Univerzita Karlova v Praze
Evangelická teologická fakulta

Sexualita lidí s mentálním postižením
Role osob v okolí člověka s postižením

Bakalářská práce

Tereza Rousová

Katedra sociální práce
Vedoucí: PhDr. Vladimír Mašát
B7508 Sociální práce, Pastorační a sociální práce
2016

Prohlášení
Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci s názvem Sexualita lidí s mentálním
postižením: role osob v okolí člověka s postižením napsala samostatně a výhradně s
použitím uvedených pramenů.
V Praze dne 16. května 2016

Anotace
Tato práce se zabývá rolí osob v okolí člověka s mentálním postižením a jeho
sexualitou. Tyto role vymezuje a pojmenovává jejich kompetence. Sleduje také
specifika sexuality lidí s mentálním postižením a pokouší se je demytizovat.
Teoretické poznatky doplňuje kazuistikami a příklady z praxe.
Klíčová slova
sexualita, mentální postižení, právo na sex, pracovník v sociálních službách, sexuální
asistence, Protokol sexuality, rodina, sexuální osvěta
Summary
This thesis engages in the roles of people around a person with intellectual disability
and his sexuality. It defines these roles and names their competences. It also follows
the specifics of sexuality of people with intellectual disabilities and tries to demyth
them. Theoretical findings are complemented with case studies and practical
examples.
Keywords
sexuality, intellectual disability, sexual rights, social worker, sexual assistance,
Sexuality protocol, family, sexual education

Citování práce
Tereza Rousová. Sexualita lidí s mentálním postižením. Role osob v okolí člověka s
postižením. Praha, 2016. Rozsah: 52 NS. Bakalářská práce. Univerzita Karlova v
Praze, Evangelická teologická fakulta. Vedoucí práce: PhDr. Vladimír Mašát.

Poděkování
Děkuji svému vedoucímu práce, PhDr. Vladimíru Mašátovi za cenné rady a
připomínky. Dále děkuji Petru Eisnerovi a Petru Odstrčilovi za přínosné konzultace.

Obsah
Úvod .............................................................................................................................. 6
1. Vymezení pojmů ................................................................................................... 8
2. Lidé v okolí člověka s mentálním postižením .......................................... 11
3. Specifika sexuality lidí s mentálním postižením ..................................... 14
3.1 Specifika psychosexuálního vývoje lidí s mentálním postižením... 15
3.2 Specifika sexuality podle závažnosti mentálního postižení ............. 16
3.3 Mýty a předsudky ............................................................................................ 17
4. Právo na sex ......................................................................................................... 22
5. Role pracovníka v sociálních službách ....................................................... 25
5.1 Osa zapojení pracovníka ............................................................................... 28
5.2 Sexuální asistence ........................................................................................... 31
6. Role poskytovatelů sociálních služeb ......................................................... 33
6.1 Protokol sexuality ........................................................................................... 37
6.2 Dům sexuality v organizaci .......................................................................... 41
7. Role rodiny ........................................................................................................... 44
8. Role sexuální výchovy a osvěty ..................................................................... 47
Závěr ........................................................................................................................... 49
SEZNAM ZDROJŮ ..................................................................................................... 50

Úvod
Cílem této práce je vymezit role lidí, kteří mohou přispět k naplňování práv lidí
s mentálním postižením na svou sexualitu. Naučit se přistupovat k sexualitě lidí s
postižením tak, aby mohli žít plnohodnotný život do nejvyšší možné míry realizace,
a vytvořit prostředí, kde mohou svou sexualitu svobodně projevovat, by mělo být
samozřejmostí pro každého člověka z jejich nejbližšího okolí. K tomu je ale
zapotřebí, aby každý člověku s postižením blízký tuto svou roli znal, věděl, jaké má
hranice a co k zvládnutí své role potřebuje. Jedině tak se můžeme přiblížit ke stavu,
kdy budou lidé s postižením reálně žít kvalitní život.
Téma této práce jsem si zvolila na základě vlastní zažité bezradnosti. Několik let
jezdím do zařízení, které pracuje s lidmi s mentálním postižením, a několikrát jsem
se ocitla v situaci, kdy jsem musela nějakým způsobem řešit klientovu sexualitu a
nevěděla jsem jak. Přihlásila jsem se na kurz Petra Eisnera Sexualita lidí s mentálním
postižením 1 a 2 a začala jsem se o tuto problematiku více zajímat. Tuto práci jsem
tak vnímala i jako příležitost dále se v této věci vzdělat a zjistit, co obnášejí různé
role lidí v životě člověka s postižením.
Sexualita jako taková je téma, které navzdory pokroku posledních desetiletí není
ještě zcela detabuizováno. Ve spojitosti s lidmi s postižením je to o to viditelnější a
choulostivější. Sexualita lidí s postižením je stále opředena mýty a domněnkami
nejen u laické veřejnosti, ale i mezi pracovníky sociální sféry. Tyto mýty a
předsudky se zde snažím vyvrátit. Chyběl mi ucelený soubor doporučení, později
jsem jej objevila především v publikaci Martiny Venglářové, Petra Eisnera a kol.
Sexualita osob s mentálním postižením, která je hlavním zdrojem této práce. Dalších
zdrojů je v českém prostředí poměrně málo, ale snažila jsem se jich využít co
nejvíce.
V této práci se zaměřuji zejména na lidi, kteří se pohybují v okolí osob
s postižením. Popisuji, jaká jsou specifika sexuality lidí s mentálním postižením a
jaké možnosti řešení této tematiky se nabízejí organizacím poskytujícím sociální
služby, ale také rodičům lidí s postižením.
Teorii doplňuji také kazuistikami, příklady z praxe a několika výzkumy. Tento
postup je podle mého názoru z praktického hlediska vhodnější a názornější, než
dělení práce na teoretickou a praktickou část. Pro výběr kazuistik a příkladů z praxe
jsem zvolila metodu obsahové analýzy. Shromáždila jsem především příklady
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v odborné literatuře a v diplomových pracích s podobným tématem. Výzkumy
z těchto prací se však ukázaly být nepoužitelné, jelikož byly téměř vždy kvalitativní
a nepředstavovaly statisticky významnější počet respondentů. Jelikož v Čechách
podobný rozsáhlejší výzkum prozatím chybí, nakonec jsem využila zejména výzkum
Stanislavy Lištiak Mandzákové z roku 2011, provedený na Slovensku, tedy v
prostředí, jež je nám svou praxí sociální práce blízké. Další zahraniční výzkumy pak
cituji pouze pro srovnání, vzhledem k odlišnému prostředí české sociální práce
nemají jejich výsledky takovou relevanci.
K sexualitě lidí s postižením samozřejmě patří i mnohé etické otázky – např.
otázka rodičovství, sterilizace, interrupce, zneužívání aj. –, pro účel této práce ale jde
o téma příliš široké a zpracovat jej zkratkovitě mi nepřipadalo důstojné jeho povaze.
Proto se mu v této práci nevěnuji, jen je na těch nejdůležitějších místech zmiňuji.
Celé téma vnímám spíše z pohledu praktického, běžného života, tedy jak se o
sexualitě lidí s mentálním postižením mluví, co se změnilo za posledních několik let,
jaké jsou teoretické přístupy k sexualitě lidí s mentálním postižením a jak se
uplatňují v praxi.
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1. Vymezení pojmů
mentální postižení – „Vrozené a trvalé postižení osobnosti projevující se nízkou
úrovní rozumových schopností, nízkou kontrolou emocionality, vysokou potřebou
akceptace, nízkou schopností odhadovat vlastní možnosti, vysokou sugestibilitou,
omezenou schopností rozumět řeči a řeč používat, tendencí ke stereotypnímu
chování, konkrétním myšlením bez schopnosti zobecňovat a dalšími příznaky.
Příčinami m. r.1 jsou dědičnost a organické postižení centrální nervové soustavy, ke
kterému mohlo dojít během nitroděložního vývoje, při porodu nebo v době krátce po
narození.“2 (Předpokládaným čtenářem této práce je poučený laik či odborník, proto
je toto heslo definováno jen stručně. pozn. aut.)
sex – „Ztrácí rozmnožovací funkci – pud ale zůstává; vyjádření a uvědomění
nejhlubších fyzických prožitků; propojení s intimitou – výměna blízkosti a sex.
úspěšnosti; široká škála možností – od fantasie přes dotyk po pohlavní styk.“3
sexualita – „Sexualita je široký pojem, zahrnující širokou škálu lidského chování.
Významné jsou tyto oblasti: intimita – sex – důvěra – láska – ochrana!“4 Tento
pojem nezahrnuje pouze sex, ale mnoho dalších složek: „potřeba intimního kontaktu
s blízkým člověkem; prožitek silného citu, sounáležitosti, opory; spokojenost, pocit
potřebnosti pro jiné; sex, sexuální uspokojení; rodičovství, a tím i potřeba
pokračování rodu“5. Podle Eisnera sexualita obsahuje čtyři komponenty: sexuální
chování (viz níže), identifikaci (pocit příslušnosti k mužskému či ženskému pohlaví),
orientaci (hetero-/homo-/bisexualita) a emoce (vzrušení a orgasmus)6. Podle
Štěrbové „souhrn postojů, představ a vztahů k jiným lidem, který zahrnuje naše
představy o muži, ženě, ale i sobě samém. Součástí sexuality je naše sexuální

1

Myšlena mentální retardace – autoři používají dnes již překonané pojmosloví; mentální retardaci
nahradil pojem mentální postižení.
2
MATOUŠEK, O. Slovník sociální práce. Vyd. 2., přeprac. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367368-0
3
EISNER, P. Sexualita lidí s mentálním postižením 1 (materiály ke kurzu). Praha 2015
4
EISNER, P. ref. 34, nečíslováno
5
VENGLÁŘOVÁ, M. EISNER, P. a kol. Sexualita osob s postižením a znevýhodněním. Praha:
Portál, 20013. ISBN 978-80-262-0373-5
6
VENGLÁŘOVÁ, M. EISNER, P. a kol. ref. 5, s. 19-24
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chování, očekávání, případné úspěchy či neúspěchy, které se následně zrcadlí do
našeho sebevědomí“7.
Podle WHO8 je centrálním aspektem lidského bytí také sex, genderová identita a
role, sexuální orientace, smyslnost, rozkoš, intimita a reprodukce. Sexualitu
prožíváme a vyjadřujeme v myšlenkách, fantaziích, tužbách, přesvědčeních,
postojích, hodnotách, chování, zkušenostech, rolích a vztazích. Sexualita může
zahrnovat všechny zmíněné dimenze, ne všechny jsou ale vždy nutně zažity či
vyjádřeny. Sexualita je ovlivněna interakcí faktorů biologických, psychologických,
sociálních, ekonomických, politických, kulturních, právních, historických,
náboženských a spirituálních.9
sexuální chování – Podle Janiše a Markové se sexualita i konkrétní sexuální
chování projevuje jako složitý komplex jevů, jenž je podmíněn biologicky a je
formován sociálním prostředím i danou kulturou, zároveň je však individuální
v jednotlivých projevech a situacích.10
sexuální zdraví – Podle WHO11 jde o stav fyzického, emocionálního, mentálního
a sociálního blaha12 ve vztahu k sexualitě, není to jen nepřítomnost nemoci či
nefunkčnosti, ale pozitivní a respektovaný přístup k sexualitě a sexuálním vztahům,
stejně tak možnost dosažení příjemných a bezpečných sexuálních zážitků bez chránit
a naplňovat sexuální práva všech lidí.13
kvalitní život – Lidé s mentálním postižením mají obyčejné lidské potřeby jako
kdokoliv jiný. Možnost vlastní volby je jeden ze základních atributů kvalitního

7

ŠTĚRBOVÁ, D. Sexualita osob s mentálním postižením. Olomouc: Univerzita Palackého, 2007.
ISBN 978-80-244-1689-2
8
Pracovní překlad a interpretace autorky této práce, nikoli oficiální překlad stanoviska WHO. (This is
personal translation and interpretation of the author of this thesis, not an official translation of WHO’s
point of view.)
9
WHO. Defining sexual health. 2006 [online] [cit. 2016-01-05] Dostupné z:
http://www.who.int/reproductivehealth/topics/sexual_health/sh_definitions/en/
10
MANDZÁKOVÁ, S. L. Sexuální a partnerský život osob s mentálním postižením. Praha: Portál,
2013. ISBN 978-80-262-0502-9
11
Pracovní překlad a interpretace autorky této práce, nikoli oficiální překlad stanoviska WHO. (This
is personal translation and interpretation of the author of this thesis, not an official translation of
WHO’s point of view.)
12
překlad slova well-being je do češtiny problematický, může to být také blahobyt, štěstí atd.
13
WHO. ref. 9
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života, spolu se sítí kontaktů, možnostmi se rozvíjet, cítit se dobře, pracovat, trávit
volný čas, mít právo na soukromí a žít v příjemném prostředí.14
intimita – „Prožitek blízkosti spojený se soukromím, vnímání partnera jako
součásti sebe sama; uvědomění si fyzického prostoru, kam patří sex, nahota, atp.;
odvaha odkrýt intimní místa (fyzicky tělo, psychicky touhy, myšlenky); porozumění
vymezení intimních zón u sebe i ostatních.“15
důvěra – „Důvěra umožní cítit se ve vztahu bezpečně, dokážu důvěřovat, sdílet;
nezneužije se mého sebeodhalení (fyzického i psychického); nutná sebedůvěra,
sebevědomí (zasloužím si to, stojím za to…).“16
láska – „považována za vysokou (až nejvyšší) hodnotu, na rozdíl od sexu není ale
podmínkou lidské existence v biologickém smyslu; velmi silný faktor ve vztahu – má
mnoho podob a projevů; představuje veškeré emoce spojené s prožíváním
sexuality.“17
ochrana – „k sexualitě patří i schopnost ubránit se obtěžování a vymezit svou
pozici“18

14

Ne/závislý život klienta – kvalitativní posun v lidském i odborném přístupu k lidem s postižením.
sborník Diakonie. Praha: Diakonie, 2004.
15
EISNER, P. ref. 3, nečíslováno
16
EISNER, P. ref. 3, nečíslováno
17
EISNER, P. ref. 3, nečíslováno
18
EISNER, P. ref. 3, nečíslováno
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2. Lidé v okolí člověka s mentálním postižením
Náhledy a postoje lidí v bezprostředním okolí člověka s mentálním postižením se
značně liší a pro správné pojetí a chápání jeho sexuálních a vztahových potřeb je
nutné je zmapovat.19
Společnost je stále ještě ovlivněna skepsí, strachem či soucitem. Navzdory tomu,
že mýty o lidech s postižením lze vyvrátit (viz kapitola 2.1 Mýty a předsudky), soucit
je přebytečný a strach neoprávněný, způsobují tyto postoje nedorozumění a
konflikty. Pokud chceme se sexualitou lidí s postižením dobře pracovat, musíme tyto
vlivy brát v úvahu, abychom předešli problematickým situacím v kontaktu s lidmi
v okolí člověka s postižením.
Změny ve společnosti se odehrávají velmi pomalu, což je bohužel důvod, proč se
„obyčejný člověk“, tedy laik, nechává ovlivňovat mýty a předsudky o lidech
s postižením. Pokud se lidé sami nedostanou do blízkého kontaktu s nějakým
člověkem s postižením, nemají zkušenosti k tomu, aby mohli s vlastními předsudky
bojovat.20
K lepší situaci nepřispívají ani média, která často lidi s postižením prezentují jako
ubohé nemohoucí tvory. Kvůli tomu se také v souvislosti s lidmi s postižením mluví
hodně o právech a méně už o povinnostech.21
My sami jsme součástí společnosti, která takto uvažuje, a ovlivňovat ji je velmi
těžké. Nejlepším zdrojem demytizace je tak samotný kontakt s lidmi s postižením.22
Další důležitou skupinou jsou rodiče lidí s postižením – ti často nejsou schopni
své děti brát jako dospělé i poté, co skutečně dospějí. Je pochopitelné, že obtížněji
zpracovávají rizika související např. s osamostatněním potomka nebo jeho sexuálním
životem. Kvůli svým obavám tak často vytvářejí umělou realitu, aby svého potomka
„uchránili“.23
Nejen u lidí s postižením je pro rodiče těžké předat dětem zodpovědnost a vnímat
je jako dospělé. Lidé s postižením však mají oproti svým vrstevníkům některé
nevýhody – např. omezený přístup k informacím a schopnost je vyhledávat.
Sexualita je však tabu i v mnoha intaktních rodinách a mnoho rodičů spoléhá na to,

19

VENGLÁŘOVÁ, M. EISNER, P. a kol. ref. 5, s. 129
VENGLÁŘOVÁ, M. EISNER, P. a kol. ref. 5, s. 130
21
VENGLÁŘOVÁ, M. EISNER, P. a kol. ref. 5, s. 130
22
VENGLÁŘOVÁ, M. EISNER, P. a kol. ref. 5, s. 130
23
VENGLÁŘOVÁ, M. EISNER, P. a kol. ref. 5, s. 130
20

– 11 –

že se vše vyřeší samo. Rodiče je tak třeba podporovat skrze vzdělávání od organizací
či sociální služby.24
Role opatrovníků se do značné míry překrývá s rolí rodičů, kteří se také nejčastěji
stávají opatrovníky lidí s postižením, u nichž došlo ke zbavení způsobilosti
k právním úkonům. Může to však být i jiný člověk z rodiny, sociální pracovník či
veřejný opatrovník z příslušného sociálního odboru určený soudem. 25
U opatrovníků však často dochází ke špatnému pochopení jejich role a
kompetencí, které přináší. Často se mylně domnívají, že mohou rozhodovat o všem,
co se klienta týká, a to podle vlastního, a nikoli klientova uvážení a rozhodnutí.
Opatrovník např. nemá žádné právo rozhodovat o tom, jestli jeho opatrovanec bude,
nebo nebude mít sex, jelikož „mít sex“ není žádný právní úkon. Opatrovník také
nemá nárok na některé velmi soukromé informace.26
Opatrovníci by se měli držet svých reálných pravomocí a neomezovat svým
jednáním potřeby a práva svých opatrovanců. Jejich úloha má být zcela opačná:
zasazovat se o dodržování práv a zájmů opatrovanců.27
Odborníků se kolem lidí s postižením pohybuje mnoho. Lékaři patří k těm, kteří
mohou významně ovlivnit sexuální život lidí s postižením. Ve většině případů však
lékaři se svými pacienty s postižením ani neumí komunikovat a při kontaktu
s klientem mluví obvykle na jeho rodiče nebo asistenta. Zároveň se také často vůbec
sexualitou pacienta zabývat nechtějí, nebo se dokonce podivují tomu, že chce někdo
tuto otázku vůbec řešit. Lékařů, kteří se tomuto přístupu vymykají, je menšina.28
Pracovník v sociálních službách by měl mít pozitivní vliv na život klienta,
posilovat jeho kompetence, podporovat maximální možnou míru samostatnosti
klienta, pomáhat mu zastávat jeho práva a dodržovat povinnosti s nimi spojené.29
Pracovníci však často nejsou sjednoceni v otázce přístupu k sexualitě svých
klientů (viz kapitola Role pracovníka v sociálních službách). Práce se sexualitou není
jen otázkou vzdělání pracovníka, ale spíše jeho hodnot a postojů. Pracovník je často
jediným člověkem v životě klienta, který s ním je schopen efektivně komunikovat a

24

VENGLÁŘOVÁ, M. EISNER, P. a kol. ref. 5, s. 130-131
VENGLÁŘOVÁ, M. EISNER, P. a kol. ref. 5, s. 131
26
VENGLÁŘOVÁ, M. EISNER, P. a kol. ref. 5, s. 132
27
VENGLÁŘOVÁ, M. EISNER, P. a kol. ref. 5, s. 132
28
VENGLÁŘOVÁ, M. EISNER, P. a kol. ref. 5, s. 132-133
29
VENGLÁŘOVÁ, M. EISNER, P. a kol. ref. 5, s. 133
25
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správně reflektovat jeho sexuální a vztahové potřeby. Profesionální pracovník by tak
měl ve své práci obsáhnout všechny oblasti života klienta.30

30

VENGLÁŘOVÁ, M. EISNER, P. a kol. ref. 5, s. 133-134
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3. Specifika sexuality lidí s mentálním postižením
Podle Zelenkové31 lidé s mentálním postižením čelí při naplňování svých
sexuálních práv mnoha překážkám – především pohledu společnosti na ně jako na
„věčné děti“, které nejsou zralé na sexuální a partnerské vztahy. Kvůli této představě
vznikají mýty, jako např. že lidé s mentálním postižením mají snížený (nebo
zvýšený) sexuální pud, že fyzická práce tento pud účinně tlumí a že sexualita člověka
s mentálním postižením je také nějak postižena. Další překážky jsou především tyto:
„nedostatek příležitostí k seznámení, nedostatek soukromí, nesrozumitelnost
informací z oblasti sexuality, malá míra podpory ze strany okolí, ale především
celková nedůvěra v jejich sexuální práva a nedůvěra v jejich schopnosti je vhodným
způsobem naplňovat“.32
Podle Odstrčila člověk s mentálním postižením prochází stejnými vývojovými
fázemi ontogeneze lidské psychiky (Kohlberg, Piaget) z hlediska sexuality, jen jsou
prodloužené, přičemž projevy sexuality jsou tělesně funkční – tzn. člověk
s mentálním postižením může být mentálně ve vývojové fázi na úrovni dvouletého
dítěte, ale fyziologicky a reálně je mu např. 40 let.33
Podle Eisnera je psychosexuální vývoj člověka s postižením odlišný od vývoje
intaktního jedince. Důvodem můžou být vrozené dispozice včetně vad a nemocí či
zcela jiný přístup k dítěti, které se narodí s postižením – např. specifické působení na
genderovou roli je slabší než u intaktních dětí, u těžkého postižení je obvyklý téměř
asexuální přístup. Puberta může nastupovat předčasně či opožděně a počátky zájmu o
sexuální život si žádají zvýšenou pozornost rodičů či pečujících osob.
Podle Eisnera nejsou problémy lidí s mentálním postižením v sexualitě způsobeny
postižením samotným, ale životními podmínkami. Pokud by se člověk bez postižení
ocitl ve stejných podmínkách (např. bez soukromí a intimity, bez srozumitelně
nastavených hranic, bez základních informací o sexu, s tím, že je na něj nahlíženo
jako na malé dítě nebo na bezpohlavní bytost), choval by se stejně problematicky,

31

ZELENKOVÁ, B. Empowerment přístup v oblasti podpory sexuality a partnerských vztahů osob
s lehkou a středně těžkou mentální retardací a téma rodičovství. In: MILFAIT, R. (ed) Lidská práva
osob s postižením, nevyléčitelně nemocných a umírajících na pozadí nacistických sterilizací a
programu „Euthanasie“. Středokluky: Zdeněk Susa, 2013. ISBN 978-80-86057-85-9
32
ZELENKOVÁ, B. ref. 31, s. 171
33
podle ústního sdělení Petra Odstrčila (psychoterapeut, zabývá se také sexualitou lidí s mentálním
postižením, Prvního pluku 12a, Praha 8) dne 5. dubna 2016.
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jak ukázaly mnohé pokusy či takto nastavené situace (např. v TV reality show
Vyvolení atp.).34

3.1 Specifika psychosexuálního vývoje lidí s mentálním postižením
Pro pochopení sexuality lidí s mentálním postižením je třeba uvědomit si jisté
odlišnosti v jejich psychosexuálním vývoji. Předpokládanou znalostí v této
problematice je základní rozdělení fází psychosexuálního vývoje podle Freudova
pojetí. Specifika tohoto vývoje u lidí s mentálním postižením přehledně představuje
Šelner.35
Lidé s mentálním postižením nacházející se na stupni orální fáze vývoje se
soustředí na oblasti těla, které jsou typické pro toto období u kojenců bez postižení.
Jde především o ústa – vkládání předmětů do úst, slintání, cumlání. Také probíhá
první stimulace pohlavních orgánů.36
V anální fázi vývoje potřebují děti s mentálním postižením jistotu a přijetí ze
strany okolí. Objevují své tělo, jsou zvědavé a potřebují hodně pohybu a impulzů, i
když je těžké to v každodenní praxi zvládnout.37
Člověk s mentálním postižením na oidipálním vývojovém stupni se chce
osamostatnit od pečující osoby. Často vyhledává osobní kontakt s druhými lidmi, na
který ale okolí mnohdy reaguje zákazy a příkazy.38
V latentní fázi vývoje jsou lidé s mentálním postižením ve stadiu pokročilého
odpoutání se od rodičů a vyžadují právo na svou intimitu. Často bývají šikanováni od
intaktních vrstevníků.39
Výzkum: Podle Šelnerova výzkumu z roku 1999 zaujmou rodiče k dětem
s mentálním postižením často odmítavý postoj, který pak vede k neuspokojování
základních potřeb tělesného kontaktu kojence, jako je hlazení, dotyky, objímání aj.,
podobnou citovou deprivací trpí také tzv. nechtěné děti. Podle Šelnera je pro zdravý
psychosexuální vývoj nutné mít pozitivní vztah ke svému tělu, znát je, umět

34

EISNER, P. ref. 3, nečíslováno
MANDZÁKOVÁ, S. L. Sexuální a partnerský život osob s mentálním postižením. Praha: Portál,
2013. ISBN 978-80-262-0502-9
36
MANDZÁKOVÁ, S. L. ref. 10, s. 60
37
MANDZÁKOVÁ, S. L. ref. 10, s. 60
38
MANDZÁKOVÁ, S. L. ref. 10, s. 60
39
MANDZÁKOVÁ, S. L. ref. 10, s. 61
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pojmenovat jeho části a moci se jich všech dotýkat bez pocitu studu, strachu či
bolesti.40

3.2 Specifika sexuality podle závažnosti mentálního postižení
Až 80 % lidí s mentálním postižením tvoří jedinci s lehkým mentálním
postižením (IQ 50–70). Toto má různý vliv na jejich schopnosti a dovednosti, které
je často možné vhodně rozvíjet. Jejich psychosexuální vývoj je podobný jako u lidí
bez postižení. Oproti lidem s těžší formou postižení se více pohybují mezi vrstevníky
a navazují běžné vztahy, i ty sexuální a partnerské.41
Lidé s lehkým mentálním postižením se vzhledově obvykle neodlišují od
vrstevníků, jejich mentální a biologická zralost jsou však v rozporu a jsou také
snadno manipulovatelní. Často nerozumí principu věrnosti ve vztahu a bývají více
promiskuitní, na druhé straně jsou však také mnohdy chorobně závislí na svém
partnerovi.42
Lidé se středně těžkým mentálním postižením (IQ 49–35) mají nápadně opožděný
psychomotorický vývoj, rozvoj řeči a mají obecně menší kontakt s okolím. Obvykle
trpí závažnějšími organickými či genetickými poruchami. Vlivem onemocnění,
vzdělávání a péče mezi nimi vznikají markantní rozdíly.43
Sexualita těchto lidí může mít několik variant. Buďto nevzniká snaha o sblížení –
v takovém případě je na místě podpora bezpečné masturbace, pokud klient projeví o
sexualitu zájem. Pokud je snaha o sblížení patrná, hrozí velké riziko nedorozumění či
zranění partnera – v tomto případě je třeba zmapovat klientovu schopnost
komunikovat, ovládat své chování a respektovat přání partnera. Stěžejní je osvěta o
fungování lidského těla, rozvíjení sociálních dovedností v projevování náklonnosti,
prevence násilí vůči partnerovi i klientovi od jiných lidí a případně i pomoc se
zajištěním antikoncepce.44
Lidé s těžkým či hlubokým mentálním postižením mají výraznější tělesné a
smyslové vady a často nechápou sexuální uspokojení jako záležitost párovou. Zde je

40
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třeba dbát na soukromí a bezpečí klienta, ať už jde o sebeuspokojování či kontakt
s jinou osobou.45

3.3 Mýty a předsudky
Lidé s postižením jsou často vnímáni skrze ve společnosti hluboce zakořeněné
mýty a předsudky. Jakási „pikantnost“ tématu sexuality takové mýty přitahuje o to
více.46 Lze proti nim bojovat lepší informovaností a detabuizací sexuality lidí
s mentálním postižením. Mezi nejsilnější mýty patří tyto:
„Člověk s postižením, který je např. na úrovni čtyřletého dítěte, nemá žádné
sexuální potřeby, ty přece náleží až dospělým.“47 Mentální postižení většinou až
na výjimky neovlivňuje fyziologický vývoj člověka. Člověk s postižením tedy má
sexuální a vztahové potřeby a touhu je uspokojovat. Navzdory snaze udržet ho
neustále v dětské roli se neuspokojené potřeby začnou časem projevovat.
Příklad: Po narození syna s postižením se matka od lékaře dozvěděla, že její syn
Pavel zůstane celý život na úrovni čtyřletého dítěte. Tuto informaci si uchovala až do
jeho dvaceti tří let, kdy byla upozorněna asistentkou ve stacionáři na Pavlovo
záměrné vyhledávání fyzického kontaktu s poprsím a jinými částmi těla asistentek.
Matka důrazně odmítla sexuální kontext Pavlova chování a vysvětlovala si ho jako
pouhé gesto náklonnosti. Odmítla také s Pavlem sexualitu řešit. Po několika měsících
se však potvrdilo, že Pavel tyto situace vyhledává, když s viditelnou erekcí zaútočil
na výstřih matčiny návštěvy. Teprve když lékař potvrdil, že je potřeba na Pavlově
sexuální osvětě pracovat, byla ochotná začít se stacionářem spolupracovat.48
„Většina lidí s mentálním postižením je sexuálně deviantní.“ Mezi lidmi
s postižením i bez postižení se vyskytuje stejné procento deviantů. Chování všech
lidí závisí na podmínkách, ve kterých se vyskytují, proto kdyby se lidé bez postižení
ocitli v podmínkách, ve kterých žijí lidé s postižením, chovali by se pravděpodobně
stejně. Tento mýtus také umocňuje silná tendence patologizovat jakoukoli odchylku

45
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od „normálního“ chování u lidí s postižením. Důležité jsou proto podmínky a
možnosti naplňování sexuálních potřeb daného člověka.49
Příklad 1: Asistentka mladého muže s postižením přišla do poradny Petra
Eisnera, protože považovala svého klienta Tomáše za exhibicionistu a navíc ho
podezřívala z toho, že ho vzrušují tramvaje. Zdůvodňovala to tím, že ihned po
odchodu z domu matky začal vždy Tomáš na ulici masturbovat (a na ulici jezdí
tramvaje, tak ho asi vzrušují právě ty). Ukázalo se, že Tomáš nemá v matčině bytě
žádné soukromí, matka ho neustále hlídá a zakazuje mu masturbovat. Tomáš tedy
pouze využíval jediné příležitosti, kterou měl, na uspokojení svých potřeb.50
Příklad 2: Asistentka ústavu sociální péče přistihla při hygieně svou čtyřicetiletou
klientku Marii, jak si strká mrkev do vaginy. Vynadala jí a mezi personálem rozšířila,
že je Marie „mrkvofilka“. Problém Mariina nedostatečného sexuálního uspokojení
z důvodu nedostatku partnera či pomůcek však už dále nikdo neřešil. Po zamezení
přístupu k mrkvi Marie začala využívat i dalších pomůcek.51
„Čím méně má člověk s postižením v hlavě, tím více má v rozkroku. Tito lidí
mají obrovský sexuální apetit, nikdy nemají dost.“ Rodiče a pracovníci si často
mylně vykládají četnou erekci či masturbaci lidí s postižením tímto způsobem. Ve
většině případů se však ukáže, že tito lidé s postižením nemají žádné soukromí,
neustále je u nich někdo přítomen, a tím pádem nemají příležitost uspokojovat své
sexuální potřeby v soukromí. 52
Příklad: Na kurzu o sexualitě a vztazích lidí s postižením uváděla asistentka Irena
svého klienta Lukáše s těžkým fyzickým a středně těžkým mentálním postižením jako
důkaz neukojitelné sexuální potřeby lidí s postižením, protože neustále masturbuje.
Ukázalo se, že Lukáš je permanentně ve společnosti šesti až deseti lidí včetně dvou
asistentek. Podle Ireny není možné se klientovi věnovat individuálně a rozptylovat
jej. Na otázku, jak by uspokojovala své sexuální potřeby, kdyby se ocitla ve stejné
situaci jako Lukáš, nedovedla odpovědět.53
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Dalším důvodem je často nedostatečná informovanost o tom, jaké projevy
sexuality jsou na veřejnosti vhodné a jaké ne. Takové chování může být také
způsobeno nedostatkem podnětů a rozptýlení během dne.54
Příklad: Matka Moniky, dvacetileté ženy se středně těžkým mentálním postižením,
se přišla k Petrovi Eisnerovi poradit, jak pomoci své dceři uspokojit její údajně
obrovské sexuální potřeby. Monika na ulici útočila na muže a masturbovala v jejich
přítomnosti. Matka tyto projevy považovala vzhledem k Moničině postižení za
oprávněné. Doma Monika sdílela veškerý prostor s matkou a také před ní
masturbovala, na což matka nijak nereagovala. Ukázalo se, že právě kvůli tomu
Monika považovala masturbaci před dalšími lidmi za normální. Po půlroční práci a
osvětě se Monika naučila masturbovat pouze v soukromí a ustaly i útoky na muže.55
„Lidé s mentálním postižením nejsou schopni mít vztah.“ Lidé s postižením
jsou stejně schopní či neschopní navázat a udržet vztahy jako lidé bez postižení.
Problém nepředstavuje jejich postižení jako takové, ale omezené možnosti
k navázání a udržení vztahu, které kvůli svému postižení mají. Páry lidí s postižením
se často také musí vypořádávat s negativními reakcemi okolí či vlastních rodičů.56
Příklad: Zařízení pro ženy s mentálním postižením dostalo pozvání na ples, na
kterém bylo možné se seznámit s klienty dalších organizací. Klientky však na ples jet
nechtěly a asistentky to zdůvodnily nezájmem a tím, že klientky „myslí jen na jídlo a
na sebe“. Dvě klientky, které ples navštívily, však byly z kontaktu s muži nadšené.
Zážitek ze seznámení s muži a dopisování s nimi vzbudil mezi ostatními takový ohlas,
že příští rok jelo na ples více něž třicet klientek a ples se stal jednou z
nejvýznamnějších událostí roku.57
„Lidé s mentálním postižením nesmějí mít sex ani děti.“ Neexistuje zákon či
nařízení, který by někomu mohl něco takového zakázat (viz kapitola 3. Právo na
sex). Obava společnosti tkví v domněnce, že lidé s mentálním postižením neumí
používat antikoncepci a jejich případné děti musí nutně mít postižení také. Mnoho
lidí s postižením však antikoncepci běžně používá. Také si uvědomují, co obnáší
péče o dítě, i to, že kdyby dítě chtěli, nemohou ho mít z čistě praktických důvodů.58
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Příklad: Lucie a Martin, mladý pár lidí s lehkým mentálním postižením, uvažovali
o tom, že by spolu chtěli mít dítě. Jejich asistentka s nimi začala mluvit o všem, co
být rodičem obnáší. Lucie a Martin to však chtěli „zkusit“. Asistentka jim vysvětlila,
že u dítěte to nejde jen „zkusit“, a půjčila jim na týden svého psa, aby si vyzkoušeli,
jestli se o něj budou schopni postarat. Po týdnu péče o psa Lucie s Martinem
poznali, že starat se o někoho dalšího není v jejich silách.59
Když se lidé s postižením vědomě a zodpovědně rozhodnou dítě mít a pečovat o
něj, obvykle se o něj dokáží s podporou dobře postarat.60 Nejdůležitější podporou
bývá rodina, protože organizací, které by podporovaly lidi s postižením
v rodičovství, mnoho není.
Příklad: Ludvík, třicetiletý muž s lehkým mentálním postižením žijící s rodiči, se
zamiloval do Petry, kterou potkal v pekárně, kde oba pracovali. Po měsíční známosti
Petra otěhotněla, Ludvík s Petrou vstoupili do manželství a Petra se přistěhovala
k Ludvíkovi a jeho rodičům. Dítě bylo plánované a rodiče Ludvíka i Petry pár
podporovali v jejich rozhodnutí, posléze jimi pomáhali s péči o dítě. Později se jim
narodilo i další dítě. Bydlí stále všichni spolu v jednom bytě, Petra s Ludvíkovou
matkou se starají o nákupy, vaření a domácí práce. Finance rodiny má na starosti
Ludvíkova matka, Ludvík jí každý měsíc odevzdává výplatu.61
Většina těhotenství u lidí s postižením však vzniká spíše z nevědomosti či
sexuálního zneužití, což opět alarmujícím způsobem poukazuje na nedostatečnou
sexuální osvětu mezi lidmi s postižením.62
Příklad: Nina, mladá žena s lehkým mentálním postižením, ve dvaadvaceti letech
otěhotněla s ženatým mužem, který už sám měl rodinu. Když se o těhotenství
dozvěděl, popřel, že by dítě bylo jeho.63
Některé organizace nebo i rodiče pomocí manipulace či vnitřních pravidel lidem
s postižením sex a těhotenství dokonce zakazují, navzdory faktu, že právně na to
nemají žádné právo.64
Příklad: Na hodině sexuální osvěty se Věra, třicetiletá žena s lehkým mentálním
postižením žijící v rezidenční službě, velmi divila zjištění, že by mohla mít dítě, kdyby
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chtěla. Opakovaně jí prý v zařízení i doma všichni říkali, že dítě mít nemůže, protože
má postižení. Lektorka později zjistila, že zařízení skutečně má vnitřní směrnici o
tom, že „není v zájmu organizace, aby klientky otěhotněly a staly se matkami“.
Lektorce pak bylo ze strany zařízení vytknuto, že klientku poučila o jejích právech, a
na další hodinu osvěty již klientka nepřišla.65
„Lidé s mentálním postižením nemohou nést odpovědnost za následky svého
sexuálního života nebo vztahů.“ Tento mýtus způsobuje automatické vnímání lidí
s postižením jako nesvéprávné, neschopné ovládat své chování a porozumět
sociálním a zákonným normám. Pokud člověk není soudně zbaven způsobilosti
k právním úkonům, je odpovědný za své případné trestné činy stejně jako kdokoli
jiný. Cítit za něco odpovědnost je ale věc jiná – lidé s mentálním postižením ji často
necítí, a to proto, že jim nikdo odpovědnost za jejich činy nepředal. Pokud např.
dojde k otěhotnění klientky, nemůže za to být zodpovědný pracovník sociální služby.
Jeho úkolem je poučit klientku s riziky a předat tak zodpovědnost jí samotné.66
Příklad: Petr, pětatřicetiletý muž se středně těžkým mentálním postižením žijící
v pobytovém zařízení, opakovaně sexuálně napadal ostatní klienty. Pracovníci o tom
věděli a snažili se tomu zabránit, nepředali však Petrovi žádnou zodpovědnost, a tak
ji ani nemohl pociťovat. Věděl, že se mu nemůže nic stát. Naneštěstí nakonec došlo ke
znásilnění. Ředitelka zařízení chtěla nejdříve obvinit asistentku, která měla službu, ta
ale nemohla znásilnění nijak zabránit. Nakonec zavolala ředitelka policii a teprve
tehdy si Petr uvědomil odpovědnost za svůj čin. Právní důsledky pak byly vyvozeny
vůči němu i několika pracovníkům, kteří zanedbali některé ze svých povinností.67
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4. Právo na sex
Důrazy na zachování práv a důstojnosti uživatelů sociálních služeb najdeme ve
Standardech kvality sociálních služeb (procedurální, personální, provozní standardy,
MPSV 2002)68. Mají zajišťovat sociální začlenění klienta a také poskytují meřítko
kontroly. Vymezují situace a snaží se předcházet takovým, při kterých by mohlo
dojít k porušení základních lidských práv a svobod či ke střetu zájmů, a také
upřesňují práva a povinnosti všech zúčastněných. Avšak v žádném standardu není
explicitně uvedeno právo klienta na sexuální výchovu a osvětu.
Deklarace práv mentálně postižených osob (Valné shromáždění OSN, 1971)69
v prvním článku uvádí, že lidé s mentálním postižením mají mít v nejvyšší možné
míře stejná práva jak kdokoli jiný. Opět ale explicitně nemluví o sexualitě.
Charta sexuálních a reprodukčních práv IPPF (1995)70 vymezuje práva tak, jak je
chápe Mezinárodní federace pro plánované rodičovství. Ve většině bodů nerozlišuje
mezi lidmi s postižením a bez postižení – např. říká, že každý má právo svobodně
rozhodovat o svém sexuálním a reprodukčním životě (čl. 2.1)71. Zdůrazňuje, že
nikdo nesmí být diskriminován z důvodu tělesného či duševního postižení, pokud jde
o přístup k informacím, zdravotní péči či službu týkající se sexuálního a
reprodukčního zdraví, práv a potřeb (čl. 3.8).72 Také uvádí, že u nikoho nesmí
docházet k regulaci plodnosti bez jeho plného, svobodného a informovaného
souhlasu.73
Deklarace sexuálních práv (Valencie, 1997)74 opět nemluví specificky o lidech
s postižením, ale obecně o právech člověka na sexuální rovnost, informace,
svobodnou volbu atd.
Všeobecná deklarace lidských práv (Charta OSN, 1948)75 ve čl. 1 říká: „Všichni
lidé rodí se svobodní a sobě rovní co do důstojnosti a práv. Jsou nadáni rozumem a
68
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svědomím a mají spolu jednat v duchu bratrství.“ Výklad slov „nadáni rozumem a
svědomím“ by mohl být v souvislosti s lidmi s mentálním postiženým
problematický, nicméně v deklaraci se nijak specificky o lidech s postižením
nemluví.
O právech lidí s postižením pak hovoří tyto dokumenty: Evropská sociální charta
(Rada Evropy, 1961), která vymezuje a definuje obsah jednotlivých práv a
zdůrazňuje práva lidí vyžadujících zvláštní ochranu.76 Deklarace zdravotně
postižených osob (Valné shromáždění OSN, 1975) říká, že lidé s postižením mají
stejná práva jako jejich vrstevníci.77 Standardní pravidla pro vyrovnání příležitostí
pro osoby se zdravotním postižením (Valné shromáždění OSN, 1993) chtějí pro lidi
s postižením zajistit stejná práva jako mají ostatní lidé, nicméně nejsou závazná.78
Helsinská deklarace o rovnosti a službách pro lidi s mentálním postižením (1996)
hovoří o právu na soukromí a na co nejméně omezující prostředí.79
V příspěvku z konference Sexualita mentálně postižených hovoří Miroslav
Mitlöhner 80 o vybraných právních otázkách sexuality lidí s postižením. Tuto
problematiku lze podle něj zkoumat ze dvou hledisek: prvním je ochrana lidí
s mentálním postižením, a to především dětí a nezletilých, před pohlavním
zneužíváním. Trestní zákon podle něj poskytuje „rozsáhlou a dostatečnou ochranu
intimní sféře a tělesné integritě každého jednotlivce, a to bez ohledu na jeho
psychický a somatický stav“.81
Jan Hloušek v dalším příspěvku o právních aspektech vyjmenovává zákony a
práva týkající se sexuality a rodičovství: Listina základních práv a svobod, čl. 7 –
nedotknutelnost osoby a jejího soukromí je zaručena. Omezena může být jen
v případech stanovených zákonem. Čl. 10. říká: každý má právo na ochranu před
neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života. Trestní zákon § 189
šíření nakažlivé choroby, § 242 pohlavní zneužívání, § 245 soulož mezi příbuznými.
Vyhláška 505/2006 (k provedení zákona o sociálních službách) – příloha 2:
poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla pro předcházení situacím,
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v nichž by v souvislosti s poskytováním sociální služby mohlo dojít k porušení
základních lidských práv a svobod osob.82
Úmluvu o právech osob s postižením83 přijala OSN v roce 2006, Česká republika
ji ratifikovala v roce 2009. Jejím účelem je „podporovat, chránit a zajišťovat plné a
rovné užívání všech lidských práv a základních svobod všemi osobami se
zdravotním postižením a podporovat úctu k jejich přirozené důstojnosti“ (čl. 1).
Osoby s postižením definuje jako „osoby mající mající dlouhodobé fyzické, duševní,
mentální nebo smyslové postižení, které v interakci s různými překážkami může
bránit jejich plnému a účinnému zapojení do společnosti na rovnoprávném základě s
ostatními“ (čl. 1). Zelenková84 rekapituluje obsah úmluvy takto: o postižení se zde
mluví jako o výsledku společenské praxe, ve které se střetávají lidé s nějakým
poškozením (impairment) s bariérami tvořenými postoji a podmínkami prostředí.
Postižení tedy vzniká až z interakce s okolím a z diskriminace, které toto okolí
vytváří. Postižení je proto možné pozitivně ovlivňovat legislativní úpravou a změnou
přístupu okolí.
Tato koncepce přináší změnu v paradigmatu: spojuje medicínský a sociální model
do modelu lidskoprávního. Přímo ve 3. článku úmluvy najdeme tento princip
formulovaný jako „respektování odlišnosti a přijetí osob s postižením jako součást
lidské různorodosti a přirozenosti“. Ve článku 23 se státy, které ratifikovaly úmluvu,
zavazují, že přijmou opatření k odstranění diskriminace lidí s postižením v oblasti
manželství, rodiny, rodičovství a osobních vztahů.
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5. Role pracovníka v sociálních službách
K naplňování práv lidí s mentálním postižením v praxi je nutná informovanost a
otevřenost – jedině tak mohou lidé překonávat předsudky a prosazovat změnu
postojů mezi vychovateli, poskytovateli služeb a rodiči lidí s mentálním
postižením.85
Výzkum: V rámci výzkumu týkajícího se lidí se středně těžkým a těžkým mentálním
postižením, do kterého se zapojilo 259 zaměstnanců domovů sociálních služeb na
Slovensku v roce 2011, byly zjišťovány také postoje zaměstnanců k sexualitě lidí
s postižením. Z komplexní analýzy vybraných aspektů sexuality (jako např. práva,
rodičovství, nereprodukční sexuální chování a sebekontrola) vyplývá, že postoj
odborných zaměstnanců je nevyhraněný, a to především v důsledku nedostatečné
informovanosti a negativních zkušeností. Pozitivní postoje se týkaly nereprodukčního
sexuálního chování, tedy masturbace, která je akceptovatelnou formou sexuálního
projevu mužů i žen s mentálním postižením a je vhodné k ní zajistit klientům
soukromí. Nevyhraněný postoj zaujímali respondenti v otázkách sebekontroly.
Naprosto negativní postoje zaujímali v otázce rodičovství lidí s mentálním
postižením, např. považovali sterilizaci těchto lidí za vhodnou či žádoucí.86 Ke
stejným výsledkům dospěla ve svém výzkumu i Cuskellyová.87
Základním předpokladem pro vstup každého pracovníka v sociálních službách do
osvěty, výchovy a poradenství, je ujasnit si postoj k vlastní sexualitě a k sexualitě lidí
s mentálním postižením.88
Výzkum: V rámci výše uvedeného výzkumu na Slovensku se také zkoumal odraz
postojů pracovníků k vlastní sexualitě v postojích k sexualitě klientů. Východiskem
byl výzkum Cuskellyové a Gilmorové (2007), které tvrdily, že respondenti v otázkách
sexuality osob s těžším mentálním postižením často reflektují postoj k vlastní
sexualitě, nebo výzkum Hamplův (2010), který ukázal, že postoje k sexualitě bývají
deformovány vlastní osobností odborníků. Výzkum potvrdil předpoklad, že vnímání
sexuality lidí s mentálním postižením do velké míry ovlivňuje osobní zkušenost či
postoj pracovníků k vlastní sexualitě. Sexuální výchova těchto pracovníků by tedy
85
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měla mít za úkol získávat osobní pozitivní názory, postoje a zkušenosti s lidskou
sexualitou.89
V roli pracovníka služby se člověk dostává do pozice podobné rodiči, který
odpovídá dítěti na otázky spojené se sexualitou. Dostává se z pozice „moudrého
dospělého“ do role pocitové, a pokud je mu tato role nepříjemná a je si v ní nejistý,
může klienta odbýt.90
Postoje ke klientově sexualitě můžou být ovlivněny mnoha faktory, jedním z nich
může být také pohlaví pracovníka.
Výzkum: Z výzkumu Cuskellyové a Gilmorové z roku 2007 vyplývá, že sexuální
vyjádření žen a mužů se liší, tím pádem by jejich pohlaví mohlo mít vliv na jejich
postoje.91 Divišová ve svém výzkumu z roku 2008, při kterém zkoumala postoje 45
pracovníků, z čehož bylo 29 žen a 16 mužů, uvádí pozitivnější postoje mužů
k sexualitě žen i mužů s mentálním postižením, i když jen s malým rozdílem oproti
ženám.92 V rámci výše uvedeného výzkumu na Slovensku se také zkoumal vliv pohlaví
na postoje k sexualitě. Uvedený výzkum však nepotvrdil statisticky významný rozdíl.
Toto zjištění autorka odůvodňuje tím, že se postoje mužů a žen k sexuálním otázkám
v posledních desetiletích přibližují, jak také konstatují Weiss a Zvěřina (2001). Dále
cituje Walkera-Hirsche, který tvrdí, že muži a ženy jsou si stále podobnější, a to
nejen v pracovním životě, ale i v sexuálním vyjádření a v názorech na sexualitu.
Dalším možným vysvětlením podle ní může být také celkové společenské klima, které
se liberalizuje, a umožňuje tak ženám svobodnější a autentičtější vyjádření názorů.93
Pracovníci v sociálních službách, kteří se věnují tématu sexuality klientů, mají
často vyšší potřebu sdílet své zkušenosti a zážitky a konzultovat je v týmu a také
s nezávislými odborníky. Dobrou roli v jejich případě může sehrát odborný
supervizor.94
Problémem bývá také schopnost rozlišovat mezi sexualitou a sexuálním chováním
klientů. Asistenti si často myslí, že jsou jejich klienti homosexuální. Pletou si ale
jejich sexuální orientaci se sexuálním chováním – klienti se přizpůsobí daným
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podmínkám a začnou se chovat homosexuálně. Oproti tomu naopak někteří asistenti
podezřívají opravdové homosexuály či lesby s postižením ze sexuálního chování a
nerespektují jejich orientaci v důsledku svých domněnek o sexualitě klientů.95 Např.
na homosexuální orientaci žen s mentálním postižením se často nahlíží jako na
„homosexualitu z nouze“, protože nejsou schopné navázat či udržet vztah s mužem
či je jejich sexualita přičítána jakémusi zmatení kvůli jejich postižení.96 Ženy
s postižením a s homosexuální orientací se také často stydí otevřeně přiznat svou
homosexualitu svému asistentovi či asistentce, kvůli čemuž pak nemohou být jejich
sexuální potřeby uspokojeny.97 Proto by každý pracovník měl být vzdělán v oblasti
sexuality lidí s postižením, znát svou roli a podporovat svého klienta.
Výzkum: Výzkum týkající se lidí se středně těžkým a těžkým mentálním postižením,
do kterého se zapojilo 259 zaměstnanců domovů sociálních služeb na Slovensku
v roce 2011, mimo jiné zkoumal také to, jaký vliv má vzdělání pracovníků v oblasti
sexuality lidí s mentálním postižením. Závěry tohoto výzkumu nepotvrdily
signifikantní rozdíl mezi pracovníky, kteří byli v sexuální výchově vzděláni, a těmi,
kteří nebyli. Mandzáková navrhuje možné zdůvodnění, že postoje pracovníků mohly
být ovlivněny úrovní a rozsahem vzdělání v dané oblasti, kdy nebyla pozitivně
ovlivňována jejich kognitivní složka postojů či měli sami negativní zkušenosti z přímé
péče.
Eisner tvrdí, že ze své zkušenosti nemůže potvrdit, že by více vzdělaní pracovníci
měli automaticky lepší přístup ke klientům.98 Zároveň ale zdůrazňuje důležitost
osvětové práce s klientem.
Divišová uvádí výzkumy postojů z Austrálie. Cuskellyové studie z roku 2004
zjistila, že méně pozitivní postoje vůči sexualitě lidí s mentálním postižením
zaujímali lidé ze starší generace a také lidé méně edukovaní. Šlo o personál, běžnou
populaci a rodiče lidí s mentálním postižením. Truden a Desjardis ve výzkumu
z roku 1992 zjistili, že postoje vychovatelů se liší na základě podmínek, ve kterých
daný pracovník pracuje, jako např. o jakou jde instituci či jaký je jeho pracovní
status. Studie Szolloseové a McCabeové z téhož roku ukazuje, že vychovatelé
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přeceňují znalosti svých klientů v oblastech masturbace, manželství, rodičovství či
homosexuality.99

5.1 Osa zapojení pracovníka
Každý pracovník by měl znát svou roli v přístupu k sexualitě klientů. K tomu
slouží tzv. Osa zapojení pracovníka do práce se sexualitou člověka s postižením100,
která každému pracovníkovi umožní stanovit si jasné hranice svých možností. Osa
může dobře posloužit také vedení organizace k vymezení rámce poskytované služby.
Tzv. „na nule“ osy se nachází pracovník, který nevnímá práci se sexualitou klienta
jako součást své pracovní náplně a jako takovou ji vnímá negativně nebo je k ní
lhostejný. Takový přístup k sexualitě lidí s postižením často zaujímají i rodiče, kteří
neberou v potaz sexualitu svého dítěte, a neumožní mu tak prožívat vlastní
pohlavnost a identifikaci se svým pohlavím.101
„Na nule“ se však mohou nacházet i pracovníci, kteří sexualitu člověka
s postižením respektují, ale sami se od práce s ní distancují z osobních důvodů (např.
kvůli náboženskému vyznání nebo vlastní zkušenosti se zneužíváním apod.).102
Jejich respekt je přibližuje lidem na první čtvrtině osy. V té se pohybují pracovníci,
kteří respektují pohlavnost klienta a adekvátně reagují na jeho sexuální projevy.103 Je
však třeba nezaměňovat respekt za toleranci, i když mohou vypadat na první pohled
podobně. Jak jsme na tom, zjistí rychlý test: „Chceme být respektováni, nebo
tolerováni?“ V konkrétní situaci pak také: „Jsem teď skutečně respektující, nebo
pouze tolerantní?“104 Teprve v opravdu respektujícím prostředí totiž může klient být
sám sebou a bezpečně projevovat své potřeby. Neznamená to ale, že pracovníci
služeb budou akceptovat projevy sexuality, které nejsou obecně přijatelné, jenom
proto, že je projevují lidé s postižením.105 V tomto ohledu platí pro lidi s postižením
stejné normy jako pro lidi bez postižení – jinak dochází u člověka s postižením ke
zmatení toho, co je přípustné a co ne, proto musíme klienty na takové chování
upozorňovat.106 Důležité je také rozlišovat formu a projev sexuality: formou je
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sexuální orientace či deviace, kterou je třeba respektovat, zatímco projev
respektujeme v případě, že neubližuje dalším lidem, nenarušuje sociální nebo
zákonné normy a individuální hranice každého člověka.107
Pro pracovníky bývá často složité respektovat deviace, byť i ty, které nikoho
svým projevem nepoškozují. Diagnózu a míru rizika by měl vždy určit odborník,
tedy sexuolog či specializovaný psycholog, a pomoci tak pracovníkům klienta
pochopit a správně s ním pracovat.108
První čtvrtina osy by měla být standardem pro všechny pracovníky v sociálních
službách. Pokud splňují tyto podmínky, mohou se pak věnovat intimnějším
požadavkům klientů. Tím se dostanou na druhou čtvrtinu osy: řešení konkrétních
zakázek.109 Na rozdíl od první čtvrtiny osy by žádný pracovník neměl být nucen řešit
konkrétní zakázky, pokud se na to necítí. Takový člověk pak projevuje stud, strach či
nejistotu a dává tím klientovi najevo, že se děje něco špatného, za co by se měl asi
stydět. Riziko nespočívá pouze ve špatně odvedené práci – může dojít k poškození
klienta i pracovníka samotného. Ideální situací je, když jsou v zařízení takoví
pracovníci minimálně dva – muž a žena, aby si klienti mohli vybrat, s kým budou
svou zakázku řešit. Pracovník musí při plnění klientovy zakázky dobře nastavit a
zdůrazňovat svou roli a hranice, jež přináší, aby bylo klientovi jasné, že se nejedná o
jiný vztah než profesionální. Pokud taková situace nastane, lze vyměnit pracovníka
za kolegu opačného pohlaví (či stejného, pokud jde o klienta s homosexuální
orientací).
Kontakt s klientem je v tomto případě intimnější, musí se tedy řídit naprosto jasně
danými pravidly. Především je to znalost vlastních hranic a jejich vyznačení na ose
před začátkem práce s klientem.110 Druhým pravidlem je vyjasnění role a hranic ve
vztahu ke klientovi a k zakázce, tedy ujištění klienta o tom, že navzdory intimní
povaze zakázky se nemění vztah profesionální v milenecký či partnerský. Pokud
klient takovému vymezení nerozumí či jej není schopen dodržovat, je nutné s ním
práci tohoto typu přerušit.111
Pro tuto práci je také nutné mít bezpečný prostor a prostředí. Důležité je i jištění
či podpora pracovníka. Ten zachovává ve vztahu ke klientovi mlčenlivost (výjimkou
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je samozřejmě ohlašovací povinnost v případě trestného činu). Další pracovníci
zařízení či rodiče klienta dostanou informaci o spolupráci s klientem jen po jeho
souhlasu. Je však lepší, když pracovníka jistí kolega či nadřízený ze zařízení
z důvody kontroly nad jeho počínáním.112
Častou chybou bývá používání slov, kterým klient nerozumí. Je tedy třeba zjistit
slovník klienta, např. pomocí obrázkových karet či panenek. Klient může používat
infantilní slova nebo vulgární označení, u těch je dobré vysvětlit, že se nehodí na
veřejnosti, nicméně jejich používání je na vlastním uvážení dospělého klienta.113
U lidí s mentálním postižením je důležitá názornost, verbální projev nemusí
stačit.114 Klienta je třeba zapojit do maximální možné míry podle jeho schopností.115
Pro navázání důvěry by měl pracovník používat vlastní a obecné příklady, které
slouží k ujištění klienta, že neřeší nic, co by neřešili ostatní lidé, a zároveň
neohrožují pracovníka.116 Pracovník by měl mít na paměti, že klient není objektem
jeho zkoumání, a neměl by vyzvídat.117 Klient by měl být podporován v převzetí
zodpovědnosti za své rozhodování, zodpovědností pracovníka je podpořit jej
v informované volbě.118 Jeho úkolem tak není vměšovat se do záležitostí klienta, ale
jednat v zájmu klientových hodnot, nikoli svých.119 (Úkoly pro organizaci, která chce
poskytovat službu na této úrovni, popisuje dále kapitola Role poskytovatelů
sociálních služeb.)
V polovině osy nastává zlom ve způsobu práce s klientem. Pokud nepomohla
detailní instruktáž o tom, jak masturbovat, je nutno se podívat, jak doopravdy
masturbaci provádí. Pro tuto práci platí velmi přísná pravidla. Pracovník se při aktu
klienta nedotýká, navíc to nesmí být pracovník pohlaví, které je pro klienta
atraktivní. Doporučuje se, aby tuto práci prováděl pracovník z jiné organizace.120
Třetí čtvrtina osy už zahrnuje službu typu asistované soulože. Klienty této služby
jsou lidé hlavně s fyzickým nebo kombinovaným postižením, kteří akt nemohou
sami realizovat. Pracovník takové služby může asistovat páru při souloži či
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jednotlivci s masturbační pomůckou. Tuto službu však zatím v České republice
žádné sociální zařízení neposkytuje.121

5.2 Sexuální asistence
Čtvrtá čtvrtina osy představuje sexuální asistenci.122 Dělí se na pasivní a aktivní.
Pasivní sexuální asistence zahrnuje aktivity jako správné použití sexuálních
pomůcek, rozpoznávání fyzických rozdílů mezi ženou a mužem, správný způsob
masturbace, edukace v oblasti hygieny, antikoncepce, bezpečného sexu atd. Aktivní
sexuální asistence zahrnuje přímou sexuální interakci, jako např. pomoc při
masturbaci, pohlavním styku páru, doteky, erotické masáže, pohlavní styk či další
sexuální praktiky, na kterých se pracovník s klientem domluví.123
Sexuální a intimní asistence je velice kontroverzní téma. Zmíněna je zde pouze
velmi stručně, protože v době psaní této práce jde o v České republice poměrně nové
téma, u kterého chybí odborné zdroje.
Sexuální asistenci u nás prosadila organizace Rozkoš bez rizika, která se primárně
zabývá pomocí sexuálním pracovníkům a pracovnicím a také prevencí sexuálně
přenosných chorob. Tato organizace navázala kontakt se zahraničními organizaci,
které se sexuální asistencí zabývají a ve spolupráci s nimi vytvořila projekt Právo na
sex, které zaštítilo Ministerstvo financí a je financován z Programu švýcarsko-české
spolupráce.124
Podle Petra Odstrčila je základním problémem sexuální asistence to, že stejně
jako prostituce nepočítá se vztahovou rovinou sexuality, ale pouze s biologickou. Její
propagací tedy posíláme lidem s postižením zprávu: mějte sex, nemějte vztah.
Krajním důsledkem pak může být např. sebevražda klienta z důvodu odmítnutí
sňatku ze strany asistentky.125 Je tedy nutné v souvislosti se sexualitou vždy mluvit o
obou jejích složkách, nikoli tedy jen o sexu jako takovém, ale celkově o sexualitě
tak, jak je definována na začátku této práce.
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Podle zkušenosti Petra Eisnera126, který se účastnil školení sexuálních asistentek u
nás, nepřevažovaly negativní zkušenosti. Sexuální asistent má být profesionál a musí
umět nastavit vztah tak, aby k podobným negativním důsledkům nedocházelo a aby
byl schopen včas takové chování identifikovat a zarazit. Podle Eisnera je také třeba
brát sexuální asistenci až jako poslední řešení. Nejdříve by se měl pracovník zaměřit
na podporu klienta v jeho sexuální roli a v navazování vztahů. Pokud však takové
snahy dlouhodobě nepřináší klientovi příležitost k uspokojení jeho sexuálních potřeb,
je využití sexuální asistence legitimní a jedinou příležitostí k tomu, aby měl dotyčný
klient vůbec možnost své potřeby uspokojit. Sexuální asistence by ze své podstaty
měla dělat vše pro to, aby u klientů nevytvářela závislost na této službě.
Podle Eisnera dobře ukazuje nový film Dagmar Smržové Miluj mě, jak se lidé
s mentálním postižením potýkají se sexualitou a mimo jiné také jak vnímají
prostituci či sexuální asistenci. Vystupuje v něm také muž s Downovým syndromem,
který jasně reflektuje, že v prostituci jde o sex, ne o emoce nebo o vztah.

126

podle ústního sdělení Petra Eisnera (odborník na sexualitu lidí s mentálním postižením,
Sokolovská 19, Praha 8) dne 20. dubna 2016.

– 32 –

6. Role poskytovatelů sociálních služeb
V ČR zatím neexistuje povinnost zřizovatelů sociální služby vzdělávat své
pracovníky v oblasti sexuality lidí s mentálním postižením. Specializované kurzy
tohoto zaměření jsou u nás ovšem pořádány, např. kurz Společnosti pro plánování
rodiny a sexuální výchovu nebo kurzy Petra Eisnera, které jsou určené pracovníkům,
uživatelům služeb i rodinám s členy s mentálním postižením.
Dobrý model vzdělávání představuje skupina složená jak z poskytovatelů, tak z
klientů sociální péče. Takový model se zaměřuje na zvyšování znalostí o sexualitě,
na prevenci a rozpoznání sexuálního zneužívání (kdy člověk s mentálním postižením
může být jak obětí, tak pachatelem zneužívání) a celkové spokojenosti všech
zúčastněných.127
Pokud se sociální zařízení rozhodne, že se bude sexualitou a sexuálními vztahy
svých klientů zabývat, musí si v první řadě určit, do jaké míry je ochotna a schopna
tuto tematiku řešit a jak svou úlohu pojmenuje a vymezí.128 Vedení služby musí
zajistit: sjednocení týmu v otázce přístupu k sexualitě lidí s postižením, zajištění
kompetencí k výkonu práce, stanovení rámce a obsahu služeb, vypracování
Protokolu sexuality, transparentní sdělení nabídky uživatelům a veřejnosti,
poskytování samostatné služby nebo začlenění práce se sexualitou do stávajících
poskytovaných služeb.
Naprosto stěžejní je sjednocení organizace nebo týmu pracovníků – od kritérií pro
přijímání nových pracovníků po posilování a sjednocování přístupu již existujícího
týmu. Názorově sjednocený tým je základním předpokladem kvalitní služby. Pokud
se názory a přístupy pracovníků liší, klient je zmaten. Častou chybou také bývá to, že
vedení organizace nepovažuje tuto otázku za nutnou k řešení a každý pracovník tak
reaguje podle svého, tedy jinak.129 Je třeba pracovat na sjednocení přístupu na
poradách, supervizích a obecně toto deklarovat v dostupných dokumentech
organizace, které mají být známy jak uživatelům služeb, tak pracovníkům.
Proces sjednocování přístupu je vhodné zahájit diskuzí nad tématy jako
uspokojivý sexuální život a práva a povinnosti s ním spojené, touhy, projevy a
možnosti jejich naplnění, sex jako základní potřeba nepodmíněná intelektem
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člověka, rovnocenné formy sexuality, sex mimo manželství apod.130 Debata nad
těmito tématy musí být moderována informovaným člověkem, který bude schopen
vyvracet mýty o sexualitě lidí s postižením a zajistí, aby se debata odehrávala
v bezpečném prostředí, kde se pracovníci nebudou bát mluvit a vyjadřovat své
názory. Vedení organizace by si však mělo všímat pracovníků, kteří budou trvat na
negativních názorech a postojích k sexualitě uživatelů služby.131 Pro určení, jakou
roli pracovník v oblasti přístupu k sexualitě má a jaký rámec služeb bude organizace
používat, existuje již zmíněný nástroj Petra Eisnera (viz kapitola Role pracovníka)
s názvem „Osa zapojení pracovníka do práce se sexualitou člověka s postižením“.132
Pokud chce organizace poskytovat službu na úrovni druhé čtvrtiny osy, která řeší
konkrétní zakázky, musí zajistit bezpečnou a transparentní práci.133 To zahrnuje
několik bodů – především pověření vybraných kompetentních pracovníků, kteří
budou mít náplň této pozice zapsanou v nějakém dokumentu, takže bude jasná i
ostatním kolegům. Mohou se nazývat např. „sexuální důvěrníci“ a klienti by měli být
informovaní, že se na ně mohou se svými zakázkami obracet. Služba musí také
zajistit vhodné pomůcky a proškolit pracovníky v jejich používání.
Příklad: Asistentka Lenka chtěla pomoci svému klientovi Jaroslavovi,
sedmadvacetiletému muži s mentálním postižením, který měl častou erekci a nevěděl,
co se s ním děje a jak si pomoci. Pracovníci problém ignorovali. Lenka pak na
poradě dostala za úkol se problémem sama zabývat. Po několika týdnech se Jaroslav
naučil masturbovat. Jaroslavova matka v důsledku toho podala na organizaci žalobu
kvůli sexuálnímu zneužití a její stažení podmiňovala odchodem Lenky z organizace,
která neměla takovou službu popsanou v žádných dokumentech ani v pracovní náplni
pracovnice.134
Dále musí vzniknout přesná funkční pravidla pro práci se sexualitou – tzv.
Protokol sexuality, dokument, který by měl být přístupný všem pracovníkům,
klientům a dalším zainteresovaným osobám. Třetí rovinu Osy a podrobnější výčet
kompetencí v organizaci popisuje kapitola 6.2 Dům sexuality v organizaci.
Příklady dobré praxe: Skok do života (Hradec Králové) poskytuje služby pro
dospělé lidi s mentálním postižením. Na svých stránkách v sekci dokumenty veřejně
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definuje své poslání pomocí tzv. Skokanského minima, kde na s. 8 jasně uvádí
podporu partnerských vztahů a vzdělávání v oblasti vztahů a sexuality.135 Harmonie
(Krnov) poskytuje služby lidem s mentálním a vícenásobným postižením.
V dokumentu Sexualita, vztahy a prevence zneužívání shrnuje postoje zařízení a
vymezení odpovědnosti pracovníků i klientů. Dokument je k dispozici u vedení
služby.136 Diakonie ČCE Plzeň spolupracuje s celým Plzeňským, Královehradeckým
a Jihočeským krajem na projektu Sexualita aneb život se vším všudy, který má za
úkol vzdělávat pracovníky v sociálních službách, kteří pracují s lidmi s mentálním
postižením.137 Služba Domov NaNovo, která prošla transformací (dříve ústav Zámek
Nová Horka), ve svém poslání otevřeně podporuje partnerství a sexualitu svých
klientů.138 Modrý klíč, o. p. s., je nezisková nestátní organizace poskytující sociální
služby dětem i dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením. V roce
2012 zde proběhl kurz Problematika sexuality lidí s mentálním postižením.139
Občanské sdružení Orfeus se aktivně účastní tvorby úprav právních předpisů
ovlivňujících život lidí s postižením, sexuální osvětu a celkovou detabuizaci tohoto
tématu. V letech 2004 a 2008 uspořádalo celostátní konferenci na téma Sexualita
mentálně postižených I., II.140
Kazuistika z vlastní praxe:
„Bára byla přijata do služby chráněného bydlení před třinácti lety. Přišla
z velmi sociálně slabé rodiny, která měla špatný vliv na děti bydlící v domácnosti.
Bára je od narození postižena dětskou mozkovou obrnou. V dětství nebyla nijak
zvlášť léčena, ani se jí nedostávalo podpůrné rehabilitační péče, takže její zdravotní
stav byl dosti neuspokojivý. Měla však dobré adaptační schopnosti a houževnatost,
se kterou své zdravotní limity dobře zvládala. Vychodila praktickou školu, kde si
osvojila trivium na úrovni základního porozumění čtení a počítání. Do chráněného
bydlení nastoupila s cílem získání potřebných pracovních dovedností, aby se mohla
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uplatnit v běžném zaměstnání. Velmi záhy se však ukázalo, že není schopna vytrvale
a kvalitně pracovat a tak její pracovní náplní byly pracovní programy v sociálně
terapeutické dílně.
Po nějakém čase navázala vztah s mladým mužem, který byl rovněž v chráněném
bydlení. Vztah obou mladých lidí se stále rozvíjel a sílil, až došlo k těhotenství
(pravděpodobně velmi chtěnému). Tato situace byla zpočátku dosti náročná, ale po
nějaké době se vše uklidnilo a dařilo se B. podporovat ve zdravém prožívání jejího
těhotenství, připravovat jí s odbornou pomocí na porod dítěte a poté zajistit i
asistenci při porodu. Rodina mladého muže nechtěla připustit, že by dotyčný byl
otcem dítěte a tak B. vystupovala jako rodič – matka sama. Z tohoto důvodu byl B.
spolu s dítětem zajištěn pobyt u pěstounské rodiny na jižní Moravě, která měla ve
svém programu i pomoc sociálně slabším matkám vychovávat svého potomka. B.
přijela do této rodiny se svým malým synem (cca 2 měsíce starým); záhy však bylo
patrné, že péči o něj v podstatě nezvládá. Dítě bylo několikrát vystaveno
nebezpečným situací a po opakovaném opaření dítěte z nedbalosti bylo dítě matce
odebráno (na základě lékařského posouzení) a umístěno do pěstounské rodiny, u
které B. žila. Tuto situaci B. velmi těžce nesla a po několika agresivních útocích na
pěstouny byla B. hospitalizována na psychiatrii a posléze v domově pro osoby
se zdravotním postižením.
Stále jsme byli s pěstounskou rodinou v kontaktu a o vývoji situace jsme byli
průběžně informováni. Po nějaké době jsme B. znovu nabídli službu chráněného
bydlení v původním zařízení a ona tuto nabídku s podporou svého opatrovníka
přijala (v té době byla již zbavena způsobilosti k právním úkonům).
Nyní žije B. již několik let v původní komunitě obyvatel chráněného bydlení.
V současné době bydlí v samostatné garsonce, kterou si velmi pečlivě udržuje,
pracuje v chráněné dílně a občas vypomáhá v různých domácnostech s úklidem.
Navázala nový vztah s mužem, který ji pravidelně navštěvuje, tráví spolu víkendy a
plánují společnou budoucnost. Se svým synem se stýká párkrát do roka vzhledem
k velké vzdálenosti. On ji oslovuje „Barborko“, ale je velmi fixován na svoji novou
rodinu. B. je spokojená, že syn dobře vyrůstá, že je jí podobný a možná si plánuje, že
si jej někdy vezme k sobě. Pěstounská rodina jej přijala za vlastního a dobře jej
vychovává. Její plány jí zatím nikdo nerozmlouvá, ale je podporována v co nejvíce
samostatném životě, v ideálním případě v podporovaném bydlení se současným
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partnerem.“ (z důvodu zachování anonymity klientky neuvádím jméno zakladatelky
služby, která mi tuto kazuistiku poskytla)
Domnívám se, že k pochybení došlo v první řadě ze strany organizace, která se
nezabývala sexualitou svých klientů. Teprve po těchto událostech začala s klienty
systematičtěji řešit otázku antikoncepce, sexuální osvěty atd. Dnes již se sexualitou
pracují více, snaží se zabezpečit, aby si klienti neubližovali při masturbaci (v
minulosti se tak dělo) a aby žili zodpovědným sexuálním životem. Bára se se svou
situací vyrovnala dobře a je na ní vidět veliký pokrok. Je schopná se starat o všechny
ostatní klienty v zařízení, co se týče praktických rad, vaření, praní, ale i
emocionálně, je všem jakousi „maminkou“, nebo se o to alespoň snaží.

6.1 Protokol sexuality
Protokol sexuality vyjadřuje postoj, který služba k sexualitě uživatelů zaujímá.141
Nejedná se však o přesný návod, jak postupovat, pouze ukazuje možnosti aplikace
pro klienta v dané organizaci. Jde především o vytvoření obecných podmínek pro
realizaci sexuální výchovy v daném zařízení (integrace klientů, rozšiřování jejich
sociálních kontaktů), vytvoření konkrétních podmínek (pravidla a směrnice pro
dodržování systému, postoje, normy a odpovědnosti instituce, Protokol sexuality),
speciální přípravu cílových skupin sexuální výchovy (nejen klienti, ale i rodiče,
vychovatelé, učitelé, profesionálové) a sexuální osvětu a výchovu lidí s mentálním
postižením (skupinová a individuální osvěta).142
Je to tedy souhrnný materiál, který obsahuje veřejné pojmenování pravidel,
metodiky, přístupů a vymezení organizace pro práci se sexualitou.143 Může také
obsahovat požadavky na kompetentní pověřené pracovníky. Neexistuje žádný
vzorový dokument – každá organizace si musí vytvořit svůj osobní, specifický
dokument podle typu sociální služby, složení klientů a dalších podmínek. Vytvoření
Protokolu trvá dlouho, měl by vždy vycházet z dobré praxe, být dostupný a
aktualizovaný. Jeho hlavním účelem je ustanovení práv a také povinností jak pro
pracovníky, tak pro klienty – musí tedy být napsán srozumitelně a být k dispozici
oběma stranám.
141

ŠTĚRBOVÁ, D. ref. 7, s. 15
ŠTĚRBOVÁ, D. ref. 7, s. 35-36
143
VENGLÁŘOVÁ, M. EISNER, P. a kol. ref. 5, s. 85
142

– 37 –

Štěrbová144 doporučuje, aby Protokol obsahoval: postoje zařízení k sexualitě a
sexuální výchově; témata osvěty; způsob řešení možných důsledků sexuality;
přístupné a nepřístupné formy kontaktu, péče a poskytované podpory; osvětu a
prevenci (např. sexuálně přenosných nemocí); zodpovědnost pracovníků; spolupráci
s rodiči a zákonnými zástupci; postoj k sexuálnímu zneužití a postup v případě
sexuálního zneužití a preventivní politiku uvnitř zařízení.
Legislativní zakotvení protokolu mohou při jeho vytváření hledat poskytovatelé
sociálních služeb v následujících dokumentech: Standardy kvality sociálních služeb
(procedurální, personální, provozní standardy, MPSV 2002), Deklarace práv
mentálně postižených osob (Valné shromáždění OSN, 1971), Charta sexuálních a
reprodukčních práv IPPF (1995), Deklarace sexuálních práv (Valencie, 1997),
Všeobecná deklarace lidských práv (Charta OSN, 1948), Evropská sociální charta
(Rada Evropy, 1961), Deklarace zdravotně postižených osob (Valné shromáždění
OSN, 1975), Standardní pravidla pro vyrovnání příležitostí pro osoby se zdravotním
postižením (Valné shromáždění OSN, 1993) a Helsinská deklarace o rovnosti a
službách pro lidi s mentálním postižením (1996).145 V roce 2009 také Česká
republika ratifikovala Úmluvu o právech lidí s postižením (viz kapitola 4. Právo na
sex).
Protokol se dělí na dvanáct částí podle materiálu Regional Residential Services
Society z roku 1998. 146
1) Sociálně-sexuální vzdělávání147
Vzdělávání klientů by mělo zahrnovat např. prevenci proti sexuálně přenosným
nemocem, nepřiměřenému sexuálnímu chování atd. Nemělo by se zapomínat na
posilování přátelských i partnerských vztahů a jejich rozvoj.
2) Soukromí148
Je to základní součást vztahů, sebepojetí, lidské důstojnosti a sebeurčení. Právo na
soukromí by mělo být respektováno a zajištěno v oblastech informací, vlastního těla
a osobního prostoru.
3) Masturbace149
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Patří mezi projevy zdravého vyjádření sexuality, a pokud nikoho neobtěžuje, měla
by být podporována. Kvalifikovaný personál tak může poučit klienty o vhodnosti a
mezích masturbace, nácvik však může provádět pouze odborník.
4) Intimní pomůcky a materiály150
Mnoho dospělých lidí s mentálním postižením má problém s vytvářením
fantazijních obrazů. Neschopnost vytváření těchto obrazů může vést ke sníženému
sexuálnímu potěšení nebo k neschopnosti orgasmu při masturbaci. To může mít
vážné důsledky, např. k onanii na veřejnosti v důsledku neschopnosti vzrušit se v
soukromí. Klienti by proto neměli být odrazováni od získání legálně dosažitelných
sexuálně explicitních materiálů či stimulačních pomůcek. Trénink by měl ale
upozornit na rozdíly mezi fantazií či pornografií a realitou běžného života. Bylo
prokázáno, že erotická literatura může také posilovat vhodné sexuální chování.
5) Souhlas, svolení (se sexuálním vyjádřením)151
Lidem s mentálním postižením často nebývá umožněno mít sexuální vztahy.
Pracovníci sociálních služeb často mají v tomto ohledu různou odpovědnost a
pravomoc a často nevědí, jak k sexualitě klientů přistupovat.152 Člověk s mentálním
postižením může být obviněn ze sexuálního zneužívání či se sám stát agresorem.
Z důvodů neřešené situace může vzniknout stav, kdy si pracovníci takového chování
raději nevšímají či o něm ani nevědí. Je otázka, od jaké míry je člověk s mentálním
postižením schopen dát tzv. kvalifikovaný souhlas se sexuálním vyjádřením
(sexuální aktivitou). Podporou rozhodování lidí s mentálním postižením v
opatrovnictví se v České republice zabývá např. Liga lidských práv.153 Podstatné je
především udržovat rovnováhu mezi ochranou a bezpečí klientů a jejich právem na
sexuální vyjádření.154 Kritéria pro posuzování souhlasu zahrnují např. to, že má
klient základní sexuální znalost, rozumí důsledkům sexuální aktivity a je schopen se
ubránit.155
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Existují další škály posuzování klientových kompetencí156, podle Eisnera157 je
však problematické přistupovat k sexualitě lidí s mentálním postižením tímto
způsobem – pokud uznáváme, že lidé s postižením mají stejné nároky na sexualitu
jako kdokoli jiný, vyžadovat takový souhlas jde proti tomuto přesvědčení. Představa,
že by takto podepisovali souhlas se sexuální aktivitou ve vztahu lidé bez postižení, je
absurdní. Eisner však chápe, že se takto organizace snaží chránit klienta i své
pracovníky – pokud je taková dohoda uzavřena a dojde k jejímu porušení či třeba
k otěhotnění klientky, chrání se organizace před případným napadnutím.
6) Vrstevnické a přátelské vztahy158
Poskytovatelé služeb mají klientům pomoci vytvářet, rozvíjet a udržovat přátelské
vztahy. Podpora by se měla odrážet v plánech klientů a v programech poskytovatelů
služeb.
7) Vzájemné sexuální vyjádření
Poskytovatelé služeb by měli klientům pomáhat vytvářet přátelské a milostné
vztahy. Také musí umět identifikovat rizika, která by mohla klienty ohrožovat, a učit
klienty tato rizika rozpoznávat, např. pomocí vhodné sexuální výchovy.
8) Regulace plodnosti159
Pracovníci sociálních služeb rozhodují o formách antikoncepce klientů poté, co
byl dán vzájemný souhlas obou klientů k sexuální aktivitě. Tato rozhodnutí pro ně
často bývají kontroverzní, musejí si uvědomovat následky a rizika. Vše proto musí
být písemně dokumentováno.
9) Těhotenství a rodičovství160
Dospělí lidé s postižením mají právo stát se rodiči stejně jako kdokoli jiný. Je
naprosto vyloučené, aby byli nuceni ke sterilizaci či aby jim bylo odepřeno stát se
rodiči. Nicméně v případě, kdy rodiče nejsou schopni o dítě pečovat, hrozí velká
emocionální újma jak rodičům, tak dítěti.
V kapitole 2.1 je více popsán mýtus o tom, že lidé s mentálním postižením
nesmějí mít děti. Zde jen ve stručnosti:161 mnoho lidí s mentálním postižením, kteří
žijí sexuální život, dokáží používat antikoncepci a také si uvědomují zodpovědnost,
156
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kterou by s sebou nesla případná péče o dítě. Mnoho lidí s postižením, kteří se
zodpovědně rozhodnou dítě mít, se o něj dokáží, i když s podporou, dobře postarat.
Většina těhotenství u lidí s mentálním postižením však vzniká spíše z nevědomosti či
při sexuálním zneužití, je tedy spíše důkazem o nedostatečné sexuální osvětě mezi
lidmi s postižením.
10) Sexuálně přenosné nemoci (STD)162
STD ohrožují zdraví všech lidí bez rozdílu, a to jak AIDS, tak další onemocnění,
která jsou rezistentní vůči antibiotikům. Poskytovatelé sociálních služeb nemohou
nikoho nutit k testování ani k bezpečnému sexu, mohou pouze vést klienty
k zodpovědnosti a vzdělávat je v oblasti bezpečného sexu.
11) Sexuální zneužívání163
Je to jakákoli sexuální aktivita prováděná bez souhlasu druhé osoby. Hranice jsou
vymezeny takto: odmítnutí souhlasu nebo chování, které se shoduje s odmítnutím
souhlasu, sexuální akt směrem k osobě mladší 15 let, sexuální aktivity s osobou
mladší 18 let, kde existuje vztah důvěry a závislosti. Zahrnuje také: sexuální útok,
veřejnou nahotu, sexuální dotek nebo vykořisťování. Za zneužívání se také považuje
jakákoli sexuální aktivita mezi pracovníkem zařízení a klientem.
12) Obtěžující sexuální chování
Lidé s postižením jsou schopni kontrolovat svůj sexuální pud stejně jako kdokoli
jiný. Poskytovatelé sociálních služeb by měli podporovat své klienty v rozvoji
přiměřených vztahů.

6.2 Dům sexuality v organizaci
Dům sexuality vychází ze stejných principů jako Osa zapojení pracovníka, jen
znázorňuje míru zapojení do tematiky sexuality klientů v rámci celé organizace.
Každá organizace si musí nastavit a vymezit rozsah práce se sexualitou podle
aktuálních možností.164
Základy domu představují jasný postoj organizace k sexualitě svých klientů a
podporu jejího vedení přímým pracovníkům. Tato podpora by měla být vyjádřena
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transparentním a srozumitelným veřejným sdělením, např. ve Veřejném závazku
organizace.165
Příklad: Jako ukázku dobře vyjádřeného veřejného závazku uvádí Eisner
organizaci BAZALKA, o. p. s., z Českých Budějovic. Nicméně v současné době jsem
na jejich internetových stránkách nenašla žádný dokument ani vyjádření týkající se
sexuality.
První patro tvoří všichni zaměstnanci a odráží stav pracovníků v první čtvrtině
Osy. Každý pracovník tak představuje jednu cihlu. Aby tato pomyslná zeď držela
pohromadě, musí být i tým pracovníků sjednocen. Tento rámec je důležité jasně
pojmenovat a vymezit jeho hranice. Menším organizacím se na tomto poli obvykle
pracuje lépe, protože jsou flexibilnější v rozhodnutích díky menšímu počtu
pracovníků. Pokud organizace nechce nebo nemůže postupovat do dalších pater,
může na zakázky konkrétnějšího typu najmout externího specialistu.166
Ve druhém patře najdeme pracovníky, kteří jsou kompetentní k poskytování
osvěty a intervence, tedy se nacházejí na druhé čtvrtině Osy. V tomto patře by měli
být alespoň dva pracovníci z organizace, ideálně muž a žena. Pojmenování jejich role
může být např. „sexuální důvěrník“. Tuto roli však může zastat i oficiálně pověřený
klíčový pracovník, metodik nebo vedoucí služby. Kompetence tohoto pracovníka
musí být písemně pojmenována a vymezena z důvodu ochrany pracovníka i klienta.
Organizace musí transparentně komunikovat o nabídce služeb, a předcházet tak
nedorozuměním a konfliktům.167
Třetí patro koresponduje se třetí čtvrtinou Osy a tvořila by ji služba typu
asistované soulože. Pracovníci takové služby by měli být v dané problematice velmi
dobře vzděláni. S klienty by neměli být v žádném jiném vztahu, aby se zachovala
důvěra a intimita takové zakázky. Organizace, která by se rozhodla poskytovat
službu na této úrovni, musí mít dlouhodobou dobrou praxi a zkušenosti, velmi
kvalitní personál a praxí podložený Protokol sexuality.168
Střechu domu tvoří Protokol sexuality a jiné materiály, které celý dům zastřešují
vymezením kompetencí a rozsahu služby. Střecha se přizpůsobuje patrům pod ní:
střecha jednopatrového domu může obsahovat etické kodexy, metodiky k službám,
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výroční zprávy, informace na webu, nabídku osvěty atd.169 Střecha dvoupatrového
domu už musí obsahovat konkrétnější vymezení služby v Protokolu sexuality a také
pracovní náplně pověřených pracovníků. Zvýšenou pozornost je zde třeba dát i
veřejnému vymezení služby.170
Na domu si ještě můžeme představit pomyslný hromosvod, který zajišťuje
propojení všech pater a uplatnění všech dokumentů a materiálů v praxi. Pokud by
tomu nebylo, nemá smysl je vytvářet.171

169

VENGLÁŘOVÁ, M. EISNER, P. a kol. ref. 5, s. 84
VENGLÁŘOVÁ, M. EISNER, P. a kol. ref. 5, s. 84
171
VENGLÁŘOVÁ, M. EISNER, P. a kol. ref. 5, s. 84
170

– 43 –

7. Role rodiny
Podle Catherine Diserens, speciální pedagožky a zástupkyně mezinárodní
organizace SEHP (Sexualité Handicaps Pluriels), která se zaměřuje již dvacet let na
práci se sexualitou u osob s hendikepem, si rodiče, kterým se narodí dítě
s postižením, musejí projít pěti fázemi.172 První fáze představuje podporu pohlavní
role dítěte. Rodič tedy nepřistupuje ke svému dítěti jako k primárně „postiženému
dítěti“, jakoby bezpohlavnímu, nýbrž jako k dívce či chlapci, synovi či dceři.
Výzkum: Článek Sociological Theories of Disability, Gender, and Sexuality: A
Review of the Literature173 zkoumá podobnost sociologických teorií a teorie o lidech
s postižením. Zajímavá je část, ve které se spojuje feministický přístup s přístupem k
lidem s postižením a s genderovými teoriemi. Podle feministických teorií jsou všichni
lidé definováni na základě mužských kategorií, jako je nezávislost, schopnost a síla.
Ženy jsou podle těchto kategorií často viděny jako závislé a slabé. Lidé s postižením
jsou v tomto smyslu take často chápáni jako závislí a slabí, jsou jim tedy přiřknuty
jakési ženské charakteristiky. Postižení tak může být vnímáno jako znak určité
zženštilosti. Článek se dále také zabývá typickým naplňováním genederových rolí.
Frustrace mužů s postižením pak podle těchto teorií pramení z neschopnosti naplnit
typicky mužskou genderovou roli, která obnáší např. práci a finanční zajištění
rodiny. Frustrací žen s postižením pramení např. z toho, že jsou často považovány
automaticky za neschopné být dobrými matkami či dokonce za asexuální bytosti.
Ve druhé fázi se rodič musí zamyslet nad tím, do jakého věku je v pořádku dítěti
asistovat v některých intimních záležitostech – např. u intaktního dítěte je normální
asistovat mu při mytí, vidět je nahé a dotýkat se ho přibližně do čtyř let, poté si děti
začínají více uvědomovat a nárokovat svou intimitu. U dětí s postižením je to jiné,
rodiče někdy u dítěte nevnímají intimní zóny ani samotnou pohlavnost dítěte,
podvědomě se tak brání přijetí sexuality dítěte. Řešením je nastavení toho, co musí a
nemusí dělat rodič, zda to nemůže dělat někdo jiný, např. asistent či sám člověk
s postižením, pokud může.
Třetí fází je puberta, se kterou přicházejí druhotné pohlavní znaky. Rodič je díky
nim zjevně konfrontován se sexualitou svého dítěte, které pomalu dítětem přestává
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být. Rodiče v této době postihuje strach, že by se jejich dítě mohlo někomu sexuálně
líbit, a mají obavu z případného zneužití. Výsledkem je mnohdy naprostá izolace
dítěte a nepřetržité hlídání. Tak se v době, kdy se lidem bez postižení otevírá svět
sexuality, pro lidi s postižením tento svět uzavře.
Čtvrtou fází je dospělost, kdy už třeba došlo u člověka s postižením k sexu,
vztahu, chce třeba žít s partnerem či mít děti. Rodič, unavený často nepřetržitou péčí
o potomka, má strach z toho, že se bude starat ještě o dalšího člověka či o jejich dítě.
Někdy v důsledku těchto obav znemožní svému již dospělému dítěti s postižením
kontakt s potenciálním partnerem, navzdory tomu, že být spokojen v partnerském a
sexuálním životě je to, co nás dělá nejvíce šťastnými.
Pátá fáze je spíše hlubinná než fáze období života. Jedná se o míru přijetí či
nepřijetí toho, že se rodičům narodilo dítě s postižením a posléze že vyrostlo
v dospělého člověka. Otec většinou narození dítěte s postižením nezvládne, stydí se a
a důsledkem jsou problémy s partnerkou až rozchod. Matka mnohdy podvědomě
přejímá hlavní díl odpovědnosti za postižení svého dítěte a dává za ně vinu sexu jako
takovému. Tato frustrace pak vede k odpírání možnosti mít sex i svému potomkovi.
Tyto fáze nelze přeskočit. Ve Švýcarsku, odkud Catherine Diserens pochází, již
před dvaceti lety přišli na to, že nejlepším způsobem, jak změnit přístup rodičů
k sexualitě jejich dětí s postižením, je investovat do rané péče. Dospělí lidé
s postižením žijící ve Švýcarsku tak už dnes řeší mnohem méně problémů, než jakým
čelili lidé s postižením o generaci dříve. V České republice se sice za poslední roky
zlepšila podpora rané péče, nicméně v menších městech je stále ještě nedostupná.174
Ve filmu Nemusíš s láskou, stačí s citem175 je velmi dobře vidět rozdíl mezi
člověkem s postižením, který měl veškerou možnou podporu od své rodiny, a
člověkem, který byl vlastní rodinou zneschopněn. Sledujeme zde (kromě dalších
dvou postav) příběh muže, který navzdory svému mentálnímu postižení (získanému
při nehodě v dětství) dokáže bydlet sám se vším, co to obnáší, chodí do práce a má
přítelkyni. Sám mluví o tom, že podpora rodiny pro něj byla rozhodující. Oproti
němu však také sledujeme příběh mladé ženy s mentálním postižením, kterou rodiče
zneschopnili tak, že není schopná si ani uvařit čaj. Tato žena porodila dítě bez

174

podle ústního sdělení Petra Eisnera (odborník na sexualitu lidí s mentálním postižením,
Sokolovská 19, Praha 8) dne 20. dubna 2016.
175
Nemusíš s láskou, stačí s citem [film]. Režie Lenka Vochocová, Kateřina Bubeníčková. Česko,
2015.

– 45 –

postižení, a jelikož se nebyla schopna postarat ani o sebe, nemohla o dítě pečovat.
Rodiče si její dítě osvojili a ji, matku, naprosto vyšachovali z života dítěte.
Velmi důležitá je spolupráce rodičů na sexuální osvětě a jejím zapojení do
výchovy člověka s postižením. Pokud je osvěta úspěšná, což znamená, že rodiče
vyslechnou vysvětlení odborných pracovníků a přijmou nutnost reflektovat a
potažmo i uspokojovat přirozené potřeby jejich dítěte, pak se mohou významně
zapojit do zlepšování kvality života dítěte s postižením. Pokud se ale bojí a nechtějí o
sexuální osvětě nic slyšet, mělo by jim být zdůrazněno, že lidé s postižením, kteří se
v sexuální problematice vůbec neorientují, se stávají nejsnadnějšími obětmi zneužití,
protože ho nedokáží rozeznat.176
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8. Role sexuální výchovy a osvěty
„Lidé s mentálním postižením177 jsou lidmi, kteří potřebují nejvíce základního
plánovaného vzdělávání v oblasti sexuality, a kteří ho obdrží nejméně a kteří jsou
trestáni společností za to, co ostatní vědí“.178
Lidé s mentálním postižením často bývají více tělesně zaměřeni a jejich fyzické
projevy mohou být mylně považovány za projevy se sexuálním významem.179 Lidé
s mentálním postižením často postrádají základní znalosti z oblasti sexuální výchovy
a mnohdy ani nevědí, jak vypadá jejich vlastní tělo, co je to menstruace, ejakulace
atd.180 Kvůli neznalostem vlastního těla a toho, co se jak má a nemá dělat, jsou lidé
s mentálním postižením často nejsnazší obětí sexuálního zneužívání. Přitom
pozitivnější a informovanější pohled na jejich tělo a znalosti sexuálních norem
mohou přispět ke snížení tohoto rizika.181
Sexuální výchova a osvěta není podstatná pouze pro lidi s mentálním postižením,
ale také pro jejich rodiče a všechny pracovníky, kteří s nimi přijdou do kontaktu.
Pracovníci by měli být také podpořeni Protokolem sexuality (viz Protokol
sexuality).182 Pojem sexuální výchova však má širší obsah než jen seznámení se
s anatomií, fyziologií, pohlavní dospělostí a reprodukcí. Má to být komplexní
program, který učí, jak rozvíjet a podporovat přátelské vztahy, jak předejít
zneužívání, jak projevovat emoční i fyzické důvěrnosti a jak být schopen ovládat a
chránit své tělo. Sexualita není jen záležitost pohlavního styku a jeho možností, proto
se obzvláště u lidí s mentálním postižením nesmí redukovat, ale naopak zdůrazňovat
potřeba vztahů, komunikace a respektu.183 Dříve platilo, že je osvěta a sexuální
výchova pro lidi s postižením důležitá především proto, aby se zbavili nežádoucích
projevů své sexuality. To se postupně mění, i když v české společnosti je stále ještě
zakotvená mýty opředená představa lidí s mentálním postižením, u kterých není
potřeba podporovat rozvoj sexuality.184
Mezi hlavní úkoly sexuální výchovy tedy patří: podávání informací o lidském
těle, zdravém životním stylu a jeho ochraně, o lidském sexuálním chování, o
177
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vztazích a rodičovství; vytváření pozitivních postojů k hodnotám jako zdraví,
přátelství, láska; vytváření žádoucích dovedností, návyků a projevů sexuality,
vedoucí k seberealizaci a pocitu štěstí.185 Sexuální výchova by se měla zaměřit na
personál, klienty i rodiče a opatrovníky. Programy pro klienty můžeme rozdělit na
tradiční program sexuální osvěty a individualizované programy. Tradiční program je
určen pro skupinovou práci a využívá všeobecných didaktických instrukcí, obvykle
však opomíjí např. téma homosexuality, sexuální deviace či podpory romantických
vztahů. Individualizované programy zohledňují znalosti a dovednosti konkrétního
člověka, podílí se na nich i rodina a další pracovníci mezioborového týmu a
výsledkem jsou konkrétní cíle a plánování. Mezi základní cíle počítáme: podíl na
komunitním životě, mezilidské vztahy, vyjádření volby a sexuální orientace, možnost
své volby naplnit a pokračovat v rozvoji osobních schopností. Vzdělávání tak
neslouží pouze k potlačení nežádoucího chování, ale také k prevenci zneužití,
nechtěného těhotenství, či přenosu pohlavních chorob.186 Vyčerpávající přehled cílů,
forem a pomůcek sexuální osvěty uvádí Eisner.187
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Závěr
V této práci jsem se snažila postupovat nejdříve od obecných témat ke
konkrétnějším. Nejprve jsem obecně vymezila, kteří lidé v okolí člověka
s postižením figurují a jakým způsobem se vztahují či by se měli vztahovat k jeho
sexualitě. Také jsem zmínila některá specifika sexuality a psychosexuálního vývoje
lidí s mentálním postižením k lepšímu porozumění a úvodu do problematiky. Dále
jsem se snažila vyvrátit mýty a předsudky s tímto tématem spojené. Zabývala jsem se
také otázkou práva na sex a vyjmenovala některé dokumenty vztahující se k této
problematice. Mezi hlavní aktéry v životě člověka s postižením patří rodina, sociální
služba a její pracovníci. Jelikož jsem se zajímala o problematiku z pozice sociální
práce, je rodina až v poslední řadě. V životě člověka je však rodina samozřejmě na
prvním místě.
Cílem práce bylo zmapovat role lidí v okolí člověka s postižením ve vztahu k jeho
sexualitě. Tohoto cíle bylo podle mého názoru dosaženo. Původně jsem ovšem
plánovala získat informace o tématu přímo od lidí s mentálním postižením ve službě,
do které čtyři roky jezdím. Po konzultaci o možných obstrukcích jsem však od tohoto
upustila, čehož zpětně lituji. V práci zmiňuji problém opatrovníků, kteří překračují
kompetence své role a chtějí rozhodovat o životě svých opatrovanců. Byla jsem
upozorněna, že by mi potenciálně mohlo hrozit trestní oznámení, pokud bych
s klienty vedla rozhovory na toto téma bez svolení opatrovníků. Podle Petra Eisnera
by mi ale nikdo právně hrozit nemohl, předmětem mého dalšího výzkumu by se tak
mohli stát sami lidé s postižením a jejich pohled na vlastní sexualitu.
Dalším tématem, které jsem chtěla v práci popsat, ale už se nevešlo do rozsahu,
byl empowerment podle Judi Chamberlainové a principy přístupu k sexualitě lidí
s postižením podle Petra Eisnera.
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