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     Vážené dámy, vážení pánové,

v souvislosti s naším referátem prezentovaným zde přede dvěma lety si
dovolujeme před- ložit Vaší vlídné pozornosti následující krátké sdělení.

     Při skupinové terapii dětí, kterou jsme prováděli v naší ordinaci od
října 2000 do března 2001, jsme se zaměřili, mimo jiné, na sledování
projevů dětské sexuality. Klienty naší skupi- ny byly děti 10 - 11-leté, 3
dívky a 5 chlapců, žáci ZŠ,  s diagnosami : F 90.0 - porucha ak- tivity a
pozornosti, F 91.2 - socializovaná porucha chování, F 91.3 - porucha
opozičního vzdoru, F 98.0 - neorganická enuréza, F 98.5 - koktavost, a
F 43.2 - poruchy přizpůsobení. Skupinová terapie probíhala v týdenním
intervalu, a snažili jsme se ji vést v duchu terapie dynamické
prostřednictvím různých činností, zejména hrových a
arteterapeutických.

      S vývojem skupiny, respektive jejích členů a introskupinových
vztahů se začala otevírat různá temata prožívání, včetně prožitků
souvisících s lidskou sexualitou. 

     V rámci stručnosti našeho referátu rozdělíme zdroje informací o
sexualitě frekventantů naší skupiny do třech okruhů : 1. přímá sdělení
dětí a jejich sexuální chování, 2. projekce sexuality v kresbách, 3.
přenosové vztahy na terapeuty.

     Ad 1. ve skupinové práci se - relativně často - projevovaly
verbalizace dětí sexuálního

obsahu. Například v rámci práce na prožívání vztahů s vrstevníky ve
škole jsme, mimo jiné, zaregistrovali výroky : „holky říkaj o učitelce, že
má velký kozy“, a sdělující Hanka rukama předvádí velikost. Nebo :
„jeden kluk si pořád hraje s pinďou“, dále : „Zuzana už na ní má
chlupy“.

     Ad 2. v kresebných projevech dětí, které jsme za dobu trvání
skupiny shromáždili, a to jak individuálních, tak i společných
skupinových kreseb, se též dosti často projevily sexuální obsahy. Nejen
v rovině nevědomé a symbolické, ale i manifestní. Asi u poloviny kreseb
lid- ské postavy (zadaných jako kresba sebe, a dále ideálního partnera),
se na obrázcích objevilo vyjádření sekundárních pohlavních znaků. U
ženských postav jako zdůrazněná ňadra, ve dvou případech i boky, a u
mužských postav ve třech případech zdůrazněná oblast penisu. 

     V oblasti symbolické, prostřednictvím nevědomé projekce, se na
většině obrázků stromů

(Baum test) objevují falické motivy, na dvou z nich pak i výrazné motivy
vaginální (jako

v polovině rozšířený kmen stromu, kterým uprostřed prochází tunelovitý
otvor, s vyjádře- ním obou dětských autorů : „to je taková díra, do
který se dá něco strčit...“.
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     Ad 3. z přenosových vztahů na terapeuty lze uvést v obecné rovině,
že většina dětí ze skupiny přejímala některé způsoby chování a mluvy
terapeutů. Většina dětí se po určitou dobu svého vývoje ve skupině
vztahovala k terapeutům v rámci přenosu rodičovských postav. Projevily
se také tendence k nápodobě :  např. tři z pěti hochů občasně v
průběhu skupiny projevili dospělé partnerské chování vůči terapeutce.
Třeba tak, že jí přisunuli židli, podali diář, uklidňovali šum ve skupině.
Dvě ze tří dívek pak projevovaly opakovaně ten- denci napodobit
chování terapeutky, zejména k chlapcům, někdy i v oblečení a úpravě
účesu. Za podstatný však považujeme přenosový vztah tří chlapců vůči
terapeutce, ve kterém se k ní hoši obraceli jako k (potenciální)
partnerce. Dále i dvou dívek vůči tera- peutovi, s obdobnou náplní
projekce.

     Vzhledem k výše uvedeným projevům jsme se rozhodli jedno
skupinové sezení obsahově zaměřit na problematiku partnerských
vztahů a sexuality. Analýza vyjádření, která jsme ob- drželi od dětí, se
prakticky shodovala se zkušeností jednoho z nás, který se věnoval řadu
let partnerské a sexuální výchově dětí. Nicméně několik méně
obvyklých výroků dětí z naší skupiny si zde dovolíme ocitovat. V diskusi
skupiny o tom, co je to sex : „Muskej si svlíkne oblečení a vytahuje
pinďoura“, nebo : „Holky jdou na WC a dělaj si to tam spolu, když jsou
teplý“, dále : „Táta drží mámu za kozy, aby mu neutekla“, a : „Jeden
kluk ve třídě mi sáhl na prsa a křičel : Dyť tam nic nemáš !“.

     Aniž bychom se pouštěli do bližších úvah o dětské sexualitě
domníváme se, že tato se projevuje v současné době výrazněji a
otevřeněji u dětí školního věku, než v době předre- voluční. Toto zjištění
není originální, realitu sexuality dítek vnímá pravděpodobně každý z
přítomných. K tomu ocitujeme několik statistických údajů z publikace
doc. Weisse a doc. Zvěřiny : Sexuální chování v ČR. Autoři uvádějí, že z
jejich výzkumného souboru z roku 98, který měl 2003 respondentů ve
věku od 15-ti let, mělo v dětství z dětí 13-letých a mladších první soulož
2,2 % chlapců, a 0,5 % dívek. Dále, že z dětí 10-letých a mladších
masturbovalo 9 % chlapců a 10 % dívek. Naposledy pak, že 7,1 %
mužů, a 10,4 % žen z tohoto souboru bylo v dětství pohlavně zneužito. 

     V závěru našeho kratičkého sdělení bychom chtěli pouze navrhnout
možnost budoucí diskuse na tema dětské sexuality, a diskuse o
koncepčním přístupu k (tolik potřebné) sys- temické výchově
předškolních a školních dítek k partnerským vztahům a kvalifikované
realizaci jejich sexuality.

                                                                                    děkuji za
pozornost


