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Sex koučink & 
Praktická sexuální edukace ve skupině

• nesnaží se odstranit překážky v cestě sexuálnímu (pohl.) pudu

• nevychází z předpokladu, že v dnešní době sexuální očekávání 
lidí ve vztazích umožní naplnit samotná bezproblémová 
realizace tohoto pudu 

• nepatologizují diagnózami absenci dovedností
• nezařazují „trénink“ jen jako součást léčby 
či terapie – tam, kde je diagnóza

• nepovažuje velkou část sexuálního chování za „nenaučitelnou“

• nebagatelizuje význam zvládnutí vědomé práce se studem
na obou stranách (klient i odborník) 



Sex koučink & 
Praktická sexuální edukace ve skupině

• vychází z předpokladu, že celoživotní rozvoj sex. 
kompetencí je jedinou cestou ke štastnému 
sexuálnímu životu

• zaměřují se na očekávání a silné stránky klienta 

• vyžadují jeho vědomou aktivní účast při učení

• zdůrazňují důležitost dovednosti „umět se 
učit sex“ - celoživotní úloha sexuality

• akcentují zvládnutí dovednosti práce se 
studem na straně odborníka a klienta



Rozvoj kompetencí

KOMPETENCE = trs znalostí, dovedností, zkušeností a 
vlastností, který podporuje dosažení cíle (očekávaného 
výstupu).

František Hroník, 2007



Postupy při rozvoji kompetencí

1. Fáze rozvoje kompetencí

vstupní 
BOD

Noel Burch – Gordon Training International (1970)



Postupy při rozvoji kompetencí

2. Inovační schéma

Sir Ken Robinson - Out of our Minds: Learning to Be Creative (2011)

kognice /
kritické myšlení 

A-HA / údiv

sdílené emoce /
zkušenost 



Případ 1                   FÁZE ROZVOJE KOMPETENCÍ

Anorgasmická klientka

• u každého klienta dotazník sex. historie před sezením 

• klientka (33) neměla žádné zdravotní obtíže, nebrala 
dlouhodobě žádné léky, dle gynekoložky fyziologicky v pořádku 

• kontaktovala mě v březnu 2017

• jako cíl (očekáváný výstup) uvedla: 
• Přála bych si sex užívat a zažít potěšení a vzrušení a pokud by to 

u mě bylo možné, zažít orgasmus.

• Poznat sama sebe, co ve mě po sexuální stránce je a jak vlastně začít 
sama u sebe. 



Případ 1                   FÁZE ROZVOJE KOMPETENCÍ

Anorgasmická klientka

• První sex s manželem byl děs. Nechápu proč, protože jsem s tím nikdy předtím 
neměla problém, ale bolelo to. Hodně dlouho mi trvalo než jsem si na sex 
s manželem zvykla...14 let jsme věděli, že to nefunguje, mluvili jsme o tom, 
manžel mi říkal, ať si někam zajdu, nebo nikdy orgasmus mít nebudu, že jeho 
dřívější partnerky s tím nikdy problém neměly. S postupem času jsem si zvykla, 
že jsem "studený čumák". Manželovi se náš sex líbil.

• I přes morální zábrany si našla nového partnera, cítí silné vzrušení. Uvedla, že při 
hrách se dostavila vlhkost, při koitu zažívala nové a silné pocity, ale orgasmus ne.

• Při MASTURBACI mám ze všeho pocit, jako bych dělala něco neslušného. Dřív 
jsem to nechávala jen na manželovi, ale moc mě to od něj nebavilo. Poslední 
dobou to zkouším sama. 



Případ 1                   FÁZE ROZVOJE KOMPETENCÍ

Plán & Výsledek
• Plán zaměřený na rozvoj kompetencí:

• VK - dovednost vytvořit vzrušení – prohlubovat zkušenost
• VN - schopnost překonat orgasmický práh (DVD Cesta k ženskému orgasmu)
• VN - dovednost vybrat a použít vhodnou pomůcku (nejvíce vyhovovala Mimi)
• NN - znalost funkční ženské anatomie – focus na zdroj vzrušení

(kurz Orgasmická žena – skupinová eduk.)

• NN - dovednost práce s dechem a pohyby (DVD)
• NN - dovednost zesilovat vzrušení (hudba, focus na zdroj vzrušení apod.)

• Výsledek:
• 8. 4. klientka dorazila na kurz Orgasmické ženy, kde před ostatními

ženami hrdě hlásila, že první orgasmus měla před 2 týdny!



Případ 2                                 INOVAČNÍ 
SCHÉMA
Anální anabáze
• klientka (32), kontaktovala mě v listopadu 2013
• zoufalá, rozpadající se vztah, objevila u muže pytlík análních hraček, znervóznilo jí to, muž 

o tom odmítal komunikovat
• zjistila, že se pokoušel kontaktovat gay sauny (prošla emaily)
• rozhodla se, že navštíví společně důvěryhodnou sexuoložku, manžel souhlasil
• sezení absolvovali nejprve společně a poté každý zvlášť
• na samostatném sezení se ONA dozvěděla, že pokud její manžel vyhledává gay sauny, tak 

nejspíš bude gay
• ON po samostatném sezení sdělil, že už nikdy nehodlá jít někam, kde se ho vyptávají, zda se 

mu nelíbí malí chlapci

• jako cíl (očekáváný výstup) uvedla: 
• Probrat společně téma bisexuality. Poradit, jak se přirozenou cestou naladit na vlnu touhy 

partnera (anální sex, přijetí dominantnější role) a dokázat mu lépe poskytnout to, co ho těší 
a potřebuje. 



Případ 2                                 INOVAČNÍ 
SCHÉMA
Anální anabáze
• sezení: inspirace – imaginace – kreativita – inovace 
• informace: preferované aktivity nedefinují orientaci + nejistota (hledání saun)
• komentované sledování videa: efekt A-HA, empatie, kognitivní učení (INSPIRACE)
• VIDEO: 2 dospělí lidé si hrají, žena dominuje a penetruje (INSPIRACE)

• Pravidelně zastavuji video, dotazuji se na pocity, myšlenky, postoje (IMAGINACE)
• Používám náš jasně definovaný SHAME FREE (studu prostý) přístup – jinak by nefungovala KREATIVITA
• Klientka může absorbovat rámec análních her pozitivně, KREATIVNĚ si vyzkoušet rozhovor o análních 

tématech
„Jak moc si dokážete představit, že si o tomhle povídáte? Jak byste s partnerem otevřela téma....?
Jak byste ho zapojila...?“

• asistence bez studu prostých komentářů, bezpečný prostor
• edukace toho, jak se s partnerem učit nový sex 

• jako nejsilnější uvedla klientka: 
• Sledování videa. Bez něj by si vůbec nedokázala představit, co a jak s manželem řešit 

a o čem mluvit.  „Teď to dokážu dostat do hlavy, rozvíjet svou fantazii.“ 



Případ 2                           INOVAČNÍ SCHÉMA

Anální anabáze



Případ 2                                 INOVAČNÍ 
SCHÉMA
Výsledek
• 2.12. klientka v emailu uvedla: 

• Mám pocit, že jsme se celkem uvolnili při komunikaci 
o intimnostech a čistě prakticky jsme zas pokročili 
o kus dál. Pořídili jsme doporučené pomůcky a hlavně 
share, se kterým si užíváme celkem dost zábavy. 
Až máme občas oba dva pocit, že teď máme trochu 
potíž se střídáním běžného sexu a trochou větší 
divočiny...ale to nejspíš bude tou počáteční euforií 
z nové zkušenosti.



Proč jsem vám to vyprávěla?
• odstranit překážky sexuálnímu pudu nestačí
• vždy, když čelíme změnám – tělesné, emoční, 

komunikační, životní, postupně se kumulující změny...atd. 
– řešíme stresující situace

• pud ani stereotyp je za nás nevyřeší – přitom jde o 
šťastný vztah

• potřebujeme kontinuálně celoživotně rozvíjet sex. 
kompetence

• v mládí, dopělosti i zralém věku
• nejen jako terapii, ale zejména jako prevenci

A to není rámcově nic jiného, než obor 
„pozitivní sexuologie“.



Co nám brání založit v 
Čechách silnou 
světovou větev 

„pozitivní sexuologie“? 

Děkuji za pozornost 

gaia@sceacademy.com


