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Úvod

Úvod
„Sex je kořením života…“ A tak jak je to s kořením, když chybí, jídlo nemá správnou chuť,
a když je ho příliš, může to i tu nejlepší specialitu zkazit. Četl jsem, že první věta rozhoduje
o osudu celé knihy, proto jsem velmi pečlivě zvažoval, jak začít a doufám, že naše malá
„kuchařka sexuální výchovy“ bude přijata příznivě.
Hlavním důvodem pro napsání knihy byla současná potřeba nabídnout přehled aktuální situace v oblasti sexuální výchovy, především jako studijní materiál pro studenty
lékařských fakult, v rámci magisterského studia Komunitní péče v gynekologii a porodnictví, stejně tak jako předměty „Výchova k reprodukčnímu zdraví“ a „Sexuální poruchy
a deviace“. Kniha SEXUÁLNÍ VÝCHOVA PRO STUDENTY PORODNÍ ASISTENCE
A OŠETŘOVATELSTVÍ (a nejen pro ně) podává přehled problematiky sexuální výchovy
pro potřeby studia tohoto předmětu zvláště pro obor porodní asistentky. Seznamuje
čtenáře s problematikou sexuálního chování a významu sexuální role v různých věkových obdobích jedince. Poskytuje informace, které mají pomoci prevenci nežádoucího
těhotenství, a také prevenci pohlavně přenosných chorob v rámci zdravého sexuálního
chování. Kniha obsahuje základní přehled možností antikoncepce, odpovídá na otázky
citového a fyzického dospívání ve vztahu k přátelům a rodině. Důležitou součástí knihy
jsou základní pojmy ze sexuologie, kapitoly o sexuálních poruchách a deviacích, které
zpracoval známý český sexuolog prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D., DSc. a které jsou velkým
obohacením této knihy.
Cílem každé sexuální výchovy je rozšířit poznatky z oblasti sexuálního zdraví, uspokojování sexuálních potřeb člověka z hlediska sociálně přijatelných projevů. Součástí je
znalost fyziologie sexuálních procesů, rozdílů mezi sexualitou ženy a muže, změn v procesu stárnutí a také znalost sexuálních dysfunkcí. Pro porodní asistentky je cílem naučit
se aplikovat sexuální výchovu v terénu včetně podávání informací a rad týkajících se
bezpečného sexu, plánování rodičovství a také znát jednotlivé druhy antikoncepce a jejich použití.
U nás chybí aktuální odborná literatura, z které by páry informace čerpaly, učebnice
a odborné články poskytují pár řádků, které se opakují ve stejném znění již několik desetiletí. Odborníci, lékaři i porodní asistentky, poskytují v dobré víře spíše vlastní názory
a postoje než informace založené na vědeckých studiích.
V čem je naše kniha jiná? V poslední době se v našem životě mnoho změnilo – globalizace přinesla možnosti cestování po celém světě; internet a sociální sítě jsou dnes
hlavním kanálem komunikace atd. Ale každá mince má dvě strany. Zvýšilo se riziko zneužívání sociálních sítí, přibývá drogově závislých, hlavně mladých lidí, a s tím také souvisí
nárůst rizikového chování a zvýšení incidence sexuálně přenosných infekcí. Naše publikace dává odpovědi na otázky, které jsou důležité a zajímají nejenom dospívající mládež,
ale také mladé rodiče, a proto je určena nejenom pro zdravotníky.
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Definice sexuality a sexuální výchovy
Peter Koliba

Sexualita je projevem lidské přirozenosti. Může být zdrojem životního optimismu,
kladných pocitů radosti a štěstí, zázemím pro tvořivou práci. Může vést také k závažným
poruchám, těžkým duševním stresům, beznaději, bezvýchodnosti a k nepříznivým sexuálním jevům, jako je sexuální kriminalita, agresivita, sebevražednost.
Definice sexuality jako souboru projevů rozdílnosti pohlaví předpokládá existenci
pouhých dvou druhů sexuality podle pohlaví. Existuje značná diverzita projevů i v rámci
jedinců téhož pohlaví. Sexualita jedince je jedinečnou kombinací dispozic, případně projevů. Tradiční dichotomický model byl v moderním západním světě postupně nabourán
nejprve reflexí existence homosexuální orientace, různými směry feministického uvažování, později též akceptováním transsexuality, případně asexuality (absence sexuální
orientace i sexuální touhy).
Antropoložka Suzanne G. Frayserová definovala lidskou sexualitu jako „systém sestávající z biologických, sociálních, kulturních a psychologických atributů, které se navzájem překrývají a prolínají, produkujíce sexuální vzrušení nebo orgasmus, a které, ač
nikoli nutně, jsou spjaty s reprodukcí.“
Lidská sexualita popisuje způsoby, jimiž lidé projevují, pociťují, provozují a ovládají
svou sexualitu. Jejím studiem se zabývá sexuologie. Zahrnuje biologické, erotické, emoční, sociální, právní, morální, filozofické i duchovní aspekty lidského chování související
s rozmnožovacími a pohlavními funkcemi člověka. Do této oblasti patří i témata jako
jsou láska a zamilovanost, partnerské soužití, erotika, manželství, antikoncepce, homosexualita i další formy lidské sexuality, a především pohlavní styk.
Sexualita je jednou ze základních potřeb člověka. Na jednu stranu přináší lidem rozkoš, radost a potěšení, ale na druhé straně i úzkost, deprese a sexuálně přenosné nemoci.
Každý jedinec má určité potřeby a dokáže je nejen vyjádřit, ale také své potřeby uspokojit.
Lidská sexualita plní několik funkcí. Základní funkcí je funkce reprodukční, která je důležitá pro zachování lidského rodu. Nejčastějším záměrem pohlavního styku je dosažení
slasti s cílem vyvrcholení sexuálního prožitku. Další funkcí pohlavního styku je funkce
komunikační a jedná se o intimní druh komunikace, kdy se jeden partner snaží o příjemný prožitek ve prospěch partnera druhého. Sexualita také přispívá k uvolnění napětí.
Lidská sexualita neplní pouze základní reprodukční funkci, ale je také zdrojem spokojenosti, zábavy, slasti, či obživy.
Podle profesora Petra Weisse je lidská sexualita vyjadřována a prožívána v myšlenkách,
touhách, fantaziích, přesvědčeních, postojích, hodnotách, v chování, činnostech, rolích
a vztazích. Sexualita může obsahovat všechny tyto dimenze, ne všechny však v ní musí
být vždy prožívané nebo vyjadřované. Sexualita je ovlivňována interakcí biologických,
psychologických, sociálních, ekonomických, politických, kulturních, etických, právních,
historických, náboženských a duchovních faktorů.
Projevy sexuality souvisí s pohlavním rozmnožováním, genitální a erotickou slastí
ze styku, genitálního sebeuspokojování, erotickou láskou a přitažlivostí. V neodborném
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jazyce je někdy obsah pojmu zužován ještě více, a to pouze na genitální a orgasmické
aktivity, lidově sex. Do širší definice patří projevy pohlavní rozdílnosti, které s erotickou slastí bezprostředně nesouvisí (sociální kompetence a empatie). Diskutovaná je také
otázka sexuální normality. Souhrnně můžeme říci, že určitým kritériem pro normální
sexuální chování je chování, které lidé dělají dobrovolně, nepřináší jim tělesnou nebo
duševní újmu a veřejně nepohoršuje.
Přehled pojmů z oblasti sexuologie
Sex se týká těch biologických charakteristik, které definují jedince jako muže nebo ženu,
ale sex je často definován spíše jako sexuální aktivita.
Sexualita v českém názvosloví označuje především soubor vlastností a jevů, které vyplývají z pohlavních rozdílů. Jde o anatomické, hormonální a reprodukční rozdíly mezi
mužem a ženou (resp. samcem a samicí). V širším slova smyslu jde také o souhrn projevů
chování a cítění (resp. reaktivity, tedy dispozice k určitému chování a cítění) vyplývajících
z tělesných i psychických rozdílů mezi pohlavími, včetně reprodukčních jevů a aktivit.
Sexuální zdraví je stav fyzického, emocionálního, duševního a sociálního blaha a pro
dosažení a pro podporu sexuálního zdraví musí být respektována, chráněna a naplňována sexuální práva všech lidí.
Erotika (z řeckého erós – láska, touha) nebo smyslnost je označení erotické lásky.
Erotologie je zkoumání otázek týkajících se pohlavní lásky a jejích projevů. V současné době je v akademické vědě částečně zahrnuta v sexuologii.
Sexuologie je vědecký obor zabývající se všemi aspekty pohlavního života (fyziologií,
lékařskými, pedagogickými, psychologickými, etickými otázkami atd.).
Sexuální výchova je školní předmět, který je vyučován na základních a středních školách. Snahou tohoto předmětu je seznámit budoucí dospělé se základními fakty, které se
vztahují k lidské sexualitě a připravit je na zodpovědný sexuální život. Veškeré informace
by měly být podávány nezaujatě a pravdivě, bez důrazu na náboženské hledisko, které by
ale mělo být uvedeno jako jedna z možností.
Hlavní náplní jsou otázky bezpečného sexuálního života, psychické připravenosti na
sex, uvědomění si nebezpečnosti pohlavních chorob, seznámení s jejich dopady, způsoby
šíření a možností léčby. Seznámení žáků s možnostmi ochrany (kondomy, stálost sexuálního partnera, pohlavní zdrženlivost atd.), ochrany proti nechtěnému těhotenství v podobě antikoncepce. Navazujícím předmětem, který doplňuje a částečně i rozvíjí sexuální
výchovu, je rodinná výchova.
Sexuální výchova představuje nejen přípravu na sexuální život, ale vychovává i k mezilidským a rodinným vztahům. Klade důraz na antikoncepci a prevenci sexuálně přenosných nemocí, ale řeší i psychologické a psychosexuální problémy spojené s každým
partnerským soužitím. Odborníci právem poukazují na to, že sexuální výchova představuje širší obsah, než tradiční rodinná výchova, kterou v sobě zahrnuje. Bylo by totiž
naivní předpokládat, že třeba problémy předmanželské sexuality, onanie, homosexuality,
ale i důrazná prevence sexuálního zneužívání dětí můžeme jednoznačně zahrnout pod
pojem rodinná výchova.
Úspěšná sexuální výchova má pozitivní vliv na dítě a jeho citový a sexuální vývoj,
je přínosná i pro vzájemný vztah rodičů a dětí, zejména pro rodiče samotné. Sexuální
výchova v rodině se uplatňuje od dětství, přes dospívání a její účinky jsou podstatné pro
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celý život jedince. Jejím úkolem je také ochrana dětí před předčasnou sexualizací a sexuální traumatizací.
Evropské standardy sexuální výchovy by také mohly být cenným nástrojem pro další
země mimo Evropu. Mnoho z těchto zemí vzhlíží k Evropě zejména jako k důležitému
zdroji, od kterého se může učit a mnoho evropských vlád a nevládních organizací aktivně
podporuje tyto země při rozvoji sexuální výchovy.
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Současná sexuální výchova je výsledkem mnohaletého historického vývoje, od pohlavní výchovy přes pohlavní osvětu až do dnešní podoby sexuální výchovy. Sex, sexualita
a sexuální chování zasahují do života lidí již od nepaměti. Získání a předávání informací
o sexuálních praktikách probíhalo v různých formách po celou historii lidstva.
Po nástupu křesťanství byla sexuální výchova po dlouhá staletí ovlivňována touto tradicí,
která sexualitu nepřipouštěla a sex dospělých byl oficiálně přípustný pouze v manželském
svazku. Šíření křesťanského učení od 9. století n. l. přineslo nejenom náboženská dogmata, víru v jediného boha, ale také jiný pohled na sex a pohlavní styk.
V období první světové války došlo k velkému rozšíření pohlavních nemocí. Jednalo se
hlavně o kapavku, měkký vřed a syfilis. To vyvolalo potřebu zvláštního zákona o potírání
pohlavních nemocí (zákon č. 241/1922 Sb.), který zrušil nevěstince a zakázal jejich nové
zřizování. Významnou roli má po první světové válce stále katolická církev, která hlásá, že
cílem pohlavní výchovy je manželství s předchozí pohlavní abstinencí. Ve zdravotnictví
se objevují nové vědní obory – sexuologie a sexuální psychologie, které pomáhají vyvracet četné mýty o lidské sexualitě.
V době vzniku Československa v roce 1918 existovalo mnoho sociálních problémů.
Větší koncentrace obyvatelstva přinesla další negativní jevy (prostituce, promiskuita, pohlavně přenosné choroby atd.), které bylo nutné řešit. Možná východiska hledalo zdravotnictví, ale i školství. Pohlavní výchova byla zařazena do učebních osnov středních škol
až v roce 1919.
Ve dvacátých letech 20. století se začínají objevovat první seriózní vědecké studie lidské sexuality. Rozvoj sexuální výchovy souvisel také s rozvojem české sexuologie, která
se zrodila již za první republiky. V tomto období dochází k postupnému odtabuizování
lidské sexuality. Sexuální výchova v průběhu 20. století prošla mnohými koncepčními
změnami včetně hledání adekvátního názvu, který se změnil například z pohlavní výchovy, výchovy k rodičovství, výchovy k manželství a rodičovství, rodinné a sexuální
výchovy, až na současný název sexuální výchova. Jako první se v české škole v období
dvacátých a třicátých let 20. století prosadila tzv. výchova pohlavní, která však přímo
necílila na všechny věkové stupně dnešní primární školy, ale jen na žáky kolem 12. roku
života. K problematice pohlavní výchovy se v této době vyjádřil i prezident T. G. Masaryk
v knize „Mravní názory“ z roku 1923, ve které otázku pohlavní výchovy spojoval s rovinou mravní. Podobné názory vyjadřoval i K. Štech ve svém díle „O pohlavní výchově“, ve
kterém zdůrazňoval, že cílem pohlavní výchovy je manželství a je nutná pohlavní abstinence před sňatkem. Opačné postoje prezentoval M. Skořepa, podle kterého by pohlavní
výchova měla mít trojí úkol. Měla udělit nutné pohlavní poučení, podat dítěti informace
o původu člověka a poučit jej o hygieně pohlavního života. V tomto období by měli mít
pohlavní výchovu na starosti lékaři, kteří ji ve školách na požádání přednášeli chlapcům
či děvčatům a pohlavní výuka se vedla odděleně. Pozitivní byl fakt, že si lidé uvědomovali, že zamlčováním informací přispívají k tomu, že děti získávají nesprávné, nejasné a ne-
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adekvátní poznatky z pohlavní výchovy nevhodnou cestou. V roce 1928 bylo na kongresu
v Kodani přijato deset bodů o sexuální výchově, jež zdůrazňovaly plánovitou a cílevědomou sexuální výchovu a osvětu. Roku 1928 se Československo stává členem „Světové ligy
pro sexuální reformu“.
V době nacistické okupace došlo ke stagnaci vývoje v oblasti sexuální problematiky.
Druhá světová válka opět způsobila stejnou situaci jako válka předchozí – prostituce,
znásilnění atd. Po válce se školství snaží vrátit na stejnou úroveň, jaká byla před válkou,
a pokračovat v tehdejších vizích. Pohlavní výchova byla chápána pouze z hlediska medicínského, a dokonce ji přednášeli lékaři. Po druhé světové válce byla v Československu
provedena světově ojedinělá akce v oblasti prevence pohlavních nemocí (v roce 1950 až
1951), během které byli sérologicky na syfilis vyšetřeni všichni obyvatelé ve věku 15 až
40 let. Tak došlo ke zjištění všech případů a k úplné redukci čerstvých onemocnění. Tím
se naše země vyhnula explozivnímu nárůstu pohlavních chorob. V roce 1952 byla založena největší globální nevládní organizace na světě, která se zabývá plánováním rodiny
a sexuálním a reprodukčním zdravím IPPF (International Planned Parenthood Federation = Mezinárodní federace pro plánované rodičovství). Československo prostřednictvím
„Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu“ (SPRSV) bylo a je přidruženým
členem této organizace.
V západních zemích, díky hnutí „hippies“ na začátku šedesátých let 20. století nastává
období uvolnění sexuální morálky, období sexuální volnosti a svobody. O sexu se začíná
otevřeně mluvit. Ve školách se mění osnovy, lidská sexualita je sice probírána v rámci
přírodopisu, ale jedná se pouze o témata spojitelná s biologií člověka. Jako reakci na časté
interrupce a nárůst rozvodovosti Ministerstvo školství a kultury vydává pokyny pro základní školy k realizaci tzv. výchovy k rodičovství. Školy měly ve spolupráci se zdravotníky
pořádat besedy a přednášky pro žáky a rodiče, jednalo se však pouze o poučení o anatomii, fyziologii a hygieně. Objevuje se předmět biologie dítěte a školní hygiena. Přes
všechna doporučení a snahy stále chyběla ucelená koncepce výuky sexuální výchovy.
V sedmdesátých letech došlo ke zvýšení zájmu o sexuální výchovu. To přispělo k rozvoji koncepce a vypracování zásad výchovy k rodičovství pro všechny stupně základní
školy. Došlo k zavedení „Koncepce výchovy k rodičovství na Základní devítileté škole
(ZDŠ)“. Sexuální výchova se členila do tří etap, kdy první stupeň ZDŠ spadal do první
etapy výchovy k rodičovství (1. až 5. ročník), druhou etapu tvořil 6. až 7. ročník a třetí
8. až 9. ročník. Výchova se soustředila především na prevenci sexuálně přenosných nemocí, ale existovaly i programy zaměřené na informování o antikoncepci podporující
plánované rodičovství. K zavedení sexuální výchovy do školních osnov významně přispěla Jaroslava Pondělíčková – Mašlová dílem „O sexuální výchově bez rozpaků“ (1973).
Zdůrazňovala, že cílem je mladé lidi a děti vychovávat k potřebě lásky a citu, nikoli jen
poučovat. Zdůrazňovala roli rodiny, která dítěti, které ještě není schopno zralé pohlavní
a erotické lásky, poskytuje atmosféru důvěry a první příklady. V roce 1984 vydalo ministerstvo školství dokument Zásady a obsahové zaměření výchovy k rodičovství pro střední
školy, který zdůrazňoval výchovnou práci školy. V té době se přeceňoval význam školských zařízení a byla opomíjena role rodiny.
Velkou roli v přístupu k sexuální výchově sehrálo rozšíření AIDS. V roce 1981 byl objeven virus HIV a pohlavně přenosná nemoc zvaná AIDS, na kterou dodnes nebyl vynalezen
lék, který by ji úplně vyléčil. V rámci sexuální výchovy vznikla potřeba informovat mladé
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