
Sexualita lidi s 
vysocefunkčním autismem

MUDr.  Vanda Lukáčová

Ústřední Vojenská nemocnice Praha
1. Lékařská fakulta UK



Problematika autismu
 Nárůst prevalence PAS

 1% populace (Baron- Cohen et al., 2009), 
1,5% populace ( Baio, 2014)

 Různé formy:  kromě jiných - forma 
vysocefunkčního autismu a
Aspergerův syndrom



Problematika sexuality 
vysocefunkčních autistů

 bez přítomnosti mentální retardace 
+ vyvinutá komunikativní řeč

 kvalitativní narušení sociální interakce

 kvalitativní abnormality v reciproční 
sociální interakci se musí projevovat 
nejméně ve dvou ze čtyř oblastí

(Hrdlička a Komárek, Dětský autismus 2004)



 Neschopnost přiměřeného užívání očního 
kontaktu, výrazu tváře, postoje těla a gest

 Neschopnost rozvíjet vztahy s vrstevníky, týkající se vzájemného sdílení 
zájmů, aktivit, emocí.

 Chybějící spontánní snaha o zábavu, zájmy nebo aktivity s jinými lidmi.

 Nedostatek sociálně emoční reciprocity, 
projevující se narušenou nebo deviantní 
reakcí na emoce jiných lidí, nedostatečné 
přizpůsobování chování sociálnímu 
kontextu, slabá integrace sociálního, 
emočního a komunikativního chování

vs.  SEXUALITA



Výsledky I

 Sexuální orientace:  

- vyšší výskyt tzv. asexuality
- nižší stupeň heterosexuality u žen
- vyšší počet tzv. bisexuální orientace 
u mužů



Výsledky II 

 Socio-sexuální interakce:

- menší sociální dovednosti
- normální až menší sexuální 
zkušenosti
- menší sexuální vzdělanost
- větší obavy z budoucnosti



Výsledky II- pokračování
- úroveň sexuálního chování a 
respektování soukromí srovnatelná s 
normou (Mehzabin a Stokes, 2011)

VS.
- nevhodné sexuální chování (nevhodné 
dotýkání se jiných lidí, dotýkání se 
intimních partií na veřejnosti, 
masturbace na veřejnosti, svlékání se 
na veřejnosti) a menší povědomí o 
hranicích soukromí (Stokes a Kaur, 2005) 



Výsledky III

 Deviantní a specifické projevy:

- přítomnost pedofilních, fetišistických 
projevů ve větší míře než je předpoklad 
v obecné populaci

- rituální sexuální používání objektů

- senzorická sexuální fascinace 
pachem a hudbou



Dominující potíže u našich 
pacientů
 Problém se seznamováním
 Nadměrná masturbace (hypersexualita?/ 

Neefektivita masturbace?)
 Míň sexuálních zkušeností
 Potíže s určením vlastní orientace (muži)



Kazuistika
 22-letý student psychologie s dg AS
 Nejistota ve vlastní sexuální identitě, 

nenaplňovala ho „mužská role“, chyběly 
symptomy poruchy pohlavní identity

 Při delší exploraci- otázka osobní identity 
obecně „nevím, kdo vlastně jsem..“

 Během odebírání sex. anamnézy odhaleny 
jiné sexuální potíže

 Po vyřešení primárního problému zmizela i 
otázka pohlavní identity



 Pacient nakonec uzavřen s 
diagnózou: 

orgasmus deficiens

 U lidí s AS a VFA často možné 
zástupné hledání pohlavní identity, 
orientace etc. ve snaze „zařadit se“- v 
souvislosti se zmatením v hledání 
osobní identity!





„A-seznamování“
 Pilotní část únor-červen 2015

 Klienti Asociace pomáhající lidem s autismem

 Projekt zaměřený na 
podporu seznamovacích 
dovedností +sexuální 
výchova



 10 setkání
 1,5 h
 - výběr partnera

- možnosti seznamování
- proces seznámení, hranice sexuality
- práce s odmítnutím
- práce s tělem
- sexuální výchova





Děkuji za pozornost


