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SOUHRN

Pfiíspûvek se zab˘vá problematikou sexuality seniorÛ z pohledu jedincÛ Ïijících
v domovech pro seniory a nelékafiského zdravotnického personálu, kter˘ o nû
peãuje. Hodnotí pfiedev‰ím v˘znam sexuality a snaÏí se podchytit problémová
místa v péãi o seniory v souvislosti se zabezpeãením základní Ïivotní potfieby,
jakou je sexualita ãlovûka. Dále zji‰Èuje v˘znamné determinanty ovlivÀující názo-
ry seniorÛ a profesionálnû peãujících na v˘znam problematiky sexuálního Ïivota
seniorÛ Ïijících v domovû pro seniory a zamûfiuje se také na komunikaci peãu-
jících v souvislosti s intimním Ïivotem seniorÛ. Text je zamûfien na anal˘zu
a komparaci v˘sledkÛ získan˘ch prÛzkumn˘m ‰etfiením.
Sexualita je obecnû tabuizované téma, které neb˘vá odbornou ani laickou vefiej-
ností dostateãnû diskutováno i s ohledem na její dopad na psychické i fyzické
zdraví jedince. Tabuizace je typická napfiíã vûkov˘m spektrem, ale v seniorském
vûku je vystupÀovaná a doprovázena projevy devalvace, ageistick˘mi tendence-
mi, zesmû‰Àováním problematiky ve vztahu k vûku apod.
Z v˘sledkÛ ‰etfiení vypl˘vá, Ïe existují rozdíly v názorech sledovaného vzorku
seniorské populace a osob, které o nû peãují v instituci, zejména v oblasti hod-
nocení v˘znamu problematiky sexuality a identifikaci faktorÛ pozitivnû a nega-
tivnû ovlivÀujících intimní Ïivot seniorÛ.
Klíãová slova: sexualita, vztahy ve stáfií, intimní Ïivot, senior.

SUMMARY

Vasmanská S., Pokorná A.: Sexuality of seniors.

The article deals with the sexuality of seniors from the perspective of the elder-
ly living in old people’s homes, and paramedical health workers. It measures
mainly the relevance of sexuality, and attempts to define the problematic points
in the care of the elderly, in relation to ensuring the basic necessities of life
such as human sexuality. It also discovers the most important determining fac-
tors that influence the view of elderly people and professional caring person-
nel as regards the importance of the issue of the sexual life of seniors living in
old people’s homes. It also focuses on communication between the elderly and
carers, regarding the intimate life of seniors.
The aim of the thesis is to analyse and compare the results collated from tar-
geted explorative surveys, completed by the above two parties.
Key words: sexuality, social relationship, intimate life, old age.
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Úvod a cíle práce

Sexualita je v souãasné spoleãnosti
spojována a prezentována pfiedev‰ím
mládím, zdravím a krásn˘m tûlem.

Jak je to se sexem ve stáfií a spoleãensk˘-
mi pfiedsudky? O tom, Ïe partnersk˘,
potaÏmo milostn˘ Ïivot seniorÛ je tabui-
zovan˘ a poznamenán fiadou m˘tÛ a pfied-
sudkÛ, svûdãí i samotn˘ fakt alarmujícího
nedostatku odborné gerontologické,
respektive geronto-sexuologické literatury
u nás. Domníváme se, Ïe se stále jedná
o neprobádané a vefiejností i odborníky

rÛzn˘ch oborÛ nerespektované téma. Obá-
váme se, Ïe stáfií je spoleãností stále deval-
vováno a stafií lidé jsou diskriminováni.
DÛsledkem je reálná neschopnost
a neochota spoleãnosti tolerovat a pfiiznat
si moÏnou existenci aktivního sexuálního
Ïivota osob ve vy‰‰ím vûku

Cílem prÛzkumu bylo pfiispût ke zvidi-
telnûní problematiky sexuality seniorÛ,
k pochopení v˘znamu saturace sexuálních
potfieb v seniorském vûku, které se dle
na‰eho názoru podílejí na utváfiení celko-
vého obrazu plnohodnotného, ‰Èastného
a kvalitního stáfií. Na‰ím zámûrem také
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bylo napomoci odstranûní bariér pfii komu-
nikaci o problémech v intimním Ïivotû
seniorÛ, a to jak s nejbliÏ‰ími (rodinn˘mi
pfiíslu‰níky), tak profesionálnû peãujícími
osobami.

Konkrétním cílem prÛzkumu bylo zma-
povat determinanty ovlivÀující náhled na
v˘znam problematiky sexuálního Ïivota
seniorÛ Ïijících v domovech pro seniory
(dále i jako DpS) z pohledu vzorku senior-
ské populace a profesionálních peãujících
– v‰eobecn˘ch sester. Zjistit vliv institu-
cionálního zpÛsobu Ïivota na proÏívání
sexuality seniorÛ Ïijících v DpS. Zhodno-
tit, jak vnímají seniofii svou sexualitu,
a nakolik je sexuální Ïivot pro seniory
v˘znamn˘ ve srovnání s názory profesio-
nálnû peãujících.

Dále bylo na‰ím cílem zmapovat deter-
minanty ovlivÀující názory na problemati-
ku sexuality seniorÛ, aÈ uÏ z pohledu pozi-
tivních ãi negativních ovlivÀujících
ãinitelÛ. Dal‰í na‰í snahou bylo identifiko-
vat problémové oblasti v péãi o seniory se
zamûfiením se na zmapování determinant
ovlivÀujících komunikaci v souvislosti
s intimním Ïivotem seniorÛ v závislosti na
uspokojování jedné z fyziologick˘ch
potfieb, jakou je potfieba intimního Ïivota
a naplnûní vlastní sexuality.

Soubor vyšetřených a metodika

·etfiení bylo zamûfieno na dvû cílové
populace respondentÛ:
� seniory Ïijící v domovech pro seniory, a
� nelékafisk˘ zdravotnick˘ personál

(v‰eobecné sestry), peãující o seniory
ve sledovan˘ch institucích (DpS).
Takto byla zaji‰tûna kontinuita vzorku

respondentÛ a pfiedpoklad vzájemného
poznání obou sledovan˘ch skupin. Krité-
ria pro zafiazení do ‰etfiení – seniofii:
– osoby star‰í 60 let (dle WHO klasifika-

ce seniorsk˘ vûk);
– osoby Ïijící v domovech pro seniory

(minimální délka pobytu 1 rok – pfied-
poklad ukonãení adaptaãního procesu);

– seniofii ochotní a schopni spolupracovat
(dle MMSE minimální poãet bodÛ 27)
(1).
Hlavním kritériem pro profesionální

peãující byl kaÏdodenní kontakt se seniory
ve sledovaném zafiízení sociální péãe.

K realizaci prÛzkumu byla i pfies sku-
teãnost senzitivity a urãité tabuizace zkou-
maného tématu v na‰í spoleãnosti zvolena
metoda dotazníkového ‰etfiení. Pro úãely
‰etfiení byly vytvofieny dva originální dota-
zníky, urãené dvûma skupinám responden-
tÛ,
– vzorku seniorské populace Ïijící

v domovû pro seniory,
– nelékafiskému zdravotnickému personá-

lu, kter˘ o seniory aktuálnû peãuje
v instituci.

Oba dotazníky byly specifikovány pro
konkrétní skupinu dotazovan˘ch a vzhle-
dem k faktu, Ïe poloÏky formuláfie jsou
témûfi totoÏné, umoÏÀují srovnání obou
osloven˘ch skupin respondentÛ.

Dotazníkov˘ formuláfi obsahuje úvodní
demografické poloÏky slouÏící k charakte-
ristice vzorku respondentÛ a dále poloÏky,
vztahující se k dané problematice sexuali-
ty seniorÛ. PoloÏky dotazníku pfiedev‰ím
zji‰Èují náhled na v˘znam problematiky
sexuálního Ïivota seniorÛ z pohledu vzor-
ku seniorské populace a profesionálnû
peãujících, nikoli data o sexuální praxi
respondentÛ. Dále se zamûfiují na proble-
matiku vlivu institucionálního zpÛsobu
Ïivota na proÏívání sexuality seniorÛ
a mapují determinanty ovlivÀující názory
na problematiku sexuality seniorÛ, aÈ uÏ
z pohledu pozitivních ãi negativních ovliv-
Àujících ãinitelÛ.

Dotazníky byly distribuovány v celko-
vém poãtu 240 kusÛ; 120 formuláfiÛ bylo
urãeno pro seniorsk˘ vzorek populace
a 120 dotazníkÛ pro nelékafisk˘ zdravot-
nick˘ personál. Celkem tedy
– 80 dotazníkÛ bylo pfiedáno v Domovû
pro seniory Nopova v Brnû,

– 80 formuláfiÛ bylo poskytnuto Domovu
pro seniory Holásecká v Tufianech,

– 80 dotazníkÛ bylo distribuováno
v Domovû pro seniory U Lesíka ve
Znojmû.
V kaÏdém ze jmenovan˘ch DpS bylo

tedy pfiedáno 40 formuláfiÛ profesionálnû
peãujícím a 40 formuláfiÛ seniorÛm. Data
byla zpracována deskriptivní i induktivní
statistikou. Ke statistickému zpracování
dat bylo vyuÏito programu StatSoft, Inc.
(2009) a Microsoft Excel. Stanovené
hypotézy byly vyhodnocovány pomocí
statistické metody – test (chí-kvadrát).

Výsledky

V̆ zkumného ‰etfiení se zúãastnilo ‰iro-
ké spektrum vûkového rozloÏení nelékafi-
sk˘ch pracovníkÛ.

Vûkovou kategorii ménû neÏ 20 let
zaujímalo 7,41 % respondentÛ.

Do kategorie 21–30 let spadalo 44,44 %
dotazovan˘ch.

Kategorii 31–50 let oznaãilo rovnûÏ
44,44 %.

Vûkovou kategorii 51–65 let zaujímalo
3,75 % respondentÛ (n = 80).

Vûkové rozloÏení seniorské populace
zúãastnûné ‰etfiení bylo následující.

Do kategorie 60–64 let spadalo
13,64 %.

Kategorii 75–84 let uvedlo 63,64 %.
Poslední vûková kategorie, 85 let a více,

byla tvofiena 22,73 % (n = 80).
Nejvy‰‰í dosaÏené vzdûlání profesio-

nálnû peãujících bylo následující:
� 66,25 % dosáhlo úplného stfiedního

odporného vzdûláním (SZ·);
� 15,00 % vy‰‰ího odborného vzdûláním

(VO·, VZ·);
� 5,00 % absolvovalo specializaãní vzdû-

lání;
� vysoko‰kolské bakaláfiské studium

dokonãilo 3,75 %,
� vysoko‰kolské magisterské studium

absolvovalo 5,00 % profesionálnû peãu-
jících;

� stále studuje 5,00 % dotazovan˘ch.
Pfiehled o nejvy‰‰ím dosaÏeném vzdû-

lání seniorÛ:
� 19,78 % dokonãilo základní vzdûlání,
� 23,08 % seniorÛ je vyuãeno.
� nejvût‰í zastoupení mûlo stfiedo‰kolské

vzdûlání, které oznaãilo 39,56 % senio-
rÛ,

� 5,49 % absolvovalo vysoko‰kolské stu-
dium.
Poslední sledovanou demografickou

determinantou byl rodinn˘ stav respon-
dentÛ.
� 46,25 % profesionálnû peãujících de-

klarovalo Ïenat˘/vdaná,
� svobodn˘/svobodná oznaãilo 45,00 %,
� 7,50 % uvedlo rozvedená/rozvedená,
� 1,25 % oznaãilo vdovec/vdova (n = 80).

Rodinn˘ stav dotazovan˘ch seniorÛ:
� 8,79 % seniorÛ uvedlo vdaná ãi Ïenat˘,
� 9,89 % oznaãilo svobodn˘/á,
� 28,57 % ze seniorské populace uvedlo

rozveden˘/á,
� 38,46 % oznaãilo rodinn˘ stav vdo-

vec/vdova (n = 80).
Jak jiÏ bylo v úvodu nastínûno, téma je

velice citlivé, a proto jsme k samotnému
‰etfiení prostfiednictvím dotazníkové meto-
dy pfiistupovaly s obavami, zda seniofii
budou ochotni dotazníkov˘ formuláfi
vyplnit, poodhalit a sdílet své Ïivotní názo-
ry, dojmy a zku‰enosti ze svého intimního
Ïivota.

Z celkového poãtu 120 dotazníkov˘ch
distribuovan˘ch formuláfiÛ byl navrácen
shodn˘ poãet 80 vyplnûn˘ch formuláfiÛ od
obou skupin respondentÛ (sumární návrat-
nost 67,67 %). Z v˘sledkÛ ‰etfiení lze kon-
statovat, Ïe pro jedince v seniorském vûku
není podstatná sexualita ãlovûka jako tako-
vá, ale obohacená o pohodu ve vztahu
a klidné souÏití s partnerem, coÏ je pro
seniory v˘znamnûj‰í neÏ samotná kvalita
sexuálního vztahu (uvedlo 50 %; n = 80
respondentÛ seniorÛ).

S názorem, Ïe klidné souÏití s partne-
rem je pro seniory v˘znamnûj‰í neÏ samot-
ná kvalita sexuálního vztahu, se rovnûÏ
ztotoÏÀuje 61,25 % (n = 80) profesionálnû
peãujících.

V rámci testování pracovních hypotéz
byly zvoleny demografické determinanty
vûk, nejvy‰‰í dosaÏené vzdûlání a rodinn˘
stav. DosaÏená v˘‰e vûku seniorÛ byla
identifikována jako statisticky v˘znamná
determinanta ovlivÀující jejich názory na
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sexuální Ïivot ve vztahu k v˘znamu prob-
lematiky sexuality ve stáfií (p – 0,0435).

Seniofii ve vûkovém rozmezí 75–84 let
povaÏovali problematiku sexuality za roz-
hodnû nedÛleÏitou, na rozdíl od seniorÛ ve
vûkové kategorii 60–74 let, ktefií proble-
matiku sexuality seniorÛ povaÏovali za
spí‰e ãi rozhodnû dÛleÏitou. Problematika
sexuality je v˘znamná a potfiebná ke zkou-
mání pro 27,50 % seniorÛ, ktefií odpovû-
dûli v dané poloÏce dotazníkového formu-
láfie spí‰e ano a pro 10 % seniorÛ, ktefií
zvolili moÏnost rozhodnû ano (n = 80).

S odchodem do penze jedinec disponu-
je daleko vût‰ím mnoÏství ãasu, coÏ nûkdy
mÛÏe b˘t zdrojem depresivních zmûn,
pocitÛ a ladûní, pocitem nepotfiebnosti
a nudy. 30 % (n = 80) seniorÛ v‰ak uved-
lo, Ïe dostatek ãasu, kter˘ mají v dÛcho-
dovém vûku k dispozici, vnímají jako pozi-
tivní faktor ve vztahu k jejich sexuálnímu
Ïivotu.

V rodinném stavu seniorÛ pfievládali
vdovci a vdovy 38,46 % (n = 80). Ve vzor-
ku seniorské populace byl rodinn˘ stav
potvrzen jako statisticky v˘znamn˘ faktor
ovlivÀující názory na negativní faktory ve
vztahu k sexuálnímu Ïivotu seniorÛ (p –
0,0065), kde byla absence partnera nejãas-
tûji uvádûnou odpovûdí. Absenci partnera
deklarovalo jako neãastûj‰í negativní
faktor mající vliv na sexualitu seniorÛ
53,75 % seniorÛ (n = 80). Pobyt v institu-
ci a nedostatek intimity byl seniory pova-
Ïován za druh˘ nejv˘znamnûj‰í negativní
faktor mající vliv na jejich sexualitu. Pobyt
v instituci jako negativní vliv na sexuální
Ïivot uvedlo 23,75 % (n = 80) seniorÛ
a nedostatek intimity deklarovalo 22,50 %
seniorÛ (n = 80). V souvislosti musíme
upozornit na sníÏenou sexuální apetenci,
kterou jako negativní vliv na sexuální Ïivot
uvedlo pouh˘ch 10,00 % seniorÛ ve srov-
nání se 47,50 % profesionálnû peãujících.

Zji‰Èování názorÛ na pojem sexualita,
z pohledu seniorÛ a peãujících pfiineslo
také zajímavé v˘sledky.

Nejvût‰í procentuální zastoupení mûla
odpovûì jak˘koliv kontakt s partnerem,
a to u obou sledovan˘ch skupin (52,50 %
seniorÛ a 65,00 % nelékafisk˘ch pracovní-
kÛ). Dále pak bylo seniory uvádûno ve
26,25 % mluvit o sexu v partnerském Ïivo-
tû, pohlavní akt uvedlo 23,70 %, drÏení se
za ruce uvedlo 16, 25 %, mazlení a hlaze-
ní oznaãilo 10,0 % seniorÛ (n = 80).

Seniofii tedy vlastní sexualitu vnímají
jako komplex heterogenních aktivit. Zají-
mavé je srovnání zvolené odpovûdi pohlav-
ní akt, kterou oznaãilo 23,70 % seniorÛ
a 45,00 % v‰eobecn˘ch sester (n = 80).

Poslední ãást prÛzkumu byla zamûfiena
na ochotu v‰eobecn˘ch sester hovofiit se
seniory o sexuálních potfiebách a na názor
na kompetentní osobu, která by mûla se
seniory komunikovat v souvislosti s intim-

ním Ïivotem. V obou pfiípadech byla zji‰-
tûna determinanta vûku peãujících jako
statisticky v˘znamná. S rostoucím vûkem
peãujících klesala ochota hovofiit se senio-
ry o problematice intimního Ïivota (p –
0,0032).

Respondenti mlad‰í 21 let ãastûji uvá-
dûli odpovûì rozhodnû ano tedy, Ïe jsou
ochotni se seniory hovofiit. V‰eobecné
sestry ve vûkovém rozmezí 21–35 let
deklarovaly jako kompetentní osobu, kte-
rá by mûla hovofiit se seniory o problema-
tice sexuálního Ïivota, kaÏdého pracovní-
ka, kter˘ bude seniorem osloven. Pfii
hodnocení otázky ochoty profesionálních
peãujících komunikovat se seniory v sou-
vislosti s intimními záleÏitostmi bylo zji‰-
tûno, Ïe
– 23,75 % peãujících je rozhodnû ochotno

se seniory hovofiit,
– 42,50 % je spí‰e ochotno seniory

vyslechnout,
– 25,00 % spí‰e není ochotno,
– rozhodnû není ochotno se seniory hovofiit

o problematice intimního Ïivota 3,75 %
profesionálnû peãujících (n = 80).

Diskuse

Jsme si vûdomy toho, Ïe v˘sledky na‰í
studie nelze generalizovat na celou senior-
skou populaci Ïijící institucionálním zpÛ-
sobem Ïivota v âeské republice a ani si to
neklademe za cíl. Nicménû na‰e zji‰tûní
potvrzují poznatky uvádûné v dostupn˘ch
odborn˘ch zdrojích. Problematika sexua-
lity je v˘znamná a potfiebná ke zkoumání
pro 27,50 % seniorÛ, ktefií odpovûdûli
v dané poloÏce dotazníkového formuláfie
spí‰e ano a pro 10 % seniorÛ, ktefií uvedli
rozhodnû ano. To potvrzuje i Zvûfiina, kte-
r˘ uvádí, Ïe v˘znam sexuality nemusí uti-
chat ani ve vy‰‰ím vûku: „Ve starém tûle
sídlí mlad˘ duch“ (9). Seniofii vlastní
sexualitu vnímají jako komplex hetero-
genních aktivit, coÏ plyne z názorÛ na
pojem sexualita, kde je zajímavé srovnání
zvolené odpovûdi pohlavní akt, kterou
oznaãilo 23, 70 % seniorÛ a 45,00 % v‰eo-
becn˘ch sester. Lze soudit, Ïe zdravotniã-
tí pracovníci simplifikují problematiku
sexuálních aktivit.

V rodinném stavu seniorÛ pfievládali
vdovci a vdovy 38,46 %, coÏ korespondu-
je s názory To‰nerové, která tvrdí, Ïe vût‰í
pravdûpodobnost institucionalizace nastá-
vá u jedincÛ bez partnera (5). Skuteãnost
vysokého procenta vdovcÛ a vdov v ‰etfie-
ní je v souladu s odpovûìmi seniorÛ na
otázku, jakou okolnost v souvislosti se
sv˘m intimním Ïivotem nejvíce postráda-
jí, kde 58,75 % seniorÛ uvedlo, nejvíce
postrádám partnera.

Na základû v˘sledkÛ ‰etfiení vyvstává
také otázka, do jaké míry jsou dÛvody
sexuální neãinnosti seniorÛ vynucené

dÛsledkem ztráty Ïivotního partnera ãi
partnerky, pfiítomností nemoci, sníÏenou
sexuální apetencí, omezen˘mi pohybov˘-
mi schopnostmi nebo nedostatkem intimi-
ty z dÛvodu institucionálního zpÛsobu
Ïivota. Doposud nebyly v dostupné odbor-
né literatufie nalezeny studie, které by pfii-
nesly validní odpovûì na otázku vlivu
ztráty partnera na jeho sexuální Ïivot. Ve
studii univerzity v Chicagu, zab˘vající se
sexuálním Ïivotem seniorÛ v USA, byly
zvefiejnûny v˘sledky vypovídající o sku-
teãnosti, Ïe Ïeny jsou ve vy‰‰ím vûku
ménû sexuálnû aktivní neÏ muÏi ve stej-
ném vûkovém rozmezí 57–85 let, a to
v dÛsledku ztráty partnera v závislosti na
demografickém trendu (2).

Profesor sociologie univerzity Wiscon-
sin DeLamater, kter˘ se vûnuje studiu lid-
ské sexuality 35 let, uvedl pfiítomnost part-
nera jako nejv˘znamnûj‰í faktor urãující
Ïenské sexuální chování (2). Dále lze bez-
pochyby odvodit pfiedpoklad jistého vlivu
ztráty partnera, kter˘ je popisován v publi-
kacích zamûfien˘ch na sociální aktivity
v seniorském vûku (7).

Pobyt v instituci jako negativní vliv na
sexuální Ïivot uvedlo 23,75 % seniorÛ
a nedostatek intimity deklarovalo 22,50 %
seniorÛ. To povaÏujeme za zásadní zji‰tû-
ní pro moÏnou odbornou diskusi na téma
zlep‰ení prostfiedí pro intimní Ïivot senio-
rÛ Ïijících institucionálním zpÛsobem
Ïivota.

Zajímavé zji‰tûní se t˘kalo názoru na
pokles libida ve stáfií. Seniofii tuto skuteã-
nost deklarovali v mnohem niÏ‰í mífie, neÏ
zdravotníci. Zvûfiina potvrzuje, Ïe pokles
sexuální aktivity není s vûkem v na‰í bio-
logické v˘bavû naprogramován, a udrÏení
nebo zánik sexuální aktivity ve stáfií jen
málo souvisí se skuteãn˘mi tûlesn˘mi
zmûnami (9). Proto je tfieba klást daleko
vût‰í dÛraz na environmentální omezující
faktory, oproti zakofienûnému m˘tu zániku
sexuální aktivity v souvislosti s poklesem
libida v seniorském vûku, nebo se skuteã-
n˘mi involuãními zmûnami stárnoucího
organismu.

Domníváme se, Ïe je velice dÛleÏité,
aby lékafi, psycholog nebo nelékafisk˘
zdravotnick˘ pracovník byl schopen
poskytnout klientovi moÏnost otevfienû
hovofiit o problémech s projevy jeho
sexuality a mûl moÏnost nabídnout pomoc
a fie‰ení konkrétní choulostivé situace. Je
nezbytné, aby senior vûdûl, Ïe mÛÏe peãu-
jícího oslovit a svûfiit se se sv˘mi potíÏe-
mi, obavami a tuÏbami, Ïe mu mÛÏe dÛvû-
fiovat a b˘t si jist, Ïe jeho záleÏitost bude
nejen diskrétnû vyfie‰ena, ale Ïe se nemusí
obávat v˘smûchu ãi jin˘ch negativních
dÛsledkÛ. Vhodná a efektivní komunikace
na téma sexuality je pouh˘, ale nutn˘ poãá-
tek diskuse nejen mezi klientem a profe-
sionálním peãujícím, ale i mezi samotn˘mi
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odborníky z fiad sexuologÛ, psychologÛ,
v‰eobecn˘ch sester a dal‰ích.

Závěr

Z v˘sledkÛ na‰eho v˘zkumu vypl˘vá,
Ïe existují rozdíly v názorech sledované-
ho vzorku seniorské populace a osob, kte-
ré o nû peãují v instituci, zejména v oblas-
ti hodnocení v˘znamu problematiky
sexuality a identifikaci faktorÛ pozitivnû
a negativnû ovlivÀujících intimní Ïivot
seniorÛ. Profesionální peãující ãastûji
uvádûli dostatek ãasu a dosavadní Ïivotní
zku‰enosti jako pozitivnû ovlivÀující fak-
tor sexuálního Ïivota seniorÛ. Seniofii
uvádûli ve vy‰‰í ãetnosti zájem partnera
o sexuální aktivitu a dostatek ãasu jako
pozitivnû ovlivÀující faktor jejich sexuál-
ního Ïivota. Obdobné v˘sledky byly zji‰-
tûny u hodnocení negativních determi-
nant.

Za nejv˘znamnûj‰í z pohledu peãujících
je povaÏována absence partnera, sníÏená
sexuální apetence a vlastní pobyt v institu-
ci. Seniofii nejãastûji uvádûli negativní vliv
absence partnera, nedostatek intimity
a pobyt v instituci. Je tedy zfiejmé, Ïe sní-
Ïení sexuální apetence je pfiedpokládáno
ãastûji peãujícími, neÏ seniory.

Konkrétní statisticky v˘znamné ãinite-

le ovlivÀující názory seniorÛ i jejich peãu-
jících na problematiku sexuality shrnuje
tabulka 1.

Jsme si vûdomy skuteãnosti, Ïe na‰e
v˘sledky se t˘kají pouze zlomku seniorské
populace v institucionální péãi v âeské
republice, ale pfiesto se domníváme, Ïe je
lze vyuÏít jako v˘chodisko pro dal‰í ‰etfie-
ní, která jsou nezbytná pro zkvalitnûní
Ïivota seniorÛ, také s ohledem na stávající
demografick˘ trend.

Poznámka:
Plné znûní dotazníkov˘ch formuláfiÛ je

k dispozici u autorek, které budou rády,
pokud bude mít dal‰í autor zájem o pokra-
ãování v tématu prÛzkumu. Jednotlivé
poloÏky dotazníkového formuláfie jsou
v textu popsány a interpretována jsou i zís-
kaná data z ‰etfiení.
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Tab. 1. Shrnutí v˘sledkÛ ‰etfiení – statisticky v˘znamné determinanty

Sledované determinanty

Sledovan˘ faktor Vûk Vzdûlání Rodinn˘ stav

seniofii NLZP seniofii NLZP seniofii NLZP

Názor na v˘znam a potfiebu zkoumání

problematiky sexuality seniorÛ
+ - - + - -

Faktory ovlivÀující pozitivnû sexuální Ïivot

Dostatek ãasu - + - + + -

Dosavadní Ïivotní zku‰enosti - - - - - +

Zájem partnera o sexuální aktivitu + - - - - -

Nepfiítomnost nemoci - - - - - -

Nepfiítomnost strachu z negativních dÛsledkÛ

sexu
- - - - - -

Faktory ovlivÀující negativnû sexuální Ïivot

Absence partnera - + - - + -

Nedostatek intimity - - - - + -

SníÏená sexuální apetence - - - + - -

Nezájem partnera o sexuální aktivitu - - - - - -

Pfiítomnost nemoci - - - - - -

Omezené pohybové schopnosti - - - - - -

Pobyt v instituci - - - - + +

Ochota NLZP komunikovat se seniorem

o jeho intimním Ïivotû
+ - -

Kompetentní osoba umoÏÀující rozhovor

o problematice intimního Ïivota
+ - -
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