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ÚVOD 
 
Svou  práci s názvem: Vztahy v období senia a sexualita seniorů jsem si vybrala proto, 

že mě práce se seniory zajímala a bavila už v době, kdy jsem studovala Střední 

zdravotnickou školu, dále mě inspirovala krátkodobá i souvislá praxe v DPS ve Staré 

Boleslavi.  
 

V práci se budu zabývat Vztahy v období senia a sexualitou seniorů. Toto téma jsem si 

vybrala proto, protože si myslím že sexualita seniorů je v dnešní době jako téma velmi 

opomíjené. Chtěla bych zjistit jak se vztahy v tomto období mění. 

 

V mé práci bych se chtěla zaměřit na proměny vztahů, hodnot a potřeb v tomto 

období. Dále by mě zajímali změny sexuality u mužů i u žen a s tím související 

menopauza u žen. Nechtěla bych opomenout ani sexuální dysfunkce u obou pohlaví. 

 

Informace k mé práci bych chtěla čerpat z literatury, dále z internetových stránek a od 

klientů z DPS ve Stará Boleslavi. 
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1 Cíle práce 

 
1.1 Hlavní cíl 

 Cílem mé absolventské práce bude zmapovat postoj seniorů k sexualitě   

 a proměny, ke kterým v tomto období dochází. 

 

1.2. Vedlejší cíle  

 Nastudovat odbornou literaturu 

 Vypracovat teoretické kapitoly práce 

 Najít klienty pro rozhovor 

 Sestavit dotazník 

 Oslovit dostatek respondentů pro vyplnění dotazníku 
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2 Teoretická část 

 

2.1 Stáří a stárnutí 

Dobré stáří je výsledkem osobního nasazení 

 a vlastního způsobu života [GRUSS, 2009] 

2.1.1 Stáří 

 

Stáří je souhrn biologických a psychologických změn, které jsou nevratné. Změny jsou 

důsledkem celoživotního procesu stárnutí jednotlivých složek organismu. 

Každý člověk stárne. Toto elementární tvrzení je všeobecně známé a uznávané. 

Ostatně lidé říkávají, že stárnutí a stáří, stejně jako smrt, jsou jedinou spravedlivou 

jistotou, kterou máme.  

[HAŠKOVCOVÁ, 1989] 

Stáří je poslední etapou života, fází, kde již byly realizovvány všechny latentní 

schopnosti rozvoje. Přináší nadhled a moudrost, pocit naplnění, ale také úbytek 

energie a nezbytnou proměnu osobnosti směřující k jejímu konci. Také Je obdobím 

relativní svobody, ale i dobou nevyhnutelných ztrát ve všech oblastech. Rané stáří je 

obdobím života, v němž sice dochází k evidentním změnám daným stárnutím, které ale 

nemusí být ještě tak velké, aby staršímu člověku znemožnili nezávislý a aktivní život.  

[STUART - HAMILTON, 1999] 

 

Chronický věk: Toto rozlišení je počítáno od data narození. 

 

Biologický věk: Toto rozlišení odpovída skutečnému stavu organismu. 

 

Sociální stáří:  Odpovídá tomu, jaké sociání role člověk zastává 
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Klasifikace stáří 

Počáteční stáří: 60 - 70 let 

Pokročilé stáří : 71 a více 

Klasifikace věku podle WHO:  

60 - 74 let: Presenium -  rané stáří 

75 - 89 let: Senium - pravé stáří 

90 a více let:  Dlouhověkost  

 

Ve stáří dochází pod vlivem změny způsobu života k proměně sociálních dovedností. 

Mění se způsob komunikace i morální uvažování, stáří přináší redukci sociálních rolí. 

Odchod do důchodu je jednou z největších sociálně podmíněných změn ve stáří, 

důchodce je tímto způsobem eliminován na okraj společnosti. Odchod do důchodu 

může mít různý osobní význam, může ovlivnit strukturu potřeb, styl života i některé 

složky osobnosti. Adaptace na život důchodce trvá určitou dobu a probíhá v několika 

fázích.  

[VÁGNEROVÁ, 2007] 

Ve stáří může docházet k mnoha fyziologickým změnám. 

Může docházet k řídnutí kostí, k vypadávání vlasů a zubů, k snižování výšky a 

hmotnosti, k ochabování svalů, k oslabení čichu, zraku a sluchu. Sluch se snižuje 

zejména u zvuků vysoké frekvence a postupně i na zvuky střední frekvence. Může se 

komplikovat vnímání mluvené řeči. Dalé může docházet ke snížení výkonnosti 

myokardu, k poklesu vitální kapacity plic. Také může docházet ke zhoršování paměti, 

především pro nové zážitky. Minulé zážitky zůstavají v paměti dobře zachovány. Starý 

člově lpí na tom, čím byl a co měl. Výsledky běžných inteligenčních testů ukazují na 

snížení výkonu a to zejména ve tvůrčích úkonech. Také může docházet k většímu 

skolnu ke komplikacím, k recidívě, ale i k chronicitě. 

Stáří není samo o sobě chorobným stavem, avšak v průběhu stárnutí dochází k sumaci 

nepříznivých vlivů, a proto přibývá četnosti nemocných lidí. Každý člověk během svého 

života prodělá řadu nemocí, které ovlivní jeho somatické funkce, některé z těchto 

chorob mají chronický charakter. 

 [VÁGNEROVÁ, 2007] 
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2.1.1.1 Období raného stáří 

 

Stáří je poslední etapou, která bývá označováná jako postvývojová, protože již byly 

realizovány všechny latentní schopnosti rozvoje. Přináší nadhled a moudrost, pocit 

naplnění, ale také úbytek energie a nezbytnou proměnu osobnosti směřující k jejímu 

konci. 

Rané stáří, resp. třetí věk, je obdobím života, v němž sice dochází k evidentním 

změnám daným stárnutím, které ale nemusí být ještě tak velké, aby staršímu člověku 

znemožnily aktivní a nezávislý život. 

Dle teorie psychosociálního vývoje je hlavním úkolem období raného stáří příjmout 

svůj vlastní život jako celek, který měl určitý smysl se svými úspěchy i neúspěchy. 

Jestliže starší člověk hodnotí svůj život pozitivně, lépe příjme jeho konec. 

[VÁGNEROVÁ, 2007] 

V průběhu raného stáří dochází k celkovému zklidnění emočního prožívání, také klesá 

intenzita a frekvence některých emocí, ale postupně může narůstat citová dráždivost. 

Emoční regulace se projevuje jak ovládáním nálad, tak koncentrací na prevenci 

nepříjemných pocitů. Mění se i mnohé potřeby, zejména preferovaný způsob jejich 

uspokojování. Mohou se měnit i některé osobnostní vlastnosti, především ve smyslu 

jejich akcentace.  

[VÁGNEROVÁ, 2007] 

 

2.1.1.2 Období pravého stáří 

 

Nástup období pravého stáří se uvádí po 75. roce života. V tomto období se můžeme 

setkávát s nárůstem tělesných problémů a mentálním úpadkem. Kvalita života v této 

fázy stáří a pocit pohody s ním spjatý, je velmi individuální. Obecně platí, že postupně 

spíše klesá, problémem je udržet si tento pocit pohody.  

[VÁGNEROVÁ, 2007] 

Důležitým úkolem pravého stáří je zvládání přibývajících potíží a ztrát. Vědomí všech 

omezení i limitované perspektivy může vést k odklonu od reálného světa, k tzv. 

gerotranscedenci. Postupně přibývají zdravotní problémy a s nimi je spojen úbytek 
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soběstačnosti. Ve druhé polovině 80. let dochází k dediferenciaci úrovně rozumových 

schopností starších seniorů, míra jejich úbytku se nejčastěji projeví v méně obvyklých 

situacích. Pocit životní pohody je udržován na přijatelné úrovni především díky smíření  

s mnoha ztrátami a zátěžěmi.  

[VÁGNEROVÁ, 2007] 

 

2.1.2 Stárnutí 

 

Stárnutí je poslední fází vývoje, kterou prožívá každý, i zdraví a úrazu ušetřený jedinec. 

 [STUART - HAMILTON, 1999, s. 22] 

Známky stárnutí mohou být tělesné i duševní  a jsou posuzovány měřítky biologického 

věku (tělesný stav, který se projevuje tělesným vývojem).  

[STUART - HAMILTON, 1999] 

O stárnutí je možné říci, že má mnoho pozitivních stránek. Být starší znamená, že jste 

chytřejší, moudřejší a zkušenější. Také ve srovnání s dětmi máte menší 

pravděpodobnost, že budete nemocní.  

 Mnoho žen nalezne své štěstí teprve v pokročilém věku, což je příznivé zjištění, 

když si uvědomíme, že po padesátém roce našeho života budeme žít ještě dalších 25 let. 

 [STOPPADRDOVÁ, 1995, s. 218] 

 

2.1.2.1 Biologické stárnutí 

 

Výraz ,,biologický věk" poukazuje na stav fyzického vývoje či degenerace. Obecně je 

tento pojem užíván poměrně volně k vyjádření celkového stavu lidského organismu. 

Někdy se však užívá některých specifičtějších určení biologického věku.  

[STUART- HAMILTON, 1999] 

Proces tělesného úpadku je individuální. Obvykle je biologiské stárnutí ovlivněno 

genetickými dispozicemi, vnějšími faktory. V průběhu stárnutí dochází ke zhoršování 

tělesných funkcí.  

[VÁGNEROVÁ, 2007]  
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Proměna vzhledu mívá individuálně typický průběh. Zevnějšek staršího člověka může 

znázorňovat, jaký je jeho celkový, somatický i psychický stav. Mnozí senioři o sebe 

velice pečlivě dbají  a uspokojivý výsledek podporuje jejich sebeúctu. 

 [VÁGNEROVÁ, 2007] 

U osamělých lidí může docházet ke  ztrátě zájmu o osobní hygienu a zevnějšek, a to  

často  u lidí, kteří subjektivně necítí žádný důvod k takové aktivitě.  

[VÁGNEROVÁ, 2007] 

Typickým signálem stárnutí je zpomalení psychických funkcí, snížování kvality 

percepce, zhoršování pozornosti a paměti. V průběhu stárnutí dochází i k úbytku 

rozumových schopností.  

[VÁGNEROVÁ, 2007] 

 

2.1.2.2 Psychické stárnutí 

 

V tomto období se různým způsobem mění i mnohé psychické funkce. Některé z těchto 

změn jsou podmíněny biologicky, jiné jsou důsledkem psychosociálních vlivů, mnohdy 

jde o výsledek jejich interakce. Psychické změny  v době stáří mohl ovlivnit individuálně 

specifický životní styl a různé návyky. Ke změnám mohou přispívat očekávání a postoje 

společnosti, manipulující staré lidi k přijetí určitého postoje a modelu chování, jež 

mohou mít různé, příznivé i nepříznivé důsledky.  

[VÁGNEROVÁ, 2007] 

Doba, kdy se změny začnou projevovat a jejich způsob, jakým na ně starší lidé reagují, 

jsou individuálně rozdílné. Ve stáří dochází k nerovnoměrné proměně dílčích 

schopností i celkové struktury poznávacích procesů.  

[VÁGNEROVÁ, 2007] 

 

2.1.2.3 Sociální stárnutí 

 

Život starších lidí se odehrává v určitém teritoriu, jež může mít různý rozsah. Osobně 

nejvýznamnější je skoro vždy teritorium vlastního bytu, které představuje soukromí 

naplněné symboly prožitého života, k nimž se pojí mnoho vzpomínek. Důležité je i šířeji 
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pojaté teritorium okolí domova, chaty nebo chalupy. Představuje určitou formu jistoty, 

protože se v něm starší člověk dobře orientuje a má zde i svá osobně významná místa. 

[VÁGNEROVÁ, 2007, s. 350]  

 

Senioři prožívají své stáří v rámci několika sociálních skupin: 

 

Rodina : jako nejvýznamnější sociální skupina, může zahrnovat nejenom soužití s   

    partnerem, ale i kontakt s rodinami dětí a sourozenců 

 

Přátelé a známí ze sousedství: tato skupina představuje možnost dalších sociálních 

kontaktů  a někdy i hlubších vztahů, které mohou mít užitečný kompenzační význam, 

zejména pokud by vlastní rodina neexistovala nebo neplnila své funkce. Starší člověk si 

může v rámci těchto kontaktů udržet mnohé sociální kompetence, které v rámci rodiny 

nepotřebuje, a tudíž ani neužívá. 

 

Společenství obyvatel určité situace: jako je např. nemocnice (zejména LDN), domov 

důchodců, v jehož rámci starší člověk sdílí s ostatními totéž teritorium a určitý styl 

života, a může si tak i zde vytvořit hlubší vztahy.  

[VÁGNEROVÁ, 2007] 

 

2.2 Manželství starších lidí 

 

2.2.1 Partnerský vztah 

 

Partnerský vztah starších lidí je ovlivněn dlouholetým soužitím, ale i proměnami 

vyplývajícími z postupného stárnutí. Vztah mezi strašími manželi bývá stabilizovaný, to 

znamená, že v něm nedochází k výkyvům, ale přece se do určité míry mění, u lidí nad 

60 let zpravidla v pozitivním směru. 

[VÁGNEROVÁ, 2007] 
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Senioři se cítí v manželství šťastnější, než např. lidé středního věku, i když svou 

spokojenost nemusí navenek nijak demonstrovat. Případné problémy, které se v jejich 

vztahu objeví, považují za méně závažné, než příslušníci mladší generace. Senioři jsou v 

manželství spokojenější i proto, že od něho očekávají méně, resp. jsou realištější než 

dřív.  

[VÁGNEROVÁ, 2007] 

 

2.2.1.2 Smrt manželského partnera 

 

 Ovdovění, je další běžnou zátěží, kterou přináší stáří. I když jde o vysoce 

pravděpodobnou událost, lidé na ni nebývají připraveni. Subjektivní stres spojený se 

ztrátou partnera roste přímo úměrně s věkem. Starší lidé snášejí ztrátu partnera hůře, i 

když vědí, že jde o událost, která je v tomto věku obvyklá. Oživení tématu vlastní smrti 

nebývá pro starší  ovdovělé lidi děsivá, někdy si dokonce přejí zemřít a následovat 

svého partnera.  

[VÁGNEROVÁ, 2007] 

 

Rozumové hodnocení situace : Na této úrovni může člověk akceptovat nevyhnutelnost 

smrti starého a nemocného partnera, ale emočně ji neakceptuje. Tento rozpor se 

obvykle projevuje bezprostředně po úmrtí partnera. 

Zármutek : Může trvat u každého různě dlouho. Může se objevit ještě před smrtí 

milovaného člověka, jako anticipovaný zármutek v situaci, kdy je jeho smrt 

nevyhnutelná a na této situaci nelze nic změnit. 

Smutek a žal bývá doprovázen: 

 Ztrátou motivace 

 Pocitem chybění smyslu dalšího života 

 Nespavostí 

 Nechutenství k  jídlu 
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Depresivní nálada spojená s pocity opuštěnosti a beznaděje a s tendencí ke 

společenské izolaci může trvat mnohem déle, než se původně soudilo. Deprese 

vyvolané úmrtím partnera mohou přetrvávat až několik let.  

Truchlení : Zármutek se může projevovat ve výrazu obličeje, pláčem, držením těla, a 

mnoha dalšími, individuálně specifickými aktivitami. Pozůstalý člověk na svého 

zemřelého partnera stále vzpomíná, nadměrně se jím zabývá, má potřebu o něm 

mluvit.  

[VÁGNEROVÁ, 2007] 

 Zvládání zátěže ovdovění patří mezi náročný proces, protože vyžaduje změnu ve 

všech oblastech života. nejobtížnější jsou první měsíce po odeznění šoku, postupně 

dochází ke zpracování traumatu a přizpůsobení nové situaci. 

Ženské truchlení : Mívá bouřlivější průběh, ženy svoje emoce nepotlačují, ale dovedou 

je projevit  a i sdělit. Mají tendenci se svěřit a  hledat oporu u svých příbuzných a i u 

přátel. 

Mužské truchlení : Je jiné především z pohledu pozorovatele, ale může se lišit i z 

hlediska vnitřního prožitku. Na vyrovnání mužů se zátěží ovdovění neexistuje jednotný 

názor. Rozdíly mohou vyplývat nejenom ze schopnosti vyjádřit svůj smutek a hledat 

porozumění a pomoc, ale i potřeby najít někoho, kdo by se o ně postaral, protože starší 

muži to obvykle nedovedou. Nehledají tak často jako ženy oporu a porozumění u svých 

blízkých a nevyhledávají ani institucionalizovanou formu pomoci, proto nakonec 

zůstávají se svým zármutkem sami. Projevy smutku mohou být u mužů skryty za 

somatickými potížemi, ale také mohou mít podobu hněvu a vzteku. 

 [VÁGNEROVÁ, 2007] 

 Vztah k partnerovi přetrvává i po jeho smrti. Kontakt se zemřelým manželem je 

obvykle udržován alespoň na symbolické úrovni.  

[VÁGNEROVÁ, 2007] 
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2.2.1.3 Postoj k novému partnerovi 

 

 Postoj k novému partnerovi bývá u starších lidí rozporný a často i odmítavý. 

Jedním z hlavních motivů k navázání partnerského vztahu je strach ze samoty, potřeba 

opory, sdílení různých životních problémů a někdy i potřeba intimních prožitků, které 

by potvrzovaly hodnotu staršího člověka a zbavovaly ho pocitů úzkosti. Kontakt s 

novým partnerem mívá pozitivní stimulační účinky, které by sám nikdy nerealizoval. 

Mnoho starších lidí po novém partnerství, či dokonce společném soužití, netouží. 

Zejména starší ženy si chtějí zachovat svou nezávislost a nerady by se znovu vystavily 

zátěži péče o partnera, zejména pokud  by onemocněl. Odmítání nového partnera 

vyplývá z přetrvávaní nezpracovaného traumatu smrti dlouholetého partnera, zejména 

pokud bylo toto manželství uspokojující.  

[VÁGNEROVÁ, 2007]  

Vdovecký syndrom: Ovdovělí lidé často chápou navázání nového vztahu jako zradu a 

pouhá představa takového jednání je doprovázena pocity viny, necítí se schopni 

jakýchkoliv důvěrností a jiným člověkem opačného pohlaví. Navázání nového vztahu 

brání i idealizace zemřelého partnera.  

[VÁGNEROVÁ, 2007] 

 Pokud byla vytvořena nová partnerství, mívají jinou kvalitu, než dřívější. Ve větší 

míře jsou respektovány vztahy k původní rodině i potřeby partnera. Taková partnerství 

mohou mít rozmanitou formu. Partnerské vztahy starších lidí už nejdou do takové 

hloubky a společenské soužití považují za příliš intimní, raději si uchovávají své 

soukromí. Uvědomují si, že adaptace na vzájemné soužití, sladění potřeb a návyků 

dvou starších lidí by bylo velice obtížné, zejména pokud by se dosud neznali a 

nespojovaly je společné zážitky z minulosti.  

[VÁGNEROVÁ, 2007] 

 Ovdovělí muži jsou schopni navázat  vztah přibližně po roce, což je pro většinu 

žen nemyslitelné. Starší muži uzavřou nové manželství přibližně osmkrát častěji, než 

ženy. Děje se tak nejenom z důvodu snazšího získání nové partnerky, ale i proto, že 

starší muži jsou po smrti manželky mnohem zranitelnější, především psychosomaticky. 



 16  

Ve stáří bývají na partnerce závislejší než dřív a sňatkem chtějí nové zázemí, včetně 

opory a péče partnerky.  

[VÁGNEROVÁ, 2007] 

 Ovdovělé ženy kompenzují svoje pocity osamělosti vytvářením společenství 

stejného pohlaví. 

Izosexuální společnosti: Skupiny starších žen, které se pravidelně stýkají. Takový 

kontakt, který má charakter sousedských či přátelských vztahů, dává význam mnoha 

jejich aktivitám, umožňuje jim projevit generační solidaritu a sdílet určité, většinou 

dost podobné záliby, prožitky a zkušenosti.  

[VÁGNEROVÁ, 2007] 

 

 

2.3  Změny související se sexualitou a stárnutím 

 

2.3.1 Sexualita 

Sexualita ženy 

 Sexualita je přirozenou součástí života i v pokročilém věku. Sexualitu ovlivňuje 

nejen ve stáří mnoho faktorů. Výkyvy či selhání sexuální výkonnosti nebo prožívání, 

jsou většinou důsledkem psychického stresu, nejistoty či očekávaného negativního 

zážitku.  

[VÁGNEROVÁ, 2007] 

 Starší člověk potřebuje ke svému vzrušení delší čas, ale i tělesnou a psychickou 

pohodu  a jistotu, že je partnerem absolutně akceptován. Sexuální potřeby jsou obecně 

méně intenzivní, vzrušení i vyvrcholení je slabší než bylo dříve. Sexuální či erotický život 

je prospěšný pro život seniora. Zvyšuje sebevědomí, sebeúctu, uvolňuje napětí a 

úzkost, stimuluje a dodává tělesnou i duševní svěžest. Důležitým aspektem každého 

vztahu je intimita., která se ve stáří projevuje jinak než dříve. V tomto věku je důležitá 

jistota blízkosti a sdílení života, jakož i vzájemná důvěra, která z něho vyplynula. 
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Potřebu blízkosti uspokojuje též pouhá přítomnost partnera, vědomí, že je zde a bude i 

nadále. Intimita starších lidí se může rozvinout dokonce i ve sdílení úbytku kompetencí 

a zdravotních problémů, které jsou natolik důvěrné, že se stávají téměř výlučnými. 

[VÁGNEROVÁ, 2007] 

 Ve vztahu starších lidí se objevují nové projevy intimity, tento vztah může 

nabývat až vzájemně prospěšného soužití. Ve stáří je zřejmá tendence párů, které 

spolu strávily většinu svého života k posílení párové identity, kdy opět začne převládat 

pocit ,,my" nad indiviuálním ,,já".  

[VÁGNEROVÁ, 2007] 

 Intimita může mít i ve stáří podobu sexuality, přestože jde o složku, která 

zdaleka není tak významná, jako byla dřív a někdy už není důležitá vůbec. Na druhé 

straně bývají sexuální potřeby starších lidí obecně méně intenzivní, než byly dříve, 

vzrušení je slabší a stejně tak i prožitek vyvrcholení. V období raného stáří mohou 

převažovat jiné alternativy sexuálního kontaktu než týkající se soulože. Jejich hlavním 

smyslem je vyjádření vztahu a potvrzení vzájemné blízkosti. Sexuální, popřípadě 

erotický kontakt, je přínosem i pro seniory, podporuje jejich sebevědomí a sebeúctu, 

uvolňuje napětí a úzkost. Má celkově stimulační účinek a je důkazem určité tělesné i 

duševní svěžesti.  

[VÁGNEROVÁ, 2007] 

 

2.3.2 Sex a stáří 

Opravdu ženy i muže sex zajímá i v pokročilém věku? 

 Samozřejmě. To, že sexuální život vypadá v důchodovém věku jinak než ve 

dvaceti, ještě neznamená, že neexistuje. Prakticky každý třetí člověk je dnes senior a 

lidský věk se stále prodlužuje, a tak je nesmysl tvrdit, že sex se seniorů netýká. Největší 

předsudky vůči sexu ve stáří mají překvapivě právě mladí lidé, kteří jsou jinak sexuálně 
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velmi liberální. Myslí si, že sex jejich rodičů skončil v okamžiku jejich početí a odmítají si 

připustit, že by to mohlo být jinak.  

[INSTINKT, 2012, s. 52] 

V čem se liší sexuální život v tomto věku od předcházejících období? 

 ,,Muž, který byl celý život proutníkem, zůstane úplně stejný v důchodu, i když se 

mu už nepostaví. To se nijak s věkem nemění. Rozdíl je ale v tom, že se dědci už 

nemůžou pouštět do sexuálního závodění. Mužský přístup k sexu často připomíná 

nějakou sportovní disciplínu, ve které muži závodí v tom, kdo bude výkonnější a vydrží 

víc. Proto je pro mnoho mužů problém smířit se s tím. že se jich sexuální závody už 

netýkají, protože nemůžou ani tak často a ani tak dlouho, pokud tedy vůbec můžou.“ 

[INSTINKT, 2012, s. 52] 

 

Jak tedy sex ve stáří vypadá? 

 Je mnohem klidnější a pozvolnější. Samozřejmě je to velmi individuální. Přestože 

existují lidé, kteří třeba už v šedesáti na sexuální život rezignují, můžeme se naopak 

setkat i s velice sexuálně čilými osmdesátníky.  

[INSTINKT, 2012, s. 53] 

A co sexuální život starších žen? 

 Ženy jsou oproti mužům ve výhodě. Sexu jsou schopné za určitých okolností 

vlastně vždycky a nemají potřebu závodit, takže je tolik neohrožuje ztráta fyzických sil. 

Jsou ale více omezeny při výběru partnera.  

[INSTINKT, 2012, s. 53] 

 

 



 19  

 2.3.3 Menopauza u žen 

MENOPAUZA 

 

 Slovo menopauza znamená trvalé zastavení menstruačního cyklu v přechodu. 

Hovoříme - li o menopauze, máme na mysli nejen zastavení menstruace, nýbrž i konec 

plodnosti a možnosti rodit děti. Menopauza je často doprovázena nepříjemnými 

příznaky a změnami v organizmu ženy. 

Přechod je širším termínem pro označení tohoto období v životě ženy, v němž přechází 

od plodných let k neplodným. 

Přechod, stejně jako puberta, je neoddělitelnou součástí života. V obou případech se 

jedná o zásadní změnu ve vašem životě. 

 [BREAD A CURTIS, 1995] 

  

Klimakterium je rozděleno do tří úseků: 

 na menopauzu, která začíná asi šest let před vlastní menopauzou 

 na menopauzu, dobu poslední menstruace plus rok po tom 

 na postmenopauzu, která trvá asi šest let po menopauze 

[ HELGA VOLLMER, 1996, s. 104] 

 

Jaký je rozdíl mezi menopauzou a přechodem? 

 

 Teoreticky znamená menopauza pouze zastavení menstruačních cyklů. Přechod 

zahrnuje celou fázi ústupu funkce vaječníků. Tato fáze může trvat již několik let před 

menopauzou a několik let po ní. 

[ BREAD A CURTIS, 1995, s. 6] 

 

Jak dlouho menopauza trvá? 

 

 Menstruační cykly u některých žen přestávají náhle. U jiných menstruační cykly 

slábnou postupně v průběhu několika měsíců nebo dokonce déle.  

[ BREAD A CURTIS, 1995, s. 6] 
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Příznaky přechodu :  

1. AUTONOMNÍ:  

 návaly horka 

 záchvaty horkosti 

 mrazení 

 bolesti v hrudi 

 bušení srdce 

 noční pocení 

 zvýšené pocení 

 

2. TĚLESNÉ A METABOLICKÉ ZMĚNY 

 menstruační změny - změny cyklu, změny v síle krvácení 

 zmenšování prsou 

 ztenčování  a vrásnění kůže 

 suchost, pálení, svědění pochvy - výtok a občasné krvácení, bolesti při 

 souloži, stahování a zjizvení tkání, zkracování a zužování 

 uvolnění pochvy s vyhřeznutím 

 zvýšené ochlupení na tvářích, prsou a podbřišku 

 porušená funkce močového měchýře - častější nucení na močení, pálení 

 nebo píchání  při močení, příznaky infekce močového měchýře bez 

 infekce 

 řídnutí kostí 

 zvýšená svalová únavnost 

 degenerace kloubů 

 zvýšený počet srdečních a cévních onemocnění 

[BREAD A CURTIS, 1995] 

 

3. PSYCHOGENNÍ 

 Apatie 

 Strach 

 Snížené libido 
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 Deprese 

 Únava 

 Poruchy paměti 

 Mravenčení 

 Frigidita 

 Bolesti hlavy 

 Nespavost 

 Přecitlivělost 

 Náladovost 

[BREAD A CURTIS, 1995] 

 

Klimakterium může být rozděleno do tří stádií :  

 

Premenopauza: Odpovídá létům, kdy je vaše menstruace pravidelná, jinými slovy, 

většině vašeho plodného života. Ačkoliv ,,premenopauza" se také užívá k vyjádření 

blížících se let klimakteria po čtyřicítce, kdy menstruace začíná být nepravidelná nebo 

těžká. 

Perimenopauza : Tato etapa trvá několik let oběma směry od vaší poslední 

menstruace. To znamená, ze perimenopauza je částečně retrospektivní diagnóza : do 

chvíle, kdy vaše měsíčky začnou slábnout si můžete odpočítat dva roky nazpět a to je 

čas, kdy primenopauza začala. Během této doby zaznamenáte většinu fyzických změn, 

vaše měsíčky se stanou nepravidelnými a mohou začít i návaly horka. 

Menopauza : Tato etapa má velice jasný význam - menopauza je obdobím vašeho 

posledního menstruačního cyklu. Taktéž ji lze určit pouze retrospektivně, a to tak, 

jestliže se nedostavilo menstruační krvácení po dvanáct měsíců. 

Postmenopauza : Ta se překrývá s koncem perimenopauzálního období a pokračuje 

léta po vaší poslední menstruaci až do konce vašeho života.  

[STOPPADRDOVÁ, 1995, s. 12] 

 

Předčasná menopauza: Méně než 1 % žen přestane menstruovat před pětatřicátým 

rokem. Tyto ženy mohou mít těžší příznaky klimakteria a potřebují proto k jejich 
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zmírnění vyšší dávky hormonů při hormonální léčbě pomocí léků. Předčasné ukončení 

menstruace také znamená, že období, kdy mohou mít děti, je kratší.  

[STOPPADRDOVÁ, 1995] 

 

Opožděná menopauza : Jestliže žena má menstruaci ještě po 55. roce věku, je 

považována za ženu s opožděným klimakteriem. Pro silnější ženy, které vytvářejí 

nadbytečný estrogen, může být pravidelná menstruace po padesátce zcela přirozená. 

[STOPPADRDOVÁ, 1995] 

 

Falešný přechod 

 

 Falešný přechod nazývaný pseudo-menopauza obvykle je dočasná, která 

nastane, když dojde ke změnám v produkci hormonů, které se podobají změnám při 

menopauze.  

[BREAD A CURTIS, 1995] 

 

2.3.4 Menopauza u mužů 

 

Muži v přechodu   
 
 přestože muži s přibývajícím věkem nemusí počítat s naprostým zastavením 

produkce mužských pohlavních hormonů, mohou i oni přibližně ve čtyřiceti letech 

vstoupit do jakéhosi ,,přechodu", kterému se říká climacterium virile. V některých 

případech pak mají muži v důsledku tohoto poklesu testosteronu podobné symptomy, 

jako ženy v přechodu.  

[HELGA VOLLMER, 1996]  

 Jsou to například : 

 poruchy spánku a rychlá unavitelnost 

 zhoršování paměti a soustředění 

 deprese 

 podráždění 

 poruchy krevního oběhu 
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 návaly horka 

 snížení výkonnosti  

[HELGA VOLLMER,1996] 

 Ne každá sexuální porucha je vždy způsobena sníženou hladinou testosteronu a 

je pro to důležité, vyhledat lékařskou pomoc. Obtížemi spojenými s andropauzou se 

zabývají zejména  sexuologové, endokrinologové a  urologové. Na rozdíl od žen si muži  

velmi neradi přiznávají problémy sexuálního druhu. Mnoho mužů ani neví, že jej může 

trápit období ženského klimaktéria.  

[ORZECHOWSKY, 1995] 

 Dodnes se neprokázalo, že by muži ve středním věku procházeli zásadnějšími 

hormonálními nebo psychickými změnami. U mužů se vyskytují pouze menší 

hormonální a psychické změny, které nejsou nijak významné. Studie mužů stěžujících si 

na problémy, které označovali jako klimakterium, ukázaly, že se s věkem nezhoršuje 

deprese a únava, ale zhoršuje se nespavost, paměť a snižuje se potřeba sexu. Tyto 

příznaky sice připomínají ty, kterými trpí ženy, ale přesto jsou velice rozdílné. Neobjeví 

se totiž mezi 45 a 55 lety, ale zhoršují se průběžně s věkem.  

[STOPPARDOVÁ, 1995] 

 Jestliže muži mají pocit, že nedostáli všeho, čeho chtěli, nebo že ztrácejí pozice, 

protože jim mladší kolegové šlapou na paty, mohou být nervozní z toho, že jim ubíhá 

čas a že musí rychle dosáhnout svých cílů. Co můžete pozorovat jako zvláštní chování, 

může u vašeho partnera být touhou po uznání a jistotě. Musí cítit, že má život stále ve 

svých rukou a že je užitečný. Někdy může být nový vztah nebo materiální vlastnictví 

výsledkem špatně orientované snahy prokázat své schopnosti.  

[STOPPARDOVÁ, 1995, s. 24] 
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2.4. Sexuální dysfunkce ve stáří 

 

2.4.1. Sexuální dysfunkce u žen 

 

Nízký zájem o sex (nízká apetence) 

 Nedostatek nebo ztráta sexuální touhy 

 Nízká sexuální touha je porucha, která se jen vzácně vyskytuje izolovaně. 

Rovněž velmi vzácně  jde i o poruchu primární. Nejčastěji se vyskytuje jako sexuální 

porucha,  a to v souvislosti s různými duševními a tělesnými potížemi, jakož i s 

partnerskými a jinými sociálními problémy.  

[ZVĚŘINA, 2003] 

 S nízkou sexuální chutí je spojena hyperprolaktémie (zvýšená hladina 

prolaktinu). Nedostatek estrogenu po menopauze vede u některých žen k rychlému 

poklesu sexuálního zájmu, který dobře reaguje na substituční léčbu malými dávkami 

těchto hormonů. 

[ZVĚŘINA, 2003] 

 

Nízká sexuální vzrušivost (frigidita) 

Nedostatečné prožívání sexuální slasti 

 Jde o poměrně častou dysfunkci. Vyskytuje se u žen všech věkových kategorií. 

Může mít povahu primární dysfunkce nebo dysfunkce sekundární. Jde tedy o stav, kdy 

má žena  problémy s dosažením a udržením dostatečného zduření  genitálu v průběhu 

pohlavního styku.  

[ ZVĚŘINA, 2003] 

 Pohlavně chladná, frigidní žena nemá potřebu uskutečňovat sexuální styk, 

netěší se na něj. K sexuálnímu styku přistupuje proto, aby vyhověla partnerovi. Nemá 

potřebu a netouží se sexuálně vzrušit a prožít sexuální uspokojení. A to s žádným 

partnerem. Když k pohlavnímu styku dojde, probíhá bez obtíží a některé z těchto žen i 

bez problémů dosahují orgasmu. Ale ani tento slastný pocit není příjemný, aby toužily 

po opětném sexuálním vzrušení a uspokojení. 

[PONDĚLÍČKOVÁ, 2005, s. 36] 
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 Terapie spočívá v psychoterapii a ve snaze po odstranění všech rušivých 

faktorů.  

[ZVĚŘINA, 2003] 

 

Dyspareunie a alogopareunie 

Selhání genitální odpovědi  

 Jde o stav koitálního dyskomfortu (nepohodlné soulože), při kterých frikční 

koitální pohyby penisu v pochvě vyvolávají nepříjemné pocity (dyspareunie) až bolest 

(algopareunie). Tyto dysfunkce mohou být čistě funkční povahy, odvozené od nízké 

sexuální vzrušivosti nebo vaginismu. Dyspareunie a algopareunie může být způsobena 

též gynekologickým onemocněním. Důkladné gynekologické vyšetření je proto na 

místě.  

[ZVĚŘINA, 2003] 

 

Vaginismus 

Neorganický vaginismus 

  Vaginismus je sexuální dysfunkce charakterizována silným stahem svalstva 

poševního vchodu. Tento stav je mimovolní, projeví se prstýnkovitými stahy pochvy při 

pokusech o rozšíření.  K typickým stahům pochvy se někdy přidávají též odmítavé 

reakce na pokus o imisi, až neochota a odpor ke každému doteku na genitálu. Terapie 

vaginismu spočívá v postupné a trpělivé dilataci (rozšíření) zmírněných vaginálních 

spasmů.  

[ZVĚŘINA, 2003] 

  V převážné většině tedy vaginismus není podmíněn nějakou poruchou v oblasti 

pochvy, ale jde o problém celé osobnosti. Jde o duševně podmíněnou reflexní křeč 

poševního svalu. 

[PONDĚLÍČKOVÁ, 2005, s. 42] 
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 2.4.2. Sexuální dysfunkce u mužů 

 

 U sexuálních dysfunkcí žen bychom marně hledali pojem ,,impotence". Potentní 

může být jen muž. V současném odborném písemnictví se pojem impotence používá 

především  k označení poruch erekce.  

[ZVĚŘINA, 2003] 

 O sexuálních dysfunkcích u mužů se ví méně, něž bychom si přáli. Existují 

dysfunkce celoživotní, ale nejčastěji můžeme pozorovat dysfunkce různě časově 

omezené a s kolísavou intenzitou.  

[PONDĚLÍČKOVÁ, 2005] 

 

Nízká sexuální apetence 

 Nedostatek nebo ztráta sexuální touhy 

 Nízká sexuální touha je u mužů (na rozdíl od žen) porucha vzácná. Jako primární 

porucha se vyskytuje u hypogonadismů s chybějící či oslabenou produkcí androgenů. 

Tito pacienti jsou zpravidla postiženi též typickými poruchami sexuálního tělesného 

vývoje. Terapie musí odpovídat základní poruše.  

[ZVĚŘINA, 2003, s. 80] 

 

Poruchy erekce 

Selhání genitální odpovědi 

 V klinické praxi nejčastější sexuální dysfunkcí je nedostatečná tuhost pohlavního 

údu. S tímto problémem se alespoň někdy v životě setká naprostá většina mužů. 

Ojedinělá a situační selhání ztopoření nelze označovat za sekundární dysfunkci. Jako 

klinicky relativní sexuální dysfunkci hodnotíme, když erekce opakovaně nedosahuje té 

úrovně, která by byla dostatečná k uspokojivému spojení pohlavních orgánů.  

[ZVĚŘINA, 2003, s. 81] 

  Rozlišujeme poruchy erekce kompletní a inkompletní. 

Při kompletní poruše: je tvrdost pohlavního údu nedostatečná za všech okolností. 
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Neúplné ( inkompletní) poruchy: jsou v klinické praxi mnohem častější. Problémy s 

nedostatečnou tvrdostí erekce se u těchto pacientů vyskytují jen někdy a v některých 

situacích.  

[ZVĚŘINA, 2003.] 

 

Faktory při poruchách erekce: 

 Psychogenní faktory 

 Organické faktory 

 Lokální příčiny 

 Cévní příčiny 

 Nervové příčiny 

 Neuroendokrinní příčiny 

[ZVĚŘINA, 2003.] 

 

Překotná ( předčasná) ejakulace 

Předčasná ejakulace 

 Kategorie ,,ejaculatio praecox" zahrnuje širokou škálu krátkého trvání 

pohlavních styků, kterou nelze bez výhrad chápat jako sexuální dysfunkci. Při tomto 

stavu dochází k výronu semene někdy již před imisí, jindy při zavádění pohlavního údu 

do pochvy, anebo po několika kopulačních pohybech.  

[ZVĚŘINA, 2003.] 

 

Anorgasmie 

dysfunkční orgasmus 

 Tento termín znamená neschopnost prožít orgasmus. Ve zcela vyjádřených 

případech pacient není schopen docílit orgasmu ani pohlavním stykem , ani masturbací 

nebo koitální stimulací ze strany partnerky.  

[ZVĚŘINA, 2003, s. 100] 
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Retardovaný orgasmus 

Dysfunkční orgasmus 

 Při této sexuální dysfunkci vykazuje muž abnormálně dlouhou orgastickou 

latenci. K vyvolání orgasmu je nutná dlouhá a intenzivní stimulace. Takoví muži se 

vyznačují neobvykle dlouhým trváním pohlavního spojení. K orgasmu se dostávají 

někdy až po desítkách minut nebo více než hodině.  

[ZVĚŘINA, 2003, s. 100] 

 

Anejakulace při orgasmu ( suchý orgasmus) 

 Suchý orgasmus je sexuální dysfunkce, která je v posledním desetiletí častější. 

Na zvýšení výskytu se podílejí především stavy po úrazech a chirurgických zákrocích a 

také častější podávání hypotenziv a psychofarmak.  

[ ZVĚŘIN, 2003, s. 101] 

 

Suchý orgasmus má dvě možné základní příčiny: 

 

1) Retrográdní ejakulace: Při tomto stavu probíhají obě fáze ejakulace, tedy emise a 

expluze semenné tekutiny neporušeně. Avšak při expluzy se ejakulát nevypudí u 

eretery ven, nýbrž odchází do močového měchýře. 

2)Pravá anejakulace : Při této poruše k orgasmu sice dojde, avšak žádné semeno není 

vypuzeno do močové trubice. Jde o blokádu sympatické inervace první fáze 

ejakulačního procesu (emise). Příčinou může být farmakologická blokáda. 

 [ZVĚŘINA, 2003.] 

 

2.4.3 Léčba sexuálních dysfunkcí 

 

Nová řešení sexuálních problémů 

  Posledních deset let se neslo ve znamení intenzivního a tvůrčího zkoumání 

mužské sexuality. Největší mediální pozornost byla věnována farmakologickému řešení 

problémů - jmenovitě Viagře. 

 [ZILBERGELD, 2006] 
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 Viagra nemá vliv jen na erekci muže, který ji spolkne, má vliv na naše smýšlení o 

sexu. Stáří, únava, úzkost, vztek už nejsou důvodem proč nemít erekci. Erekce sama o 

sobě jistě dobrý sex nezaručuje, ale není pochyb o tom, že Viagra je pro mnoho mužů, 

kteří na pohlavní život již rezignovali, darem z nebes.  

[ZILBERGELD, 2006] 

 Sexuální terapie bez využití farmakologických prostředků se od dob svého 

vzniku rovněž posunula. Během posledních let se součástí tohoto druhu terapie stalo 

velké množství technik - včetně intervencí kognitivní terapie, systematické 

desenzibilace, EMDR, mediací, neurolingvistického programování, relaxací a dalších. 

Všechny tyto techniky mají za cíl mírnit strach, traumata a pomáhat řešit vztahové 

problémy.   

[ZILBERGELD, 2006] 

 Terapie sexuálních dysfunkcí se posunula kupředu také díky lepšímu porozumění 

vztahů. Jedním z hlavních cílů této revidované edice je ukázat, jaký přínos pro sexuální 

život může mít podporující a bezpečny vztah.   

[ZILBERGELD, 2006, s. 3] 

 Velký význam pro léčbu sexuálních dysfunkcí má snaha po zlepšení celkové 

psychické i tělesné kondice pacientů. Stresy všeho druhu ovlivňují sexuální život všech 

lidí negativně.  

[ ZVĚŘINA, 2003] 
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3 Praktická část 

 

 V praktické části bych ráda svým vlastním šetřením zmapovala postoj seniorů k 

sexualitě a proměn, které v tomto období probíhají, a to dotazníkovým šetřením. 

 

3.1 Hypotézy 

 

H1:  70% seniorů chápe sexualitu jenom jako pohlavní styk.  
 
H2:  Více než 30% seniorů není spokojeno se svým sexuálním životem.  
 
H3: Staří lidé nepovažují sexualitu seniorů za téma, o kterém se málo mluví. 

 

 

3.2 Použité metody v šetření 

 dotazník 
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4 Výsledky 

 

4.1. Vyhodnocení dotazníkového šetření 

 

Graf číslo 1  
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 Na tomto grafu můžeme vidět, že většinou respondentů byli ženy.  
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Graf číslo 2  
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 Z tohoto grafu můžeme vyčíst, že 47% respondentů bylo ve věku od 65 - 75 let. 

Dotazníkového šetření se nezúčastnil nikdo starší 85 let. 
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Graf číslo 3  
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 Tento graf znázorňuje, že většinou respondentů byli osoby vdané/ženaté, ale 

také, že nemalé množství respondentů byli vdovou či vdovcem. 
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Graf číslo 4  

 

 

 

 

 

 

Co podle Vás znamená sexualita?
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 Z tohoto grafu je zřejmé, že pro většinu senioři sexualita představuje jen 

pohlavní styk. 

Žádný z respondentů pohlazení nezahrnuje mezi formu projevu sexuality. 
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Graf číslo 5  
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 Na tomto grafu vidíme, že pro většinu respondentů znázorňuje sexualita pouze 

pohlavní styk. Dále však jen  pro malé množství respondentů sexualita znamená 

políbení. 
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Graf číslo 6 
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 Na tomto grafu můžeme vidět, že pro většinu respondentů sexualita určitým 

věkem nekončí. 

3% respondentů odpověděli na otázku že neví. 
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Graf číslo 7 
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 Z tohoto grafu může vyčíst, že pro seniory je fyzický vzhled i ve stáří důležitý. 

Není to jen záležitost mladých lidí. 
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Graf číslo 8 
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 Z tohoto grafu je zřejmé, že pro 67% respondentů má zdravotní stav největší  

vliv na sexualitu ve stáří. Dále pak pro 23% respondentů psychická pohoda a jen pro 

10% respondentů vztahy. 
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Graf číslo 9 

 

Ano má 15 
Ne nemá 15 
Celkem 30 
 

 

15 15

0

5

10

15

Ano má Ne nemá

Myslíte si, že fyzický vzhled má vliv na sexualitu 
ve stáří?

 
 

 Na tomto grafu vidíme nerozhodný výsledek. Může zde vyčíst, že stejně tak jak 

je pro někoho fyzický vzhled důležitý, pro druhého fyzický vzhled nehraje žádnou roly. 
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Graf číslo 10 
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 Z tohoto grafu nám vyplývá, že pro většinu seniorů patří sexualita stále mezi 

důležitou součást jejich života. 
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Graf číslo 11 
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Myslíte si, že se Váš sexuální život změnil oproti dospělosti?

 

 

 Z tohoto grafu můžeme vyčíst, že 26 respondentů ze 30 si myslí, že se jejich 

sexuální život změnil oprati dospělosti. Toto je zřejmé. Nemůžeme čekat, že sexuální 

apetence bude stejná jako v dospělém věku. 
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Graf číslo 12  
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 Na tomto koláčovém grafu můžeme vidět, že 33 % respondentů není se svým 

sexuálním životem spokojena. Pouhých 7 % je plně spokojena. 
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Graf číslo 13 

 

Ano myslím 27 
Ne nemyslím 3 
Celkem 30 
 

 

 

Ano mysllim
Ne nemyslím

S1
0

5

10

15

20

25

30

Myslíte si, že sexualita starších lidí je téma o kterém se málo mluví?

 
  

 Zde jasně vidíme, že většina seniorů si myslí, že sexualita starších lidí je téma o 

kterém se málo mluví. 
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Graf číslo 14 
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 Z tohoto grafu je zřejmé, že 70% respondentů s nikým nemluví o svém 

sexuálním životě. 
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Graf číslo 15 
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 Na tomto grafu vidíme, že 67% respondentů se do rozhovoru o sexu zapojují. 
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Graf číslo 16 
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 Zde vidíme, že mezi nejčastější projev citů patří polibek. Slovné vyjádření 

nepreferuje ani jeden z dotazovaných. 

 

 



 47  

Graf číslo 17 
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 Z tohoto grafu je zřejmé, že 24 respondentů ze 30 byli v dospělosti spokojeni se 

svým sexuálním životem. 
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Graf číslo 18 
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 Na tomto grafu vidíme, že 67% respondentů by si nedokázala představit vztah s 

novým partnerem. 
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5 Diskuze 

 

 K vypracování tohoto tématu mě vedlo studium na Střední zdravotnické škole v 

Mělníce, kde v rámci praxe byla také praxe v domově důchodců v Mělníce, a poté 

dlouhodobá praxe v DPS ve Staré Boleslavi. Práce se seniory mne vždy bavila a přišla mi 

velice zajímavá. Senioři mají mnoho zkušeností, které nám mladým lidem mohou 

předat, a to i v oblasti sexu. To bylo také důvodem,  proč si vybrat toto téma. 

 Z počátku jsem ani netušila, jak těžké bude toto téma zpracovat. Ovšem najít 

kvalitní literaturu na toto téma, byl docela těžký úkol. Nejvíce jsem se nechala 

inspirovat knihou od Marie Vágnerové s názvem Vývojová psychologie II., kde je velice 

dobře a srozumitelně zpracované toto období a změny, ke kterým v tomto období 

dochází. Dále  jsem čerpala z knihy od Stoppardové, kde je do detailů a srozumitelně 

popsáno klimakterium. 

 Od začátku jsem věděla, že toto téma bude zajímavé, ale zároveň i těžké na 

zpracování. Když se osoby v mém okolí dozvěděli, jaké téma jsem si vybrala, jejich 

reakce byli rozporuplné. Někteří z nich mě v tomto podporovali, ale většina z nich mě 

od tohoto tématu zrazovala. Pravdou je, že mezi odpůrce patřili osoby v mém věku, 

které si většinou nedokáží představit sexuální život svých prarodičů. Dalo by se říci, že 

si myslí, že sexuální život je jen pro mladé a končí početím svých dětí a dále se už nic 

neodehrává. 

 Naopak mě překvapil přístup samotných seniorů k vyplňování dotazníků.  Z 

počátku jsem byla ostýchavá dotazníky rozdávat z důvodu odmítnutí respondentů na 

dotazníky odpovídat, a to i přesto, že dotazník je celý anonymní a na zaškrtávací 

způsob. Respondenti byli samozřejmě informováni o anonymitě a o účelu, pro který 

tento dotazník je. 

 Vybrala jsme si respondenty z okolí Ovčár, Mělníka, Brandýsa nad Labem a 

Staré Boleslavi. 

 Celkem jsme rozdala 40 dotazníků, ze kterých se mi vrátilo 30 dotazníků. Toto si 

vysvětluji i tím, že respondenti měli možnost vzít si dotazníky domů a vyplnit je v klidu 

v pohodlí domova a nemuseli je plnit hned v danou dobu, což mohlo mít u některých 
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za následek neodevzdání dotazníků. A to možná i proto, že nechtěli na dané otázky 

odpovídat. Respondenti měli na vyplnění dotazníku zhruba jeden týden. 

 Hypotézy, které jsem si stanovila, se mi v tomto výzkumu potvrdily. První 

hypotéza, že 70% seniorů  chápe sexualitu jen jako pohlavní styk, se mi potvrdila. 

Většina seniorů opravdu chápe sexualitu jen jako pohlavní styk. Druhá hypotéza, že 

více než 30 % seniorů není spokojen se svým sexuálním životem, se také potvrdila. Tato 

odpověď může být samozřejmě ovlivněna zdravotním stavem, ale také  změnami, ke 

kterým v tomto období dochází. Je přípustné, že sexuální život v období senia nebude 

plně srovnatelný se sexuálním životem v období dospělosti. 

 Psaní absolventské práce na toto téma, bylo velice zajímavé a inspirující a 

samozřejmě to byla i velice dobrá zkušenost pro budoucí život.  
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6 Závěr 

 

 Toto téma jsme si vybrala, jelikož si myslím, že o  sexualitě v tomto  období,  

oproti sexualitě lidí v období dospělosti, není slyšet. Pro většinu lidí je toto téma 

přehnané při představě vlastních prarodičů. Nevěří tomu, že ženy i muže sex v 

pokročilém věku zajímá, anebo si nedokáží představit,  jak sex v tomto období vypadá. 

Opak je ale pravdou. Toto téma se mi zdá jako tzv. neprobádané, a i proto mě nějakým 

způsobem přitahovalo a zajímalo. 

 Myslím si, že má absolventská práce by mohla být přínosem a inspirovat mladé 

lidi a mladou generaci, která si myslí, že sexuální život v tomto období neexistuje, že 

začíná v mladém věku a končí porozením potomků. I přesto, že o sexualitě v tomto 

období se začíná čím dál více mluvit, si myslím, že tato práce by mohla být přínosem i 

pro samotné seniory, kteří si myslí, že téma patří mezi ta opomíjená. A tak bych chtěla 

ukázat veřejnosti pravý opak. 

 V teoretické části mé absolventské práce se zabývám problematikou stáří a 

stárnutí. Také zde najdeme podkapitoly, které se týkají změn, ke kterým v tomto 

období dochází. Takovouto velkou změnou u žen může být například klimaktérium.  

Dále zde najdeme problematiku partnerských vztahů, smrt manželského partnera a s 

tím související postoj k novému partnerovi. 

 Myslím si, že výzkum který jsem provedla, ukazuje, že sexualita nekončí určitým 

věkem, ale že patří mezi nezbytnou součást života i v tomto období. Sexualita patří 

mezi velmi důležitou součást životů a neměli bychom na ni zapomínat v žádném věku. 
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7 Summary 

 

Relationships in the Elderly and Sexuality of Seniors 

 
  

The main aim of the assignment was to bring this theme closer and describe 
how seniors perceive their own sexuality as well as what place it plays in their lives. 
The theme sexuality of seniors has become the big challenge for me. I have been 
interested in this topic for a longer time. 
 My assignment has two parts.  In the theoretical part I was focused on the 
chapters dealing with the age and ageing. I dealt with relations in old age, their 
development, and sexuality of seniors. I chose this issue because I think that sexuality 
of seniors hasn't been such a hot topic of discussion today. I wanted to find out how 
relations in this life period change. 
 In my work I was aimed at changes in relationships, values and needs in this 
period, changes in sexuality in men's and women's lives, sexual dysfunction, 
menopause in women. Sexual dysfunction can be divided into male and female. 
Female sexual dysfunction are e. g.  low sexual feelings, orgasmic dysfunction, sexual 
dysfunction and gynecological problems.  To the male sexual dysfunction belongs  e. g. 
erectile dysfunction, low sexual appetite.  
 In the practical part I realized ten interviews with seniors about their sexuality 
by means of direct interviews. I asked seniors about the importance of sexuality in 
their lives, what they understand by sexuality in older age. I also created the 
questionnaire that I gave to 30 clients at the age 60 to 85 years. According to their 
answers I could  confirm the following hypotheses: 70% of seniors understand by 
sexuality the only  sexual intercourse. more than 30% of seniors are dissatisfied with 
their sexual life, old people do not consider sexuality as a topic little discussed.  
 
 
   
 
 

 

Key words : seniors, sexuality, menopause, relationships, values, needs, sexual 

dysfunction. 
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Přílohy 

 

SEZNAM PŘÍLOH 

 

Příloha č. 1  - Dotazník Vztahy v období senia a sexualita seniorů 
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DOTAZNÍK – Vztahy v období Senia a sexualita seniorů 

Dobrý den! Jmenuji se Leona Kučová a jsem studentkou oboru Sociální práce na vyšší odborné 
škole MILLS s.r.o. v Čelákovicích. V rámci školního projektu jsem vytvořila dotazník, který by 
měl zkoumat vztahy v období Senia a sexualitu. Dotazník je tvořen otázkami. Předem moc 
děkuji !!! 

Dotazník je naprosto anonymní, není vyžadováno vyplnění žádných osobních údajů a 
získaná data budou vyhodnocována pouze statisticky. 

 
Q1 Pohlaví 
1. Žena 
2. Muž 
Q2 Věk 
1. 50 - 65 
2. 65 - 75 
3. 75 - 80 
4. 80 a více 
Q3 Stav 
1. Vdaná / Ženatý  
2. Rozvedená / Rozvedený 
3. Vdova / Vdovec 
Q4 Co podle Vás znamená sexualita? 
  
1. Pohlavní styk 
2. Políbení 
3. Držení za ruku 
4. Pohlazení 
Q5 Myslíte si, že sexualita patří k životu i ve stáří? 
1. Ano  
2. Ne  
Q6 Myslíte si, že sexualita končí určitým věkem? 
1. Ano  
2. Ne 
3. Nevím 
Q7 Dochází podle Vás ve stáří k úbytku sexuálních aktivit? 
1. Ano  
2. Ne  
Q8 Co podle Vás má na sexualitu ve stáří největší vliv? 
1. Zdravotní stav 
2. Psychická pohoda 
3. Vztahy 
Q9 Myslíte si, že fyzický vzhled má vliv na sexualitu ve stáří? 
1. Ano má 
2. Ne nemá 
Q10 Jak významná je pro Vás sexualita? 
1. Velmi důležitý 
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2. Důležitý 
3. Nedůležitý 
4. Běžný 
5. Žádný 
Q11 Myslíte si, že se Váš sexuální život změnil oproti dospělosti? 
1. Ano mám 
2. Ne nemám 
 
Q12 Jste spokojeni se svým sexuálním životem? (ohodnoťte od 1 do 5, kdy 1 je nejlepší a 5 
nejhorší) 

1 2 3 4 5 

Q13 Myslíte si, že sexualita starších lidí je téma o kterém se málo mluví?   
1. Ano myslím 
2. Ne nemyslím 
Q14 Mluvíte s někým o svém sexuálním životě? 
1. Ano 
2. Ne 
Q15 Zapojujete se do rozhovoru o sexu? 
  
1. Ano 
2. Ne    
Q16 Jak si dáváte najevo co k sobě cítíte? 
1. Polibek 
2. Pohlazení 
3. Držení za ruku 
4. Slovně    
Q17 Byli jste v dospělosti spokojeni se svým sexuálním životem? 
1. Ano 
2. Ne 
Q18 Dokázali byste si představit vztah s novým partnerem? 
1. Ano 
2. Ne 
 
 
 
 
 
 
 
Děkuji Vám za Vaši ochotu vyplnit dotazník a pomoci objasnit jak senioři 
prožívají svou sexualitu. 

Leona Kučová 
 
 
 
 
 


