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Stanislav Kratochvíl: Sexuální dysfunkce

3. doplněné a aktualizované vydání. Grada Publishing Praha 2008, 304 s.

Čitateľom sa dostáva do rúk tretie doplnené a aktualizo-
vané vydanie najobsažnejšej, najaktuálnejšej a v neposled-
nom rade jazykovo najprístupnejšej monografie o sexuál-
nych dysfunkciách, ktorej prvé vydanie získalo cenu Grada
1999 a v roku 2002 vyšlo v poľskom preklade. Jej auto-
rom je u nás dobre známy klinický psychológ prof. PhDr.
Stanislav Kratochvíl, CSc.
Monografia je členená na dve časti: A. Sexuální dysfun-

kce a jejich léčení a B. Sexuální terapie.
V prvej časti autor podáva súčasný pohľad na sexuál-

ne dysfunkcie u mužov a žien. Najviac sa venuje erektilnej
dysfunkcii (ED), ktorá svojím výskytom dominuje medzi
sexuálnymi dysfunkciami. Kapitola obsahuje vymedzenie
pojmu a výskytu ED, somatické a psychogénne faktory,
patogénne mechanizmy a napokon všetky možné terape-
utické postupy počnúc racionálnou psychoterapiou a prí-
stupmi rôznych psychoterapeutických škôl, pokračujúc far-
makoterapiou (anxiolytiká, androgény, yohimbin, viagra,
levitra, cialis, uprima), intrakavernóznymi injekciami a kon-
čiac podtlakovými pumpami a chirurgickými možnosťami
liečby (cievne operácie, penilné endoprotézy). Všetky tieto
terapeutické postupy sú podrobne a zrozumitelne vysvet-
lené a obrazovo ilustrované.
Autor, ako psychológ, však upozorňuje aj na riziko prí-

lišnej medikalizácie a jednostrannej orientácie na organické
príčiny a na somatickú terapiu, čo vedie k opomenutiu psy-
chosomatického chápania sexuálnych porúch, ktoré je v sú-
časnosti zdôraznené aj v medzinárodnej klasifikácii chorôb
(MKCH 10). Autor špeciálne upozorňuje na známy fakt, že
aj napriek skutočnosti, že k dispozícii máme také účinné
preparáty, akými sú sildenafil, vardenafil a tadanafil pre
priaznivý priebeh pohlavného styku je mimoriadne dôležitá
kvalita interakcie s partnerkou. Vo vzťahu k súčasnej čes-
kej sexuológii konštatuje vyváženosť prístupu k sexuálnym
dysfunkciám pri využívaní technických a farmaceutických
noviniek v ich diagnostike a v terapii, pričom sa nezabúda
ani na psychogénne faktory a na psychoterapiu s akcentom
na prácu s emóciami a vzťahmi.

Ostatné sexuálne poruchy autor opisuje analogickým
spôsobom, t. j. v kapitolách, ktoré sú podobne členené. Za-
oberá sa tak predčasnou ejakuláciou, retardovanou a chýba-
júcou ejakuláciou, poruchami mužskej sexuálnej apetencie
vrátane hypersexuality. Autor sa osobitne venuje aj žen-
ským sexuálnym dysfunkciám ako anorgazmia, frigidita, t.j.
chýbanie sexuálnej túžby (alibidímia a hypolibidímia), se-
xuálna averzia a vaginizmus.
Nové vydanie je obohatené o najnovšie poznatky týka-

júce sa ženskej sexuálnej vzrušivosti a ženského orgazmu.
Poukazuje na fakt, že vo vzťahu k ženským sexuálnym dys-
funkciám doposiaľ nie sú k dispozícii analogické somatote-
rapeutické postupy ako u mužov, takže doménu terapeu-
tických prístupov k ženským sexuálnym dysfunkciám stále
tvorí psychoterapia.
Druhá časť publikácie sa týka komplexnej psychotera-

peutickej metódy, sexuálnej terapie, ktorá vzišla z priekop-
nických prác Wiliama M. Mastersa a Virginie E. Johnso-
novej (1970). Na tieto nadviazali také autority v oblasti
sexuálnej terapie, akými sú Helen S. Kaplanová, Joseph Lo
Piccolo a ďalší. Po návrate z ročného pracovného pobytu
v USA, v roku 1973 tieto práce sám autor bohato a origi-
nálne rozvinul počas svojej terapeutickej praxe v psychiat-
rickej liečebni v Kroměříži a svoj liečebný postup aj vý-
skumne zhodnotil. Pozornosť venuje nie len samotnej sexu-
alite, ale i partnerským a manželským vzťahom, túto prob-
lematiku spracoval aj v samostatnej monografii Manželská
terapie. Komplexnému liečebnému pôsobeniu psychologic-
kými prostriedkami, venoval obsiahle diela Klinická hyp-
nóza, Skupinová psychoterapie v praxi a učebnicu Základy
psychoterapie.
V knihe podrobne opisuje ním vyvinutý variant liečby se-

xuálnych dysfunkcií, ktorý on vypracoval, pričom podrobne
rozoberá aj problémy vznikajúce v priebehu sexuálnej te-
rapie a príčiny prípadných terapeutických neúspechov.

(pokračovanie na strane 209)
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(pokračovanie zo strany 206)
Autor venuje zvýšenú pozornosť aj otázkam vzťahu dvo-

jice, odlišnostiam v sexuálnom temperamente partnerov
a ich sexuálnom scenári, ako aj významu vzájomného poro-
zumenia a lásky a možnostiam kombinácie sexuálnej a man-
želskej terapie. V tejto časti knihy nájdeme aj podrobný
opis terapeutického postupu pri liečbe všetkých sexuál-
nych dysfunkcií, popis typického priebehu sexuálnej tera-
pie, a tiež didakticky veľmi užitočné záznamy z jednotlivých
konzultácií s pacientmi. Neoddeliteľnou súčasťou publiká-
cie sú početné kazuistiky vrátane údajov z katamnestického
sledovania prípadov.
Tri kapitoly autor venuje výsledkom sexuálnej terapie,

problémom, ktoré sa objavujú v priebehu sexuálnej terapie
a možným spôsobom ich prekonania a napokon poučeniu
z viacročných katamnestických údajov.
Posledná kapitola je zameraná na kombináciu sexuálnej

terapie a farmakoterapie, ku ktorej sa aj sám autor pri-
kláňa. U klinického psychológa to vyžaduje intenzívnejšiu
spoluprácu s praktickým lekárom, psychiatrom, urológom
a gynekológom. Následne to bolo prezentované na niekoľ-
kých príkladoch, ako je porucha erekcie, predčasná ejakulá-
cia, strata sexuálnej túžby u ženy a vaginizmus. V závere je
uvedené, že je potrebné prekonať názory, že všetko je možné
zvládnuť modernými liekmi alebo len psychologickými me-
tódami. Problematiku ľudskej sexuality je potrebné riešiť
komplexne.

Prílohu publikácie tvoria autorom rozšírené verzie zná-
mych Mellanových dotazníkov. SFM/K (Sexuální funkce
muže, kroměřížska verze) a SFŽ/K (Sexuální funkce ženy,
kroměřížska verze), pôvodný autorov dotazník SGŽ (Sexu-
ální graf ženy) vytvorený pre kvalitnú analýzu ženskej se-
xuálnej reaktivity, a tiež pôvodný autorov dotazník Katam-
nestický dotazník sexuálnej terapie. Ďalšou súčasťou prílohy
je dotazník Rosena a kol. na posudzovanie efektu terapie
u muža (IIEF, IIEF-5) a prehľad ďalších prakticky využi-
teľných sexuologických dotazníkov s ich psychometrickými
údajmi.
Publikácia sa veľmi dobre číta, je určená odbornej ve-

rejnosti, t. j. lekárom, klinickým psychológom i študentom
medicíny a psychológie, najmä však tým, ktorí poskytujú
zdravotnú starostlivosť pacientom a klientom s poruchami
v oblasti ich sexuálneho života. Je skutočnosťou, keď ako le-
kár a psychológ konštatujem, že v knihe možno nájsť úplne
všetko, čo sa danej problematiky týka a čo odborník v rámci
diagnostického procesu a v rámci terapie môže potrebovať.
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