kde se ukázal signifikantní rozdíl mezi mladší skupinou a 

starší skupinou: 

  

1. Vztahový status 

2. Zahájení sexuálního života 

3. Počet sexuálních partnerů 

4. Sexuální hračky 

 

 

4. Diskuze 

 

 

  

4.a  Základní zjištění o souboru 

  

Ve srovnávání s výsledky jiných studií využívám – kromě populací 

obecných – také výzkumy prováděné na mladších populacích a na 

ženách, neboť obě tyto skupiny jsou v mém výzkumném vzorku 

zastoupeny většinově. 
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4.a.i  Věk 

 

Nejpočetnější skupina respondentů byla nejnižší věková kategorie - 18–23 

let. 

  

Sběr dat byl ovlivněn administrací na internetu, který by měl být 

hypoteticky doménou spíše mladších ročníků. To by mohl být důvod, proč 

ve výzkumném vzorku nejsou žádní respondenti nad 59 let. 

  

Na druhou stranu by v dnešní době nemusel být rozdíl v používání 

internetu ve věkové kategorii do 45 let tak výrazný, takže tyto data dle 

mého názoru opravdu ukazují početnější skupinu. Je samozřejmě také 

otázkou, zda nemohou být asexuální fóra využívána spíše mladšími lidmi. 

Zároveň je asexualita relativně nový pojem. Začal se dostávat do 

povědomí až od roku 2001 (založení fóra AVEN). Před 40 lety tento pojem 

nikdo neznal, tudíž starší lidé nemohli konstituovat svou identitu jako 

asexuální. 

  

  

  

4.a.ii   Začátek sexuální života 

  

U respondentů, kteří již měli sexuální styk, to bylo nejčastěji v 18 letech 

(19,3%). Průměrný věk zahájení sexuálního života je v tomto souboru 18,9 

let, pokud vynecháme extrémní hodnoty tak 19,5 let. Nejčastější věk 

prvního sexuálního styku výzkumného vzorku je stejný jako v české 

populaci - 18 let (Weiss & Zvěřina, 2001) a vyšší než u amerických žen, 

kde 16 let (Chandra et. al. 2005). 

 .   

V mém výzkum se objevily dva velmi nízké výsledky: 2 a 6 let. Nabízela by 

se možnost, že si tuto otázku respondenti spletli s počtem sexuálních 

partnerů. U jednoho z nich je počet partnerů 2, u druhého 1. Na druhou 

stranu tyto otázky následovaly ihned po sobě a první bylo možné změnit i 

po zodpovězení druhé. 
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Tato otázka vyšla signifikantně odlišně pro mladší a starší populaci. Není 

to úplně překvapivé, jedná se zde v obou případech o věk. Ve starším 

souboru se vyskytují vyšší čísla, která se v mladším soubory vyskytnout 

nemůžou. 

  

4.a.iii Počet sexuálních partnerů 

  

V mém výzkumném vzorku byl nejčastěji udávaný (modus) počtu 

sexuálních partnerů 0. Tuto možnost dalo 60 % a 64 % respondentů. V 

dánském výzkumu prováděném na obecné populaci mladých dospělých 

uvedlo tuto možnost jen 4,9 % žen a 6,7 % mužů (Hald, 2006). Tedy 

výrazně méně než v asexuálním výzkumném vzorku. Průměrný počet 

sexuálních partnerů byl 2,84. Celkové průměrné číslo sexuálních partnerů 

za život je dle Amerického centra pro kontrolu a prevenci nemocí pro ženy 

mezi 24–44 lety 4,2 partnera, pro muže pak 6,1 partnerky. Opět jsou tato 

čísla výrazně nižší (CDC, 2017) 

  

Zde je rozdíl opravdu výrazný. Lidé z mého výzkumného vzorku udávají 

výrazně menší počet sexuálních partnerů než běžná populace. Většina z 

nich neměla žádného sexuálního partnera. Ti, kteří již sexuálního partnera 

měli, měli nejčastěji jednoho, výrazně méně často pak dva. Vyšší číslo, 

než dva uvedlo 15,7 % respondentů. 

  

Výsledky oběma směry jsou zajímavé. Výrazně nižší počet sexuálních 

partnerů by se dal vysvětlit více způsoby. Jako hlavní důvod se nabízí 

výrazné nižší (žádná) sexuální touha asexuálů, kteří tak ani nemají 

primární motivaci vyhledávat sexuální partnery. Dalo by se ale spekulovat 

i o opačném ovlivnění – s prvním partnerem si respondenti natolik nesedli, 

že už ztratili touhu si hledat dalšího. V tom případě by ale byla větší 

prevalence lidí, kteří měli jednoho partnera – nežádaného. 

  

Občas se také vyskytují spekulace, jestli lidé v asexuální komunitě nejsou 

prostě jen “tak neatraktivní, že se nedokážou najít partnera”. Proti tomu 



103 
 

stojí fakt, že spousta asexuálů nějakého partnera má a/nebo měla, ale i 

tak se cítí asexuálně. Navíc, pro tyto lidi existují jiná fóra a skupiny pod 

pojmem “in-cel” z “involuntary celibate”. Čistě subjektivně mi přišla obě 

fóra radikálně jiná, s jiným typem uživatelů a řešícím jiné problémy. 

Neměla jsem pocit, že by se jednalo o protínající se skupiny, ale 

samozřejmě na objektivní prozkoumání by byl potřeba komparační 

výzkum. 

  

Výsledek počtu partnerů byl signifikantně rozdílný pro mladší a starší 

skupinu. Tento rozdíl není na první pohled velmi překvapivý – s vyšším 

věkem se zvyšuje šance, že člověk potká pro něj zajímavé sexuální 

partnery, má více příležitostí atd. Na druhou stranu, u asexuální populace 

by člověk mohl předpokládat konzistenci nulového počtu partnerů po celý 

život. Zde je samozřejmě opět na úvahu, v jakém věku se daný jedinec 

ztotožní se svou asexualitou. 

  

4.a.iV   Užití sexuálních hraček 

  

Ve výzkumném vzorku uvedlo 20 % respondentů, že používá sexuální 

hračky či jiné objekty k vlastnímu sexuálnímu uspokojení. Toto číslo je 

výrazně nižší než udávaná procenta u ženské obecné populace, kde se 

pohybuje kolem 52,2 % (95 % CI 50.3–54.7%) (Herbenick et al.,2009). 

Výsledek je tedy výrazně nižší než u respondentek ze srovnávací studie. I 

takto relativně vysoký výsledek je však překvapivý, sexuální hračky se 

používají k stimulaci sexuální touhy, což by u tohoto souboru neměl být 

silný motivátor. Spíš by bylo zajímavé prozkoumat důvod, proč je někteří 

asexuálové vůbec používají. 

  

V průzkumu Rya & Meany (2007) kolem 33 % studentek a 8 % studentů 

uvedlo zkušenosti a “mechanickou pomůckou” v sexuálním styku. U mé 

mladší skupiny je to 11,2 %, což je nižší – i když v mé skupině se jedná 

používaní, a nejen o zkušenost. 
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4.a.v   Pornografie 

  

Ve svém výzkumu jsem se nezaměřovala na frekvenci použití pornografie, 

jen na to, jestli ji respondenti používají či ne. Data ukazují, že velká část 

mých respondentů ji skutečně používá – přesně 45 %. Co to znamená 

“používají” jsem nechala na jejich posouzení. Šlo mi o doplnění obrazu 

charakteristik sexuálního chování v rámci asexuální komunity, ne o 

detailní data konzumace pornografie. Má data jsou tedy jen velmi 

orientační. 

  

G.M.Hald (2006) ve své studii udává, že dle jiných výzkumů variuje počet 

uživatelů pornografie obecné populace mezi 86 % - 89 % u mužů a 54 % - 

85 % u žen. I pokud vezmeme v úvahu nejnižší údaj, 54 %, tak pornografii 

v mém výzkumném vzorku používá méně lidí než v průměrné populaci. 

  

Tento výsledek není překvapivý. Lidé sledují pornografii za účelem 

sexuálního vzrušení a vzbuzení a ukojení sexuální touhy. Měla by tedy být 

pro asexuální osoby mnohem méně zajímavá. Spíše je překvapivé, jak 

velká část mých respondentů pornografii používá. Bylo by velmi zajímavé 

zjistit jak, proč a jak často. Pro kvalitnější prozkoumání používání 

pornografie v asexuální komunitě by však byl zapotřebí separátní výzkum. 

  

U otázky na pornografii je zajímavé, že 5 % respondentů uvedlo, že na 

tuto otázku nechce odpovídat. To je nejvíce ze všech otázek (pokud 

nepočítáme nepovinné otázky). Mohlo by to ukazovat na potenciálně 

konfliktní intrapersonální oblast. 

  

  

4.a. vi    Gender a Transgender 

  

Ve výzkumném vzorku se označilo za transgender 5,6 % lidí. Dle Flores, 

Herman, Gates & Brown (2016) se v USA identifikuje jako transgender 

0,58 % lidí. Dle Gatese (2011) to je 0,3 %. Dle Cafornia LGBT tobbaco 

survey se 2,3 % LGBT populace identifikuje jako transgender (Gates, 
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2011). Veškerá tyto čísla jsou nižší než procento v mém vzorku. Ve studii 

Millera (2011) se jako transgender označilo 10,2 % asexuálů a 9,4 % dalo 

“nejsem si jistý/á”. Toto by mohlo být podnětem k výzkumu spojení 

transgender identity s asexuální identitou. 

  

Je ale potřeba poznamenat, že užití pojmu transgender může být různé 

(např. Colin, Reisner, Tangpricha & Goodman, 2016). Některé studie 

používají jen data z počtu operací chirurgické změny pohlaví, některé data 

ze sebe-identifikace respondentů. Transgender se ale dá rovněž používat 

jako pojem označující nekongruenci s vlastním pohlavím, která ale nemusí 

znamenat, že člověk takto se identifikují plánuje podstoupit operaci pro 

změnu pohlaví. Předpokládám, že lidé v mém vzorku používají pojem 

transgender převážně posledním zmíněným způsobem. 

  

Domnívám se to proto, že genderová identita celkově je volnější v 

asexuální komunitě. Dá se to pozorovat na faktu, že 20,6 % mých 

respondentů využilo možnost “bezpohlavní”, “fluidní” či “jiné” při otázce na 

svůj gender. Bylo ale možné uvést více možností, takže někdo se 

identifikoval například jako “žena” a “fluidní”. 

  

V teoretické části bylo zmíněno, že v asexuální komunitě nacházíme často 

lidi jiného genderu než jen muž či žena. Ve výzkumu Millera (2011) uvedlo 

dokonce 67,1 % respondentů (i) jinou možnost než muž či žena (v tomto 

internetovém dotazníku bylo také možné uvést více odpovědí). V tomto 

internetovém šetření také vyšlo podobné rozložení mužů a žen jako mém 

výzkumu – výrazně více žen 61,4 % (v mém 74,4 %) a méně mužů 14,1 % 

(v mém 13,1 %). Jiné výzkumy měly ovšem jiné výsledky (Boagert, 2004; 

Van Houdenhove et al., 2015; Aicken, 2013; MacNeela & Murphy, 2015), 

které je možní zohlednit v teoretické části. 

  

Spilková uvádí v české publikaci Sexuologie, že “Biologickým základem 

sexuality je především pohlavní dimorfismus” (2010, str. 93). 

Homosexuální osoby přitahuje stejné pohlaví, bisexuální obě pohlaví (což 

ale neznamená, že by mezi nimi nerozlišovaly). V asexuální komunitě se 
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mnoho lidí prezentuje jako genderově nekonformní. Nabízí se otázka, zda 

by tyto dva aspekty – asexualita a genderová nekonformnost – spolu 

mohly souviset. Nepřítomnost sexuální touhy by mohla snižovat 

významnost genderového dělení. K tomu by však byl potřeba další 

výzkum a prozkoumání jiných komunit. 

  

  

4.a.vii    Orientace sexuality 

  

Ve výzkumném vzorku většina respondentů uvedla, že nemají žádnou 

sexuální orientaci, konkrétněji, že je lidé (jakéhokoli) pohlaví sexuálně 

nepřitahují. 

  

Zde chyběla otázka na orientaci romantickou. Je totiž možné, že mnoho 

respondentů, kteří nemají sexuální orientaci jsou vyhraněni v tom, se 

kterým pohlavím by chtěli mít vztah. Je otázka, zda by tato data byla 

srovnatelná s daty běžné populace, kde předpokládáme (možná mylně) 

kongruentnost sexuální a romantické orientace. Zároveň není zcela jasné, 

s jakými částmi asexuálního vzorku by se měly výsledky běžné populace 

porovnávat. Například – v mém výzkumu se 15,0 % z celkového vzorku 

identifikovalo jako heterosexuální. Avšak procento té části respondentů, 

která nějakou orientaci sexuality udala činilo 42,8 %. Pokud bychom měli 

procento heteroromantické orientace, bylo by možné použít to. 

  

Každopádně, když vezmeme v potaz oba údaje, která nám tato studie 

poskytla, vyjde nám nižší procento lidí s heterosexuální orientací, která 

běžně vychází kolem 97 %. A to jak u dospělé, tak vysokoškolské 

populace (Weiss & Zvěřina, 2001; Ellise, Robb & Burke, 2005). Procento 

homosexuálních (Weiss & Zvěřina, 2001) a bisexuálních lidí vychází jako 

vyšší. Ve výzkumu vysokoškolské populace se identifikovalo 2 % žen a 3 

% jako homosexuální či bisexuální, v mém výzkumu 8,8 % (celkově) či 25 

% (respondenti se sexuální orientací). 
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Bisexuální a pansexuální orientace vychází jako výrazně častější než 

homosexuální - 6,9 % vs. 1,9 %. V rámci LGBT komunity většinou vychází 

u žen vyšší bisexuální orientace než lesbická, ale přesné procento variuje, 

viz přehled v Gates, 2011. 

  

4.a.viii  Sexuální styk 

  

Ve výzkumné mladší skupině mělo sexuální styk 19,1 % respondentů, což 

je významně méně než v odpovídající věkové skupině obecné populace.  

Dle Herbenick et al., (2010) mělo sexuální styk 85,6 % žen a 70,30 % 

mužů ve věku 20 – 24 let. Ve starší skupině je to obdobné, i když rozdíl je 

zde mnohem menší. Sexuální styk zažilo 55 % mých starších 

respondentů. Ve věkové skupině 25–29 let ho mělo 90,7 % žen a 89,3 % 

mužů (Herbenick et al., 2010). 

  

  

4.a.ix    Vztahový status 

  

Většina mladších respondentů - 78,8 % -  byla v době studie single. 

Dlouhodobý vztah mělo 9,2 % respondentů, krátkodobý 0 %. Ve studii 

vysokoškolských studentů (M=19,1 let, ž= 362, m=192) mělo 49,1 % a 22 

% nezávazný vztah (casual relationship). V této věkové skupině je tedy 

výrazně méně lidí ve vztahu než v odpovídající věkové skupině obecné 

populace. 

  

V mladší skupině se vyskytovalo více single lidí, kteří by ale chtěli vztah - 

41,6 % vs. 31,0 %. Ve skupině “single a spokojený” ale žádný větší rozdíl 

mezi oběma skupinami není.  Ve starší skupině bylo výrazně více 

vdaných/ženatých respondentů 12,7 % vs. 2,2 %. Lze tedy usuzovat, že 

se s věkem zvyšuje procento těch, kteří chtějí mít vztah a mají ho. Tento 

výsledek není překvapivý – s vyšším věkem se zvyšuje možnost, že 

člověk už potkal vhodného partnera. Stejně tak se zvyšuje 

pravděpodobnost, že bude člověk ženatý. Tento výsledek by ale mohl být 
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povzbuzující pro ty lidi v asexuální komunitě, kteří touží po vztahu, ale bojí 

se, že jej kvůli své asexualitě nikdy mít nebudou. 

 

 

 

3.b     Odpovědi na výzkumné otázky 

  

3.b.i  Asexualita a vztahy 

  

Být asexuální neznamená, že člověk nechce mít vztah. V mém výzkumu 

bylo 55,7 % respondentů, kteří vztah měli, nebo by chtěli mít. Z toho 36,9 

% respondentů vztah chce, ale nemá. 

  

Na druhou stranu celkem velká část, 37,5 % respondentů vztah nemá a 

nechce. 

  

Co se týká a-romantičnosti, v mém vzorku bylo více lidí, kteří se 

identifikovali jako romantičtí než a-romantičtí. Termínem romantický se 

identifikovalo 50 % respondentů, termínem aromantický pak 23,8 % 

respondentů. Celkem velká část, 17,7 %, respondentů neví, jestli jsou 

romantičtí, nebo a-romantičtí. Pro 12,5 % respondentů je a-romantičnost 

důležitou součástí jejich identity. Toto je také procento skupiny “a-

romantický asexuál” v mém souboru. Tuto skupinu bych doporučovala 

jako další skupinu k výzkumu. 

  

Sice chyběla otázka na romantickou orientaci, ale důležitost romantické 

orientace se ukázala v doplňující otázce na sebe-identifikaci. 19,01 % 

respondentů uvedlo, že je pro ně důležitá pan – nebo bi-romantická 

orientace. Tato skupina by stála za další prozkoumání, hlavě v propojení s 

genderovou uvolněností asexuální komunity. Pro 9,9 % respondentů je 

důležitá jejich heteroromantická orientace. Pro 4,6 % jejich čistě 

romantická orientace. 
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Z těchto dat se dá usuzovat, že asexualita se neváže s neochotou mít 

vztah. Větší část asexuálních lidí vztah chce nebo má (a) je romantická. 

Kolem čtvrtiny asexuálních lidí vztah nemá a nechce. 

  

  

  

3.b.ii     Asexualita a sexuální život 

  

V teoretické části bylo popsáno, že být asexuál neznamená nemít žádný 

intimní fyzické kontakty s druhými. Celkově má sexuální styk 22,5 % 

asexuálních respondentů, jednou za rok nebo častěji. To potvrzuje tezi, že 

být asexuální neznamená žít v celibátu. Celkově vychází, že kolem 60 % 

respondentů sexuální styk (ještě) nemělo, 40 % respondentů už sexuální 

styk zažilo. 

  

Potvrdil se i předpoklad, že asexuální lidé nevnímají veškerý sexuální 

kontakt stejně. Graf ideální frekvence neckingu vypadá zcela jinak, než 

graf sexuálního styku i pettingu. Grafy sexuálního styku a pettingu si jsou 

mnohem podobnější. Z toho by bylo možné usuzovat, že petting je 

asexuálními lidmi vnímaný jako příbuznější sexuálnímu styku než 

neckingu. U obou grafů dává přes 60 % respondentů, někdy až 86,9 %, že 

by petting ani sexuální styk ideálně nezažívali nikdy. U obou dalo 

minimum respondentů možnosti “několikrát za den” či “každý den”. Tyto 

možnosti se naopak objevují celkem běžně u ideální frekvence neckingu. 

  

V reálné frekvenci sexu data kopírují stejný vzor – s větší frekvencí sexu 

se snižuje počet respondentů, kteří si odpověď volí. Graf pettingu je 

podobný. Graf neckingu má tentokrát tvar podobnější oběma předchozím. 

  

 

4.b.iii    Masturbace 
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Velká část -  64,4 % - asexuálních respondentů masturbuje. Přes polovinu 

(35 % z celkového vzorku) při tom nepociťuje sexuální vzrušení. Povaha 

této masturbace zůstává trochu záhadou. Autoři Yule, Brotto & Gorzalka 

(2017) provedli studii zaměřenou na masturbaci a sexuální fantazie u 

asexuálů. Zjistili tuto prevalenci důvodů pro masturbaci: 

1. Uvolnění tenze - 48 % žen a 52 % mužů 

2. Sexuální rozkoš - 30 % žen a 27 % mužů 

3. Pro zábavu - 20 % žen a 32 % mužů 

4. Jiný důvod - 15 % žen a 24 % mužů 

5. Mám pocit, že musím - 13 % žen a 25 % mužů 

  

Co se týká frekvence masturbace, nejčastěji se objevuje “nikdy” -  32,5 % 

respondentů. Druhá nejčastější odpověď byla “několikrát za týden”, kterou 

uvedlo 20 %. Vypadá to, že jsou dvě významné skupiny – jedna která 

masturbuje relativně často a druhá která nemasturbuje vůbec. 

  

Procento lidí, kteří masturbují je dokonce vyšší než čísla obecné české 

populace, kde někdy masturbuje 42 % mužů a 32 % žen (Weiss & 

Zvěřina, 2001). 

  

V americkém výzkumu 62,8 % mužů (ve věku 20–24 let) masturbovalo 

minulý měsíc, a 82,7 % minulý rok. Data z věkové skupiny 18-19 let 

vycházela podobně. Co se týká žen, tak ve věkové skupině 20-24 

masturbovalo minulý měsíc 43,7 % a 64,3 % někdy minulý rok. Procenta 

byla vyšší pro skupinu mezi 25 a 29 lety a nižší pro skupinu 18–19 lety. 

Nejvýrazněji se odlišovala u skupiny, která masturbovala minulý měsíc – 

jen 26 % (Herbenick et al., 2010). V mém výzkumném vzorku masturbuje 

jednou za měsíc nebo častěji 60 % respondentů, což je podobné 

výsledkům mužů a více než u žen obecné populace. 

  

Je zajímavé, že procento lidé, kteří masturbují vychází tak vysoké. Je taky 

důležité prozkoumat těch 29,4 %, kteří při masturbaci pociťují sexuální 

touhu. To na první pohled kontrastuje s definicí asexuality - “absence 
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sexuální touhy”. Mohlo by se jednat o to, že tito lidé nepociťuji sexuální 

touhu vůči nikomu, jen jsou schopni prožívat čistě fyzické vzrušení. Dopad 

na jejich život a interpersonální vztahy to ale může mít stejný, jako kdyby 

žádnou sexuální touhu neprožívali. Budou vstupovat do sexuálních vztahů 

stejně jako jiní členové asexuální komunity – bez složky sexuální 

přitažlivosti k druhým lidem. Tento předpoklad i jiné možnosti by bylo 

potřeba dobře zmapovat a prozkoumat dalším výzkumem. 

  

 

 

4.b.iv    Skupiny v rámci AVEN 

  

Skupina Gray-A se ukázala jako významná v rámci asexuální komunity – 

identifikovalo se tak 21,2 % mých respondentů. Demisexuální skupina 

působí jako menší, v mém vzorku se tak identifikovalo 7,5 % respondentů. 

Ovšem můj vzorek nebyl dostatečně velký a reprezentativní, aby se z něj 

dalo vyvozovat přesné procentuální zastoupení v celém fóru. Je ale 

dostatečně velký na to, aby ukázal, že se v něm tyto skupiny reálně 

vyskytují. Mé rozložení se dá srovnat s rozložením studie Millera (2011). 

Tam se označilo 56 % respondentů za asexuální, 21 % za Gray-A, 21 % 

za demisexuální a 2 % za žádnou z uvedených možností. Celkové 

rozložení je tedy podobné, až na silnější Demisexuální skupinu a mírně 

slabší čistě asexuální skupinu. 

  

 Jak otázka na intenzitu sexuální orientace, tak na sebe identifikaci 

ukázala že největší část respondentů se identifikuje jako asexuální. V 

sebe identifikační otázce byl pojem “asexuál” či “asexuální” důležitý pro 

cca 68, respektive 71 % respondentů. Je zajímavý rozdíl mezi procentem 

Gray-A v otevřené otázce - 7,2 % a v nucené volbě 21,2 %. Když se 

respondenti identifikovali svými slovy, tak používali Gray-A výrazně méně 

často. Mohlo by to být proto, že Gray-A je dost nevyhraněná skupina, 

může tedy sloužit jako zastřešující pojem (umbrella term) pro různé malé 

podskupinky, jiné identifikace atd. 
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Jako další skupiny, které by mohly být významné v rámci asexuální 

komunity bych zdůraznila: 

 Bi-/pan – romantickou skupinu 

 Asexuální, aromantickou skupinu 

 Skupinu, která se nedefinuje předem danými terminy 

  

Poslední zmíněná skupina by mohla být důležitá proto, že bude mimo 

asexuální fórum těžko identifikovatelná. To ale neznamená, že se 

nepotýká se stejnými problémy. Toto je potřeba mít na mysli například v 

sexuologické diagnostice či terapii. U všech skupin bych doporučila další 

výzkum. 

  

U tabulky intenzity sexuální orientace je vypočítaný chí-kvadrát bez 

kategorie “sexuální”, kde nebyl žádný respondent. Toto byl i předpoklad, 

očekávaná četnost této kategorie. Tato možnost byla předložena jen jako 

kontrolní kategorie – jestli neodpovídá mnoho sexuálních návštěvníků 

asexuálního fóra (například partneři asexuálů). S touto kategorii by tedy 

nebyl možný provést Chí-kvadrát test. 

  

Mezi mladší a starší skupinou byl rozdíl hlavně v identifikaci Gray-A. Ve 

starší skupině ji označilo 22,5 % respondentů, v mladší jen 10,1 %. Starší 

skupina taky měla mírně vyšší procento demisexuálních lidí. Tyto rozdíly 

nebyly signifikantní. 

  

Dalo by se předpokládat, že čím je člověk starší, tím je větší 

pravděpodobnost, že bude mít různé typy zážitků. Některé tyto zážitky 

mohou vybočovat z jeho hlavní orientace. To by mohlo vysvětlovat větší 

procento lidí, kteří se identifikují jako Gray-A ve starší skupině. Jestli je to 

z tohoto důvodu či jiného by ale vyžadovalo separátní prozkoumání a další 

výzkum. 

  

Původně výzkum obsahoval dvě doplňující otázky na sebe-identifikaci. Ta 

druhá následovala po otázkách, kde byly použity hlavní termíny – a-

romantičnost, demisexualita atd. Sloužila jako pojistka pro případ, kdyby 
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tyto termíny nebyly na fóru AVEN tak používané, jak jsem si myslela. V 

tom případě by se mohlo stát, že by je téměř nikdo nepoužil v první sebe-

identifikační otázce. To se naštěstí nestalo. Data z druhé otázky se 

výrazně neliší od odpovědí na první otázku. Stojí ale za další zpracování. 

  

Tato diplomová práce měla za cíl identifikovat významné skupiny v rámci 

asexuality. Teď se nabízí další výzkumy na jejich podrobnější 

prozkoumání – na aromantickou skupinu a demisexuální. 

  

4.b.v   Ne/Vyhraněnost mladší skupiny 

  

Mladší skupina je ve věku, kdy se mnoho lidí začíná vztahově definovat, 

začíná získávat první vážnější zkušenosti, ale také je mnoho lidí ještě 

nemá. Dalo by se tedy argumentovat, že v tomto souboru bude mnoho 

lidí, kteří ještě neznají svoji sexuální orientaci. Avšak zásadní prevalenci 

odpovědí typu “Nevím/Ještě to zjišťuji” nenacházíme. Spíš jsou u 

mladšího souboru častější odpovědi “jiná”. To ale může svědčit i o větší 

vyhraněnosti – používají specifičtější termín, než jaký jsem uvedla já. 

  

Otázky, ve kterých uvedlo více respondentů z mladší skupiny odpověď 

“jiná”: 

 Orientace sexuality - 6,7 % vs. 2,8% 

 Vztahový statut - 9,0 % vs. 2,8% 

 (A-)romantičnost - 11,2 % vs. 5,6% 

  

4.c   Limity studie 

  

Data by bylo možné vytěžit ještě jinými způsoby – například udělat cross-

analýzy mezi jednotlivými otázkami či vypracovat typické clustery 

odpovědí, které se vyskytují spolu. Takovéto zpracování by přesahovalo 

rámec této diplomové práce, jejímž účelem je zmapování komunity 

celkově. Nevylučuji ale další práci s daty, či jejich poskytnutí dalším 

výzkumníkům. 
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Bylo by velmi přínosné adaptovat dotazník na běžnou populaci a srovnat 

výsledky. Největší problém, který by nastal s takovýmto zpracováním je, 

že se v asexuální komunitě používají termíny a koncepty, které se v běžné 

populaci nepoužívají (demisexualita, aromantičnost). Je potřeba napřed 

tyto termíny dobře vymezit a prozkoumat a poté najít srozumitelné a 

vhodné příklady pro běžnou populaci. 

  

Ve výzkumu chyběla otázka na zaměřenost romantické orientace, která se 

může lišit od zaměřenosti sexuality. Tento podnět se objevil i v 

poznámkách respondentů. 

  

Myslím, že je v této oblasti spousta psychologicky zajímavých a důležitých 

témat, která by se měla prozkoumat. Například: “Asexualita a rodičovství”, 

“Asexualita a bydlení”, “Asexualita a vztahy”. Bohužel to však nebylo 

možné v rámci této diplomové práce, jejímž cílem je zmapovat a představit 

asexualitu českému prostředí. 

 

 

 

 

4. Závěr 

 

Tato práce měla za cíl zmapovat asexuální komunitu v oblastech 

sexuálního života a sebe-identifikace. Přináší informace o asexuálních 

podskupinách jako Gray-A či Demisexuální. Porovnává mladší a starší 

asexuály.  

 

Důležité poznatky 

 71,9 % respondentů z asexuální komunity se identifikuje jako 

asexuální 

  21,9 % respondentů se identifikuje jako Gray-A a 7,5 % jako 

Demisexuální 

 23,8 % respondentů se identifikovalo jako a-romantičtí 
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 64,4 % asexuálních respondentů masturbuje, ale 35 % při tom 

nepociťuje sexuální vzrušení 

 55,7% asexuálních respondentů buď má vztah, nebo by mít chtěla 

 37,5% asexuálních respondentů vztah nemá a nechce 

 Petting a sexuální styk jsou vnímány asexuálními respondenty 

podobněji, než necking 

 Necking by asexuální respondenti ideálně zažívali častěji, než 

zažívají 

 Větší část asexuálů v mém vzorku má intimní kontakt méně často, 

než by chtěli. 

 

Mladší asexuálové se signifikantně liší od starších asexuálů 

 Počtem sexuálních partnerů 

 Vztahovým statusem 

 Používáním sexuálních hraček či jiných objektů k vlastnímu 

sexuálnímu uspokojení 

 Věkem začátku sexuálního života 

V jiných oblastech byl soubor konzistentní.  

 

Zkoumání asexuální komunity a identity pro mě bylo (a je) velmi 

obohacující a fascinující. Je to nová, právě se rodící identita, právě nyní 

lze sledovat její formování. 

Myslím, že jejím studiem se člověk i psychologie může dopátrat zcela 

nových poznatků o sexualitě a lidských vztazích. Zejména to může 

člověka podnítit ke kladení nových a neotřelých otázek. 

Ráda bych pokračovala v dalším zpracovávání dat a dalším výzkumu, ve 

směrech nastíněných v diskuzi. 

 

 

Seznam použitých zkratek 

 

AVEN: Asexual Visibility and Education Network 

 

HSDD: Hypoactive sexual desce disorder 
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