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Podklady pro studii

Cíl: Zmapování oblasti sexuality populace ČR starší 
šedesáti let a porovnání sexuálního chování a postojů 
k sexualitě žen a mužů v této věkové kategorii.

Metody: Výzkum kvantitativního charakteru provedený 
metodou dotazníkového šetření. Zpracování 
a interpretace dat týkajících se relevantní věkové 
skupiny obyvatel, která vycházejí z průzkumu 
sexuálního chování provedeného v roce 2013 a 
garantovaného Prof. PhDr. Petrem Weissem, Ph.D. 
a Doc. MUDr. Jaroslavem Zvěřinou, CSc. ze 
Sexuologického ústavu 1. LF Univerzity Karlovy.



Výzkumný vzorek

• 207 žen a 224 mužů, celkem 431 osob



Výzkumný vzorek
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Zkoumané oblasti

• Masturbační aktivita
• Partnerské sexuální aktivity
• Celková sexuální spokojenost
• Sexuální apetence
• Sexuální vzrušivost
• Sexuální poruchy
• Prevalence homo- a bisexuální orientace
• Postoje vůčí prostituci, pornografii, 

extramatrimoniálním stykům, náhodným sexuálním 
stykům, skupinovému sexu, masturbaci 
a homosexualitě



Masturbační aktivita

• 54% mužů a 19% žen někdy onanuje
• Muži průměrně masturbují 6x, ženy 2x 

měsíčně
• Užití obrazové 

pornografie 14%, 
resp. 5%

• Užití masturbačních
pomůcek ženami
33% (často, někdy)



Partnerské sexuální aktivity

• Stálý partnerský vztah má 65% mužů a 40% žen
• Průměrná délka vztahu 22, resp. 28 let 

(modus 10 a 40 let, medián 23 a 36)
• Celková spokojenost ve vztahu vyšší u mužů
• Udržování sexuálního styku v trvalém 

partnerském vztahu 70, resp. 69%
• Průměrná uváděná frekvence 5, resp. 3  styky
• Odhad trvání předehry, ale i soulože shodně 

průměrně 10 minut



Užívané praktiky při sexu

• Nejpreferovanější u obou skupin 
respondentů: vaginální soulož

• Felace – „nikdy“ uvádějí muži ve 33% 
případů, ženy v 55%

• Ejakulace do úst partnerky – „nikdy“ 50%, 
67%

• Anální soulož – „nikdy“ – 63%, 73% 
• Dráždění penisu rukou – „nikdy“ 23%, 38%
• Cunnilingus – „nikdy“ 33%, 56%
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Sexuální apetence a spokojenost
• Žádná pociťovaná potřeba sexuálního 

vybití: 54% mužů, 74% žen
• Frekvence 

potřeby 
sexuálního 
vybití 
alespoň 1-4x
měsíčně:
66%, resp. 75%



Sexuální aktivita
• Sexuálně neaktivní populace: 

47%  mužů 
66% žen
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Preference aktivit pro dosažení 
orgasmu

• Soulož 
do pochvy
62%, 52%

• Onanie
1%, 3%



Excitace žen
• Preference aktivit pro sexuální vzrušení: 

dráždění klitorisu (26%)
• Frekvence dosažení orgasmu při pohlavním 

styku se stálým partnerem:  obvykle ano
• Sexuální aktivity vedoucí k orgasmu při 

pohlavním styku s partnerem: kombinované 
dráždění (30%)

• Dosažení jednoho či více orgasmů během 
soulože: obvykle jednoho (55%)

• Dosažení vaginálního orgasmu při souloži 
s partnerem: 61%
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Sexuální poruchy

• Žádnou netrpí: 71% mužů, resp. 92% žen
• Nejčastější mužské poruchy: poruchy 

ztopoření (22%), neschopnost dosáhnout 
vyvrcholení (9%)

• Nejčastější ženské poruchy: nedostatečné 
zvlhčení pochvy (4%), nedostatek sexuální 
potřeby a touhy (4%)

• Komplikace soužití poruchou: málo nebo 
vůbec. 55%, 64%



Prevalence homosexuální orientace

• Nepovažuje se za homosexuálně 
orientované: 
97% mužů a 99% žen 

• 5 mužů a 2 ženy uvedli, že si svou 
orientací nejsou jisti (1,6%)

• K bisexuální orientaci se přihlásilo 
11% mužů a 14,5% žen
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Postoje k sexualitě

• postoje k prostituci: poměrně benevolentní 
u obou pohlaví

• postoje k pornografii
• postoje k mimomanželským stykům: 

diametrálně odlišný
• postoje k náhodným sexuálním stykům
• postoje ke skupinovému sexu
• postoje k masturbaci
• postoje k homosexualitě



Závěry - shrnutí (I/III)

• více než polovina seniorské populace 
nepociťuje potřebu sexuálního vybití (u žen 
je tato tendenci markantnější než u mužů)

• pokud starší lidé žijí v trvalém vztahu, 
udržují s partnerem obvykle i sexuální styk

• průměrná frekvence pohlavního styku je 
čtyřikrát měsíčně



Závěry - shrnutí (II/III)

• z partnerských sexuálních aktivit je oběma 
pohlavími shodně preferována vaginální 
soulož

• tato praktika je zároveň i upřednostňovaným 
způsobem dosažení orgasmu

• masturbaci provozuje mírná nadpoloviční 
většina mužů, ale jen pětina žen 

• více než dvě třetiny mužů a valná většina 
žen netrpí žádnou sexuální poruchou



Závěry - shrnutí (III/III)

• z hlediska postojů k prostituci, pornografii, 
masturbaci a homosexualitě jsou senioři 
poměrně benevolentní

• obě pohlaví se naopak 77 odmítavě staví 
vůči skupinovému sexu

• ženy a muži se významně liší v názorech na 
mimomanželské a náhodné pohlavní styky
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