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V srpnu 2007 se dožívá významného životního jubilea známá česká
sexuoložka MUDr. Jaroslava Pondělíčková-Mašlová. Kolegyně Pondělíčko-
vá-Mašlová nastoupila do Sexuologického ústavu tehdejší Fakulty všeo-
becného lékařství v Praze 2 již v roce 1961. Patří k zakladatelské genera-
ci české sexuologické školy, kterou vybudoval profesor Josef Hynie (1900 -
1989). 

V klinické a výzkumné činnosti se jubilantka věnuje celé široké oblasti
lékařské sexuologie - sexuálním poruchám, parafiliím, sexuální delikven-
ci, ale také poruchám tělesně pohlavního vývoje a poruchám plodnosti
mužů. 

Je autorkou a spoluautorkou mnoha odborných sdělení. Přednášela na
četných odborných konferencích doma i v zahraničí. Pro celé generace
lékařů i vzdělanějších laiků byly nesmírně cenné publikace o lidské sexu-

alitě, které vydala společně s Ivo Pondělíčkem v šedesátých a sedmdesátých letech, inspirované zejména
díly kolektivu Alfreda Kinseyho a známé dvojice sexuologů Wiliam Masters & Virginia Johnsonová. Zas-
loužila se tak o zprostředkování moderních vědeckých informací o lidské sexualitě, které v té době byly
v Československu v překladech nedostupné.

MUDr. Pondělíčková-Mašlová je naší přední propagátorkou otevřené sexuální výchovy. Sama a ve spo-
lupráci s jinými autory vydala celou nepřebernou řadu sexuálně výchovných a popularizačních titulů.
Jen z poslední doby mohu uvést například: Pohlavní život (Slováry, 2005), O sexualitě a partnerských
vztazích (spolu s prof. Janem Rabochem, Galén 2005), nebo Sexuální zrání mladého muže (s Ivo Pondě-
líčkem, CZ Books, 2007). 

Jaroslava Pondělíčková-Mašlová se v poslední době stále ještě věnuje svým pacientům. Nedocenitelné
jsou její celoživotní zkušenosti v léčení a sexuálním poradenství u dětí s poruchami somatosexuálního
vývoje. Ráda a ochotně předává své bohaté klinické zkušenosti mladým lékařům, ale také kolegům
v Sexuologickém ústavu 1. lékařské fakulty UK v Praze. Přejeme si všichni, aby mezi námi byla ještě
dlouho, a aby kolem sebe šířila nejen neocenitelné informace, ale také svůj bytostný životní optimismus
a dobrou náladu.

Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc.
Přednosta Sexuologického ústavu VFN a 1. LF UK
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