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Anotace 
Bakalářská práce „Sexuální dvojitý standard aneb rozdílné hodnocení sexuálního chování mužů žen” 

pojednává o fenoménu, který předpokládá, že muži a ženy jsou hodnoceni odlišně za stejné sexuální 

chování. Cílem práce je zjistit, zda se tento fenomén sexuálního dvojitého standardu vyskytuje mezi 

studenty vysokých škol technických a humanitních a případně, zda se mezi skupinami studentů v 

jeho výskytu objevuje nějaký rozdíl. Práce se dále zabývá rozdílnými postoji k sexualitě u studentů, 

ale rovněž u mužů a žen a vlivy, které postoje či právě onen dvojí standard formují. Do těchto vlivů 

je zahrnuta náboženská orientace či věk. V práci jsou rovněž krátce představeny trendy sexuálního 

chování české populace či vztah fenoménu s genderovými stereotypy. Práce je rozdělena na část 

teoretickou a praktickou. Zatímco v teoretické části jsou představeny hlavní teorie, jež fenomén 

vysvětlují - evoluční teorie, teorie sociální role a teorie sexuálních scénářů, část praktická předkládá 

provedený kvantitativní výzkum, který byl zprostředkován online dotazníkovým šetřením a pomohl 

objasnit výzkumné otázky a především to, zda se fenomén ve zkoumaném vzorku projevuje. Závěr 

práce je věnován zhodnocení zjištění z praktické části a diskuzi, která se snaží tato zjištění objasnit.  

 

 

Annotation 
The bachelor's thesis "Sexual double standard or different evaluation of sexual behavior of men and 

women" deals with the phenomenon, which assumes that men and women are evaluated differently 

for the same sexual behavior. The work aims to find out whether this phenomenon of sexual double 

standard occurs among students of technical and humanities universities and eventually, whether 

there is any difference between groups of students in its occurrence. The work also deals with 

different attitudes to sexuality between students, but also between men and women and also focuses 

on the influences that shape attitudes or just that double standard. These influences include religious 

orientation or age. The work also briefly presents the trends of sexual behavior of the Czech 

population or the connection of the double standard phenomenon with gender stereotypes. The work 

is divided into theoretical and practical parts. While the theoretical part presents the main theories 

that explain the phenomenon - evolutionary theory, social role theory, and sexual script theory, the 

practical part presents quantitative research, which was carried out using online questionnaire survey 

and helped clarify research questions and especially whether the phenomenon appears in the 

surveyed sample of respondents. The conclusion of the work is devoted to the evaluation of the 

findings from the practical part and a discussion that tries to clarify these findings. 
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Úvod 
Tématem mé bakalářské práce je fenomén sexuálního dvojitého standardu (SDS), dle kterého jsou 

muži a ženy hodnoceni odlišně za stejné sexuální chování. Fenomén bychom rovněž mohli nazvat 

dvojím metrem, který spolu s dalšími faktory formuje nejen již zmíněné odlišné hodnocení mužů 

a žen, ale rovněž očekávání určitého chování, postojů a myšlení , které směrem k genderovým 

kategoriím držíme. Pojem genderových kategorií zde užívám záměrně, jelikož ve své práci budu 

vycházet z tradice symbolického interakcionismu, který na sexualitu nahlíží jako na sociální 

konstrukt. Stejně je totiž vnímán i pojem genderu, který představuje tzv. sociální pohlaví, rozdíly 

mezi těmito sociálními pohlavími nejsou přirozené a biologicky dané, nýbrž vycházejí z kultury, 

národa a vývoje určité historické etapy. Sociální konstrukce genderu je rovněž nástrojem 

moderních feministických teorií, které zkoumají, jak se z jedince stává žena či muž v souvislosti 

s výše zmíněnou kulturou, národem a historickou etapou (Haslanger, 2006, str. 16).  

Existence fenoménu se zdá být pervazivní v západních společnostech a proto ve své práci budu 

vycházet především z akademických článků a výzkumů, které byly zrealizovány právě, ale nejen, 

ve Spojených státech amerických. Pokud se totiž zaměříme na české prostředí, zjistíme, že stejně 

zaměřený výzkum zde proveden nebyl - můžeme však najít výzkumy sexuálního chování, jehož 

změny v české populaci opakovaně  mapovali prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D., doc. MUDr. Jaroslav 

Zvěřina, CSc pod záštitou Sexuologického ústavu 1. lékařské fakulty UK a VFN v Praze.  

Je zřejmé, že tento fenomén nestojí o samotě, nýbrž spoluutváří a je utvářen genderovými 

stereotypy a rovněž se podílí na udržování genderových nerovností. Domnívám se, že genderová 

rovnost je důležitým tématem nejen ve společnosti pozdní modernity, ve které žijeme, ale také 

tématem, které je diskutováno již několik desetiletí. Věnovat tedy pozornost jednomu z méně 

diskutovaných aspektů, který genderovou rovnost ovlivňuje, je mou motivací ke zvolení tématu 

spolu s neexistencí takového výzkumu v českém prostředí. 

Rozdílné hodnocení sexuálního chování mužů a žen je spojováno zejména s příležitostným 

sexuálním poměrem, který je u mladých dospělých (20-30 let) v západní kultuře poměrně běžnou 

záležitostí. Zde opět vycházím ze zahraničních výzkumů, jelikož k datům ohledně počtu 

sexuálních či příležitostných partnerů ve spojení s věkem respondentů v českém prostředí jsem 

se nedostala. I když výše zmiňuji P. Weisse a J. Zvěřinu, dostupná data o sexuálním chování 

neobsahují informace o věku respondentů a počtu sexuálních partnerů v souvislosti s tímto věkem.  

Podle zahraničního průzkumu si až 80% vysokoškolských studentů vyzkoušelo příležitostný 

sexuální poměr (Salmon, Townsend, Hehman, 2016, str. 254). I když se počet těchto 

příležitostných vztahů mezi muži a ženami výrazně neliší, výzkumy ukazují, že ženy jsou k 
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takovému typu vztahu více konzervativnější než muži a rovněž můžeme pozorovat přísnější 

úsudky směrem k ženám, které takový typ vztahu provozují (England, Bearak, 2014; Garcia, 

Reiber, 2008). Když se zaměříme na české prostředí a zejména na již zmíněný výzkum sexuálního 

chování provedený prof. PhDr. Petr Weissem a  Ph.D., doc. MUDr. Jaroslav Zvěřinou, CSc, 

zjistíme, že například data z roku 2008 ukazují, že počet partnerů za život je u mužů téměř 

dvojnásobný než u žen. Taková data samozřejmě neříkají nic o rozdílném hodnocení těchto počtů 

napříč genderovými kategoriemi a rovněž, jak jsem již zmínila, dále nespecifikují věk 

respondentů, propojení věku a počtu sexuálních partnerů. 

Jelikož je příležitostný sexuální poměr bližší spíše mladým dospělým, bude cílem mé práce zjistit, 

zda se fenomén sexuálního dvojitého standardu objeví mezi studenty vysokých škol. Tyto 

studenty však ještě rozdělím na technické a humanitní obory a následně budu tyto dvě skupiny 

mezi sebou komparovat. Důvodem tohoto rozdělení je, že studenti technických škol, pro mne, 

prezentují jedince, kterým genderová problematika nemusí být tak blízká a proto se domnívám, 

že pokud se fenomén ve výzkumu projeví, mohl by mít větší zastoupení právě u skupiny studentů 

technických oborů. Zároveň je však nutno podotknout, že studovaný obor nemusí být jediným a 

ani tím nejdůležitějším faktorem, který pohled na genderovou problematiku formuje - proto budu 

dále zkoumat výskyt fenoménu mezi genderovými kategoriemi (muži a ženami), v souvislosti s 

výskytem genderových stereotypů či vliv náboženské orientace na jeho výskyt.  

Výzkumné otázky: 

1) Vyskytuje se mezi studenty vysokých škol technických a humanitních fenomén 

sexuálního dvojího standardu nebo odlišného hodnocení sexuálního chování mužů a žen?  

2) Vnímají studenti vysokých škol technických a humanitních existenci fenoménu ve 

společnosti? 

3) Existuje rozdíl ve výskytu fenoménu mezi skupinou studentů vysokých škol technických 

a humanitních?  

4) Existuje rozdíl ve výskytu fenoménu mezi muži a ženami?  

5) Jaké postoje mají studenti k genderovým rolím a genderovým stereotypům?  

6) Jaké faktory ovlivňují výskyt fenoménu? 

Bakalářská práce bude rozdělena na teoretickou a praktickou část. Zatímco se v rámci teoretické 

části budu zabývat zejména hlavními teoriemi, které poskytnou lepší porozumění fenoménu a 

vhled do této problematiky, v části praktické budu provádět samotný kvantitativní výzkum ve 

vzorku populace vysokoškolských studentů s technickým a humanitním zaměřením. Pro tento 

kvantitativní výzkum jsem se rozhodla využít metodu dotazníkového šetření, jehož hlavním cílem 

bude zjistit, zda se v rámci zkoumaného vzorku daný fenomén objeví a zda se projeví rozdíl mezi 
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zkoumanými skupinami.  
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TEORETICKÁ ČÁST  
V teoretické části představím samotný sexuální dvojitý standard, tři základní teorie, které tento 

fenomén vysvětlují a ze kterých budu v práci vycházet a dále se rovněž zaměřím na krátké 

vysvětlení pojmů, jež jsou s fenoménem spojeny (příležitostný sexuální poměr..). Budu se zde 

rovněž zabývat teoretickým ukotvením genderových stereotypů či vysvětlení komparace studentů 

technického a humanitního zaměření. 

 

1 Sexuální dvojitý standard  
Fenomén sexuálního dvojitého standardu (SDS) se do popředí výzkumné pozornosti dostal  

přibližně od let 1960, kdy Ira Reiss, americký sociolog zabývající se zejména způsobem, jakým 

společnost formuje postoje k sexualitě a sexuálnímu chování, definoval ortodoxní dvojitý 

standard v souvislosti s předmanželským stykem, který byl zakazován ženám, ale umožněn 

mužům. Ortodoxní dvojitý standard se poté vyvinul v tzv. podmíněný dvojitý standard, dle 

kterého se ženy mohly oddávat sexuálním potěšením pouze pod podmínkou oddané lásky, 

zatímco muži si stejné chování mohli dovolit bez této podmínky (Milhausen, Herold, 1999, str. 

361). Výzkumníci zabývající se tématikou SDS se soustředí zejména na následující složky: 

sexuální chování, hodnocení mužů a žen v rámci sexuálního chování a osobní preference v 

souvislosti možného budoucího partnera a jeho sexuální minulosti či budoucí partnerky a její 

sexuální minulosti (Milhausen, Herold, 1999, tamtéž).  

Sexuální dvojitý standard předpokládá, že heterosexuální muži a ženy jsou souzeni odlišně za 

stejné sexuální chování. Sexuální dvojitý standard můžeme rovněž nazvat dvojím metrem, který 

ženské sexuální chování měří přísněji a negativněji v porovnání se stejným sexuálním chováním 

mužů. Pro tradiční sexuální dvojitý standard je přemýšlení o sexu u mužů přirozené, zatímco ženy 

by měly být strážkyněmi své vlastní sexuality (Berrocal, Vallejo-Medina, Moyano, Sierra, 2019, 

str. 2).  Z fenoménu rovněž vyplývá vhodný počet sexuálních partnerů, který si muži a ženy 

mohou dovolit. Z předešlých výzkumů, jež byly provedeny v zahraničí, byla totiž zjištěna ztráta 

zájmu a respektu k ženě, která měla více sexuálních partnerů, přitom stejný počet u mužů 

nevzbudil stejnou kritiku (Berrocal, Vallejo-Medina, Moyano, Sierra, 2019, tamtéž).  

V průběhu let se s dalšími společenskými změnami měnila i oblast sexuality - zejména pod vlivem 

feministických hnutí, sekularizace, individualizace či sexuální revoluce a předmanželský styk je 

tak v naší západní kultuře normálním trendem pro muže i ženy. I přesto je fenomén úzce spjat s 

genderovou stereotypizací a (ne)rovnostmi -  je morálním kodexem, který odráží a posiluje 
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podřízenost žen a omezuje jejich sexuální svobodu (Rudman, Fetterolf, Sanchez, 2012, str. 251). 

SDS ovlivňuje společnost, ve které žijeme a do které se socializujeme. V procesu socializace se 

jej učíme a dále jej i reprodukujeme. Z toho vyplývá, že výskyt sexuálního standardu v dané 

společnosti spoluutváří identitu jedince a formuje tak jeho život v mnoha oblastech. SDS je rovněž 

důležitým aspektem pro pochopení sexuálního zdraví, které souvisí s možností svobodně vyjádřit 

svou sexualitu a tuto sexualitu svobodně provozovat. Výskyt SDS je tak spojován s několika 

sexuálními problémy, mezi které můžeme zařadit například sexuální viktimizaci, sexuální útoky 

či nižší sexuální uspokojení (Berrocal, Vallejo-Medina, Moyano, Sierra, 2019, str. 2). Fenomén 

se rovněž může projevovat nižším počtem sexuálních partnerů u mužů a žen či rozdílným věkem 

prvního sexuálního styku.  

S dobou se transformoval i tradiční sexuální dvojitý standard, který se již nesoustředí na již 

zmíněný předmanželský styk, ale spíše formuje hodnocení a chování vzhledem k příležitostným 

sexuálním poměrům a počtu sexuálních partnerů. Mnoho výzkumníků v této problematice si 

kladlo otázku, zda ženy o příležitostný sexuální poměr mají vůbec zájem, jiní argumentovali tím, 

že rozdíly v zájmu o příležitostný sex mohou být formovány právě vlivem sexuálního dvojitého 

standardu (England, Bearak, 2014, str. 1328) a ženy by tak za takové chování mohly být 

stigmatizovány, proto ho neprovozují či se k zájmu o něj nepřiznají.  

 

1.1 Teoretický rámec sexuálního dvojitého standardu  

1.1.1 Evoluční teorie 

Evoluční teorie vychází z předpokladu, že to, jak vnímáme své i sexuální chování ostatních lidí 

je ovlivněno evolučními adaptacemi. Mezi takové adaptace řadíme například reprodukční 

úspěšnost, strategie pro získání a udržení partnera, preference či atributy určující, kdo pro nás 

bude jako partner žádoucí (Zaikman, Marks, 2016, str. 408). Již v díle Charlese Darwina “O 

původu člověka” čteme, že strategie mužů a žen je rozdílná - samec se snaží zvýšit počet svého 

potomstva a tudíž samice vyhledává bez rozdílu. Samice se na rozdíl od samce snaží o nalezení 

nejkvalitnějšího samce jako otce jejích dětí a proto se vyhýbá nechtěné pozornosti (Saini, 2018, 

str. 136). To dále specifikuje pohlavní výběr, což je evoluční proces, který popisuje, jak jedno 

pohlaví (samci) musí o své protějšky bojovat a rovněž vytvářet sílu na poražení konkurence. 

Samci jsou tak spíše dychtiví a samičky vybíravé a náročné. Na to navazuje teorie pohlavního 

výběru, která předpokládá, že muži se chovají promiskuitně a tolik si nevybírají, zatímco ženy si 
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vybírají své partnery pečlivě a jsou tak i sexuálně pasivnější (Saini, 2018, str. 137 - 138). Tyto 

aspekty by mohly hrát roli, pokud uvažujeme o předpokladu, že muži jsou přirozeně aktivnější, 

přirozeně polygamní a musejí překonávat přirozenost, pokud vstupují do dlouhodobého vztahu, 

ženy jsou naproti tomu přirozeně monogamní, pasivní a vždy hledají ideálního partnera (Saini, 

2018, str. 136). 

Jinými slovy tato perspektiva tak nahlíží na systém lidského páření (anglicky: human mating 

system) jako na mírně polygamní, avšak s tendencí sociální monogamie - to vychází z maximální 

potenciální míry reprodukce, která je u mužů vyšší než u žen (Garcia, Reiber, 2008, str. 194). 

Muži jsou schopni reprodukce rychleji, jelikož ženy prochází několika měsíčním těhotenstvím a 

poté kojením. Z těchto základů tak, dle evoluční teorie, vychází ženská vybíravost a pasivnost a 

mužská sexuální dychtivost, které jsou od nich očekávány (Garcia, Reiber, 2008, tamtéž), a 

mohou tak vytvářet genderové stereotypy. Ty se poté projektují do odlišného hodnocení jejich 

sexuálního chování a formují tak fenomén dvojitého sexuálního standardu, jelikož, jak uvádí 

Garcia a Reiber, nezávazné sexuální chování není u žen výjimkou, avšak tato perspektiva může 

formovat již zmíněné odlišné hodnocení.  

 

1.1.2 Teorie sociální role 

Druhou teorií je teorie sociální role stojící na předpokladu, že rozdíly mezi chováním mužů a žen 

jsou tvořeny v důsledku rozdílných očekávání na jejich chování. Pohlaví určuje, jakou roli jedinec 

ve společnosti zastane a každá role má předem určený vhodný způsob chování. Genderová 

očekávání jsou normativní ve smyslu, ve kterém určují jaké chování a kvality jsou adekvátní pro 

určitý gender (Zaikman, Marks, 2016, str. 408). To, jak jedinec svou příslušnost k genderu vnímá, 

ovlivňuje jedincovo chování k sobě samému, ale i k ostatním příslušníkům dané společnosti.  

Rozdíly mezi gendery jsou tak očividné a všudypřítomné, že jsou základem pro utvoření 

genderových rolí, které určují, jak na jedince bude nahlíženo dle jeho genderové příslušnosti. 

Jelikož se genderové role učí již v rámci socializace, dochází rovněž k internacionalizaci, díky 

které jsou role součástí jedincovi identity. Rozdílnost mezi muži a ženami je v této teorie určena 

především fyzickými (muž je silnější než žena) a biologickými (žena je odpovědná za porod a 

starání se o dítě) faktory, které formují rozdílné schopnosti a dovednosti mužů a žen, a tudíž i 

rozdílné zodpovědnosti. Tato teorie představuje klasický obrázek silného muže a ženy v roli 

vychovatelky a pečovatelky o děti a domácnost (Zaikman, Marks, 2016, str. 409).  

Rozdílné odpovědnosti a schopnosti pak i vytváří tradiční aktivity, jež u muže vyžadují více síly 
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a moci, zatímco u ženy takové aktivity zahrnují spíše domácí povinnosti a méně moci. Mužova 

moc a dominance mu poskytuje více sexuální volnosti a nedostatek moci ženy zase způsobuje 

sexuální pasivnost, jelikož nemá sexuální volnost. Pokud má tedy žena více sexuálních partnerů, 

může to být vnímáno jako narušení její tradiční ženské role a společností tak bude vnímána 

negativněji než ženy, které se striktně role drží (Zaikman, Marks, 2016, str. 409). To však platí i 

opačně, pokud muž bude vykazovat malou sexuální aktivitu, společnost ho může vnímat jako 

nedostatečně mužného.  

Tato teorie dále uvádí, že se konformita s očekávanou rolí objevuje zejména v případě, že jsou 

daná očekávání výstižná. Ve společenském kontextu, který tedy dané očekávání podporuje a 

zvyšuje jejich význam, vede rovněž ke stereotypizaci genderových rolí a rozdílů (Zaikman, 

Marks, 2016, tamtéž). Stereotypizaci, která je nedílnou součástí fenoménu se budu dále věnovat 

v další kapitole.    

 

1.1.3 Teorie sexuálních scénářů  

Teorii představili sociologové Gagnon a Simon (1973), kteří tvrdí, že sexuální scénáře neboli 

sexuální chování se učíme v rámci socializace. Gagnon a Simon v textu „Sexual Scripts: 

Permanence and Change“ (1986) rovněž uvádí, že:  „Scénáře jsou v podstatě metaforou ke 

konceptualizaci produkce chování ve společenském životě. Většina společenského života většinu 

času funguje pod vedením operativní syntaxe, stejně jako se jazyk stává předpokladem pro řeč.“ 

Scénáře jsou pro nás tedy manuálem pro to, jak chápat nejen sexualitu, ale všechny jevy a situace 

okolo nás. Sexuální dvojitý standard je tak jedním ze sexuálních scénářů (Austin, 2011, str. 1), 

který je ve společnosti rozšířen a formuje tak chování jedinců ve společnosti a vnímání chování 

ostatních - může se tak dít i nevědomě. Jde o scénář, který má restriktivní povahu a jeho 

výsledkem je konstrukce specifického chování, které může vést u žen k potlačení jejich sexuality 

z důvodu strachu ze stigmatizace či vyloučení ze společnosti (Austin, 2011, tamtéž). Toto opět 

může vést i opačným směrem a formovat tlak na muže, kteří dle scénáře mají být sexuálně aktivní.  

Zatímco evoluční teorie předpokládá výskyt genderových rozdílů v závislosti na biologických 

odlišnostech, teorie sexuálních scénářů stojí na základě sociálního vlivu, který je hlavním 

faktorem pro konstrukci sexálních norem a tudíž sexuálního chování a stejně tak scénáře nejsou 

biologicky dané, nýbrž jsou sociálními konstrukty, jež jsou demonstrovány členy dané 

společnosti a tím předávány z generace na generaci. Jedinci se scénářům učí pozorováním 

ostatních členů společnosti. Těmi mohou být rodinní příslušníci, jako zástupci skupiny 

zprostředkovávající primární socializaci, cizí lidé, se kterými je jedinec v rámci života v kontaktu, 
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ale také například média, jímž se dostává stále většího vlivu na život celé společnosti (Austin, 

2011, str. 7). Chování, za které je pozorovaný člen společnosti odměněn či pochválen je poté 

samotným jedincem internalizováno a provozováno dále. Naopak to funguje s chováním, za které 

jedincovo vzor pochválen není.  

Sexuální skripty jsou odlišné pro ženy a muže - u mužů předpokládají navázání heterosexuálního 

styku za účelem sexu spíše než milostného vztahu, zatímco u žen se očekává chtíč po 

romantickém vztahu a monogamii. Jelikož ženy, které se nechovají dle těchto tradičních scénářů 

a mají například milostný poměr s více muži, jsou stigmatizovány, vzniká dvojí standard 

(Kreager, Staff, Gauthier, Lefkowitz, Feinberg, 2016, str. 3). Muži jsou za toto chování naopak 

odměňování nebo je toto chování bráno jako normální, jelikož odpovídá tradičnímu sexuálnímu 

scénáři.  

 

1.2 Genderové stereotypy a sexuální dvojitý standard  

Genderové stereotypy jsou společensky přijaté generalizované představy o tom, jací jsou muži a 

jaké jsou ženy. Pokud bychom se na ně měli podívat z pohledu teorie sociální role, 

prostřednictvím které je v předchozí kapitole vysvětlen dvojí standard, vychází genderové 

stereotypy z rozdílných sociálních rolí mužů a žen jak v domácí tak pracovní sféře (Hentschel, 

Heilman, Peus, 2019, str. 2). Po dlouhou dobu jsme mohli i ve více socioekonomicky 

rozvinutějších společnostech pozorovat genderové rozdělení práce. Ve sféře domácí ženy 

obstarávaly většinu domácích prací a hrály hlavní roli v péči o ní, ve sféře pracovní pak ženy 

zastupovaly pracovní pozice orientované na práci s lidmi spíše než pozice kompetitivního 

charakteru, které “patřily” mužům (Hentschel, Heilman, Peus, 2019, str. 2). Z toho poté vychází 

stereotypy, dle kterých je na ženy nahlíženo jako na ty, které jsou více orientované na lidi a 

vytváření vztahů, zatímco muži jsou více zaměřeni sami na sebe a zaujímají kontrolu nad 

situacemi (Hentschel, Heilman, Peus, 2019, str. 2).  

Mužnost a maskulinita jsou spojovány rovněž s asertivitou, agresivitou, vyšším sexuálním 

apetitem a emoční zdrženlivostí, zatímco ženskost a feminita jsou prezentovány s pasivitou, 

emoční intimitou ale sexuální zdrženlivostí. Tato očekávání jsou tradičními stereotypy, které 

vzhledem k genderovým kategoriím držíme a která formují, nejen, sexuální a intimní vztahy mezi 

jedinci ve společnosti (Siegel, Meunier, 2019, str. 2). Stejně jako sexuální scénáře slouží tyto 

stereotypy jako návod k tomu, jak se jedinec, dle jeho genderové role, má chovat a jaké chování 

má od ostatních jedinců očekávat.  
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Ve spojení se sexuálními standardy genderové stereotypy podporují přesvědčení o tom, jak by se 

ženy a muži měli chovat a proč by se takto měli chovat. Sexuální standardy jsou mimo jiné 

vytvářeny také deskriptivními normami, které určují jak se obvykle ženy a muži chovají - teorie 

sexuálních scénářů, ale rovněž preskriptivními normami určujícími, jak by se ženy a muži měli 

chovat - postoje k mužům a ženám, kteří se dopouštějí specifického sexuálního chování aneb 

sexuální dvojitý standard (Lai, Hynie, 2010, str. 361).  

Jak bylo již řečeno, sexuální a genderové stereotypy přímo ovlivňují heterosexuální partnerské 

vztahy tím, že předem formují tradiční genderové role. S rostoucím počtem jedinců zastupující 

tzv. LGBTQ komunitu , která pod sebou skrývá jedince, kteří se identifikují jako homosexuální, 

bisexuální, transgender či nebinární, se do centra pozornosti dostává i otázka, zda tyto tradiční 

genderové stereotypy ovlivňují i partnerské vztahy výše zmíněných minorit. Některé studie 

prokázaly evidenci, že členi této komunity popírají tyto dominantní předem určené genderové 

role, jiné však ukázaly, že například homosexuální ženy preferují jako své partnerky ženy, které 

vykazují tradiční feminní rysy (Siegel, Meunier, 2019, str. 2). V praktické části práce se tak 

rovněž zaměřím na jedince, jejichž sexuální orientace je jiná než heterosexuální a jejich vztah k 

genderovým stereotypům a sexuálnímu dvojitému standardu.  

 

1.3 Příležitostný sexuální poměr 

Příležitostný sexuální poměr (anglicky casual sexual intercouse, ale také označován jako „hook 

up”) je definován jako fyzický styk bez očekávání budoucího svazku (Kreager, Staff, Gauthier, 

Lefkowitz, Feinberg, 2016, str. 3). Jde tedy o sexuální poměr mezi dvěma jedinci, kteří se znají 

pouze krátce či jsou si zcela cizí. Tento poměr trvá jednu noc a zahrnuje celou škálu sexuálního 

chování od líbání až po pohlavní styk (Allison, Risman, 2013, str. 1193). 

Příležitostný sexuální poměr je jeden z hlavních faktorů, který se v rámci výzkumů zabývajících 

se sexuálním dvojitým standardem měří, jelikož teoretický základ fenoménu a výzkumy ukazují, 

že mužům se v tomto směru dostává větší volnosti. Muži, pokud vykazují takovouhle sexuální  

aktivitu jsou dle fenoménu vnímáni jako “borci” a dle evoluční teorie si tím i zvyšují svou 

mužnost a reputaci, zatímco ženy jsou nazývány jako “děvky”. Leora Tanenbaum, americká 

feministická autorka, se tématu, kromě jiných, dále věnuje a popisuje, že jelikož muži dostávají 

větší volnost, jsou i více sexuálně aktivní. Naopak ženy jsou definovány dle jejich sexuální 

reputace spíše než dle jejich osobních charakteristik. Toto potlačování ženské sexuality pomocí 

zesměšňování, které v ženách vytváří strach a stud, i v případě, že chování neprovozují, ovlivňuje 
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ženské vnímání sebe samých - některé ženy mohou eliminovat svou ženskou stránku, zatímco 

jiné naopak zvýší sexuální aktivitu (2008, str. 209-215) 

 

1.4 Sexuální chování české populace  

V českém prostředí sexuální chování populace mapovali kontinuálně prof. PhDr. Petr Weiss a 

Ph.D., doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc. v letech 1993, 1998, 2003 a 2008 pod záštitou 

Sexuologického ústavu 1. lékařské fakulty UK a VFN v Praze. Hlavními zjištěními bylo, že 

během let 1998-2008 nedošlo k podstatným změnám v oblasti věku první schůzky, zamilovanosti 

či prvního polibku. Tyto aktivity probíhají kolem 15. roku života jedince a mezi muži a ženami 

se podstatně neliší. Jak bylo zmíněno v předchozích kapitolách, existence fenoménu sexuálního 

dvojího standardu má v zahraničí vliv na věk první soulože, který je u mužů nižší než u žen. 

Longitudinální výzkum však ukázal, že v českém prostředí se tento věk razantně neliší - průměrný 

věk první soulože byl v letech 2003 u mužů 18,03 a u žen 18,01. V letech 2008 byl u mužů 17,85 

a u žen 18,08. Při vzorku obsáhlém 2000 respondentů v obou případech. Zajímavé zjištění bylo 

objeveno v oblasti masturbace, kdy v roce 2008 přiznalo 90% mužů, že někdy v životě 

masturbovalo (v roce 1993 to bylo 84 %, v roce 1998 - 83 % a v roce 2003- 89 %), ale u žen se k 

masturbaci přiznalo pouze 60% (v roce 2003 to bylo 61 %, v roce 1998 - 58 % a v roce 1993 

pouze 50%) (2008, str. 160-163). Toto zjištění by mohlo souviset s dvojitým standardem, který 

může způsobovat, že ženy masturbaci nechtějí projevit ze studu nebo se k ní vůbec neuchylují, 

protože by to pro ně nebylo vhodné. Vysvětlením může být však i prostý nezájem o tuto aktivitu. 

Autoři výzkumu se zjištění nepokusili objasnit.  

Výzkum se rovněž zaměřil na počet dosavadních sexuálních partnerů, který se u mužů a žen v 

období 16 let také zásadně nezměnil, můžeme však pozorovat, že muži uvedli až dvojnásobně 

větší počet sexuálních partnerek než ženy partnerů - muži: v roce 2003 byl průměrný počet 

sexuálních partnerek 8,60 a v roce 2009 to bylo 9,40, zatímco ženy se v roce 2003 dostaly na 

průměrnou hodnotu 5,52 a v roce 2008 na hodnotu 5,25 (2009, str. 161). Zde se autoři opět nesnaží 

objasnit rozdíl v počtu partnerů. Můžeme se však domnívat, že rozdíl může být způsoben existencí 

fenoménu, jak by rovněž odpovídalo již zmíněným teoriím.  
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1.5 Technické versus humanitní zaměření 

Dichotomie mezi technickým a humanitním zaměřením má podobnou esenci jako, v dnešní době 

již ne tolik striktní, distinkce, kterou můžeme pozorovat mezi genderovými kategoriemi a mezi 

jejich určenými sociálními rolemi. Není novinkou, že v technickém světě je humanitní vědění 

marginalizováno (Medina, Domínguez, Rojas, 2018, str. 260), k tomu však dochází i v jiných 

sférách života a možným vysvětlením může být i přechod od tradiční k moderní společnosti, kdy 

jsme procházeli fází silného soustředění se na rozvoj technologií a humanitní vědy a jejich vědění 

byly potlačovány - především tedy v západních kulturách.  

Humanitní vědy dávají poznatkům sociální smysl (Medina, Domínguez, Rojas, 2018), který nám 

umožňuje nahlížet na fenomény, problémy, či situace z jiného úhlu pohledu. Humanitní obory 

rovněž učí své studenty kritickému myšlení, které je potřebné pro individuální akci, pro 

inteligentní rezistenci vůči slepé tradiční autoritě a tradici (Nussbaum, 2010, str. 9) - genderové 

stereotypy, sexuální standardy. Skupina studentů humanitních oborů pro mne představuje 

skupinu, která s danou problematikou může být seznámena a skupinu, která má právě onen 

sociální smysl, který k situacím přisuzuje, tudíž by mohla být i skupinou vykazující větší toleranci 

směrem k příležitostným sexuálním vztahům, nebo spíše skupinou, která vidí za oponu tradičních 

genderových rolí a sexuálních standardů. Myšlenky M. Nussbaum dále rozvíjí ve svém článku i 

autorka V. A. Spencer, která, mimo schopnost kritického myšlení, zdůrazňuje rovněž zásadní 

aspekt humanitních oborů pro lidskou existenci. Humanitní obory také vytvářejí soucitné 

porozumění. Tudíž pokud se fenomén SDS projeví, nemusel by se projevit mezi studenty 

humanitních oborů v tak velké míře, jako u skupiny studentů technických škol. Avšak je nutno 

zdůraznit, že studijní obor není jediným a nejdůležitějším faktorem, který formuje určitý postoj a 

následné hodnocení dané problematiky. Rovněž záleží na tom, z jakého prostředí jedinec pochází 

- rodinné prostředí, sociální skupiny, ve kterých se jedinec vyskytuje a jiné.  

Byla bych nerada špatně pochopena, a proto je třeba zdůraznit, že se nesnažím ve své práci 

upřednostnit marginalizované humanitní vědy, stejně tak jako se nesnažím upřednostnit ženy na 

úkor mužů. Do jisté míry sama vnímám distinkci mezi obory i mezi pohlavími a věřím, že jak už 

jde o obory či pohlaví, tak mají ve společnosti své určité místo. Zároveň však věřím, že společnost 

a život je více komplexnější a dva světy, distinkce, dichotomie se mohou prolínat a vzájemně 

obohacovat a nemusí být striktně odděleny jejich vlastnosti a role.  

Zde jsem si vzala na pomoc Sociologickou encyklopedii, která definuje humanitní vědy jako: 
„tradiční označení souhrnu věd o člověku a společnosti vycházející z Ciceronova pojmu humanita 

(vzdělanost). Pojem v.h. se užívá buď jako „synonymum společenských věd“, což nevystihuje 

https://encyklopedie.soc.cas.cz/w/Humanita
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jejich specifiku, nebo samostatně pro označení jakéhosi jejich jádra, konkrétně liter. vědy a liter. 

historie, filozofie a dějin” (Petrusek, 2017). Najít definici technických věd či oborů 

prostřednictvím internetových zdrojů není lehkou záležitostí. Se stejným problémem jsem se 

setkala i u věd přírodních. Nakonec jsem se rozhodla technické obory definovat dle dokumentu 

Technologické agentury České republiky: „Základem sousloví technické vzdělávání je pojem 

technika, který pochází z řeckého slova ,techné’ (řemeslo, umění)........Technika v současném 

pojetí je definována „jako proces, během něhož člověk mění povahu přírody (přírodu) za účelem 

uspokojení svých potřeb a tužeb. Tento proces představuje aktivní lidskou inovaci zahrnující 

tvorbu znalostí a procesů k vývoji systémů řešících problémy a rozšiřujících lidské schopnosti. 

Technikou se tedy rozumí inovace, změna nebo modifikace přírodního prostředí pro potřeby 

uspokojování uvědomovaných lidských potřeb a přání.’” 

  

1.6 Přehled dosavadních zjištění 

V podkapitole 1.4 jsem představila výzkum zaměřený na sexuální chování české populace, který 

je, dle mého hledání, rovněž nejrozsáhlejším a vcelku ojedinělým zmapováním sexuálního života 

české populace. Jiný takto reprezentativní výzkum jsem nenašla - nějaké výzkumy byly 

provedeny na online portálech či v magazínech (např. magazín Studenta provedl online výzkum 

zaměřený na počet sexuálních partnerů), které však za reprezentativní nepokládám. Výše zmíněný 

výzkum však popisuje pouze chování české populace a již se dále nezabývá jeho vysvětlením či 

hloubějším zkoumáním postojů jedinců k sexualitě obecně. Z těchto důvodů v práci čerpám 

převážně ze zahraničních výzkumů, které jsou, jak v rámci sexuality obecně, tak vzhledem k 

sexuálnímu dvojitému standardu velice obsáhlé. Zde je nutno připustit, že zakládat svou práci a 

výzkum na zjištění zahraničních studií je pro mou práci limitem, jelikož si uvědomuji, že českou 

populaci nelze srovnávat s jinou/zahraniční populací.  

Zahraniční výzkumy jsou v závěrech o dvojitém sexuálním standardu nekonzistentní. Výzkum D. 

Kreagera a J. Staffa z roku 2009 potvrdil existenci SDS ve zkoumaném vzorku. Tito výzkumníci 

našli značné rozdíly mezi genderovými kategoriemi v rámci sexuálního chování - vyšší počet 

sexuálních partnerů byl pozitivně spojován s chlapci, zatímco negativně spojován s vzájemným 

přijetím dívek. Chlapci, kteří byli sexuálně aktivnější, byli rovněž více oblíbení ve škole, zatímco 

u dívek panovala tendence mít nižší sociální status. Výzkum tří nizozemských výzkumníků z roku 

2020 (Hensums, Overbeek, Jorgensen) naproti tomu objevil rovnou dva dvojité sexuální 

standardy - muži podpořili tradiční SDS (mužská sexuální aktivita souzena liberálněji než 
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ženská), zatímco ženy projevily reverzní SDS (ženské sexuální chování souzeno liberálněji než 

mužské). Výzkum M. Markse a R. Fraleyho (2005) zase existenci fenoménu ve zkoumaném 

vzorku vyloučili a dále se zabývali tím, proč se fenomén mezi respondenty zdá být všudypřítomný 

když, nejen, jejich výzkum jeho existenci nepotvrdil. Testovali tedy výskyt SDS ve spojení s 

dynamikou sociální skupiny („Vliv sociální interakce na sexuální dvojitý standard”, anglicky: 

“The impact of social interaction on the sexual double standard”, 2007), jehož závěrem bylo 

zjištění pozitivního vlivu sociální skupiny na výskyt fenoménu.  

Jiní výzkumníci rovněž zkoumali, kdo fenomén podporuje - zda ženy či muži. Závěry jsou opět 

nekonzistentní a někteří (Emmerink, Vanwesenbeeck, Eijnden, Bogt, 2015) zjistili, že výskyt 

fenoménu podporují spíše muži, když se však vrátíme ke zjištěním o dvou dvojitých sexuálních 

standardech, jsou to obě genderové kategorie, jež ho udržují. Výše zmínění autoři (Emmerink, 

Vanwesenbeeck, Eijnden, Bogt) rovněž testovali vliv náboženské orientace na výskyt fenoménu 

a zjistili, že věřící respondenti podporují SDS více než nevěřící. Další faktor a to faktor věku 

zkoumali mnozí (např. (Sheeran, Spears, Abraham, Abrams, 1998, Berrocal, Medina, Moyano, 

Sierra, 2019, Hensums, Overbeek, Jorgensen, 2020), jejichž závěry ukazují, že mladší respondenti 

(pod 25 let) vykazují nižší míru SDS.  
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PRAKTICKÁ ČÁST 

2 Metodologie  

2.1 Design výzkumu a metoda sběru dat  

Vzhledem k povaze výzkumu - nalézt, zda se fenomén SDS vyskytuje/nevyskytuje v českém 

prostředí u studentů vysokých škol technických a humanitních - jsem zvolila kvantitativní 

výzkum, který je vhodný pro vyvrácení či potvrzení stanovených hypotéz a teorií. Kvantitativní 

přístup rovněž umožní oslovení většího množství jedinců, případnou generalizaci a následně 

(pokud se existence fenoménu projeví) může být startovní čárou pro kvalitativní výzkum 

zkoumající spíše příčinné souvislosti.  

Data jsem sbírala pomocí elektronického dotazníku, jelikož mi probíhající pandemie neumožnila 

vytištěné dotazníky rozdat studentům u vybraných škol a rovnou si tak zajistit jejich návratnost. 

Tento fakt jsem ze začátku vnímala jako nevýhodu, jelikož mi přišlo snazší respondenty získat 

přímým oslovením studentů u studovaných univerzit. Zpětně mohu říci, že takový počet 

respondentů (500), který se mi podařilo zajistit, by se sháněl přímým kontaktem hůř, jelikož by 

to bylo časově náročnější. 

Rovněž bych chtěla zdůvodnit výběr dotazníkového šetření, který mi u tak choulostivého a 

intimního tématu přišel jako vhodný způsob pro získání kvalitních a pravdivých informací. 

Respondenti jsou totiž zcela anonymizováni a v soukromí mohou sdílet tyto informace, postoje a 

zkušenosti. Z předešlých výzkumů totiž vyplývá, že v sexuálně orientovaných průzkumech mají 

jedinci (kteréhokoliv genderu) tendenci lhát (Schmitt, 2017), což zjištění průzkumů samozřejmě 

zkresluje, ale rovněž i takové záměrné lhaní může o ledasčem vypovídat. Úmyslné zkreslení 

odpovědí a lhaní respondentů lze eliminovat tím, že respondentům poskytneme soukromý prostor, 

ve kterém mohou intimní otázky zodpovědět.  

 

2.2 Cíle výzkumu  

V českém prostředí se opakovaně prováděly výzkumy sexuálního chování populace pod záštitou 

Sexuologického ústavu, výzkum na téma hodnocení tohoto sexuálního chování však proveden 

nebyl. Mým cílem tedy bude provést takový výzkum a zjistit, zda se fenomén sexuálního 



 

 

17 

 

dvojitého standardu mezi zkoumaným vzorkem objeví a jakou jeho existence bude mít souvislost 

se zaměřením studovaného oboru VŠ a genderovou kategorií.  

 

2.3 Výzkumné otázky, hypotézy a operacionalizace: 

1) Vyskytuje se mezi studenty vysokých škol technických a humanitních fenomén 
sexuálního dvojího standardu, nebo-li odlišného hodnocení sexuálního chování 

mužů a žen? 

H1: I když jsou předešlé zahraniční výzkumy ve svých závěrech nekonzistentní - u některých se 

výskyt SDS potvrdil (Kreager, Staff, 2009, Hensums, Overbeek, Jorgensen, 2020), zatímco u 
jiných autorů fenomén potvrzen nebyl (Marks, Fraley, 2005) - v mém výzkumu předpokládám, 

že se fenomén SDS neprojeví. Hypotéza bude zkoumána pomocí baterie tvrzení, která jsou 
orientována na sexuální standardy jedince vůči určitému genderu. Respondenti budou vyjadřovat 

míru souhlasu s jednotlivými položkami baterie na Likertově stupnici od „1 = zcela souhlasím“ 

do „5 = zcela nesouhlasím“ a „3 = ani souhlas, ani nesouhlas.” Položky baterie budou dále 

rozděleny do dvou skupin - zvlášť na ty, jež jsou orientovány na muže a ty, které jsou orientovány 

na ženy. Pro tyto skupiny vypočtu součtové indexy, u kterých se budu soustředit na jejich průměr. 

Rozdíl průměrů mezi skupinami bude značit výskyt SDS. To, zda se fenomén projeví či neprojeví, 
bude odpovídat pouze pro mnou zkoumaný vzorek.  

I přes to, že hned v první hypotéze předpokládám, že se fenomén neprojeví, počítám i s opačnou 

možností a v tomto případě jsem připravila i další hypotézy, které budou v analytické části 

ověřovány nebo přizpůsobeny aktuálním zjištěním.  

H2: Pokud se tedy fenomén projeví, měli by ženy a muži vykazovat rozdílný počet sexuálních, 
ale i příležitostných partnerů - u žen předpokládám menší počet, jelikož by dle teorie SDS za 

vyšší počet mohly být stigmatizovány, zatímco muži si vyšším počtem sexuálních partnerek 

zvyšují sociální status (Rudman, Fetterolf, Sanchez, 2013, str. 250), i kdyby muži reálně neměli 

více sexuálních poměrů, předpokládám, že čísla budou stejně větší. Tato hypotéza rovněž stojí na 
teoretickém základu mé práce, kdy dle evoluční teorie muži benefitují více z provozování 

příležitostného sexu, jelikož mohou zajistit úspěch v páření, zatímco ženy svou pozornost věnují 

hlavně dobrému výběru partnera a proto jsou vybíravé a rovněž upřednostňují romantiku před 

příležitostným sexuálním poměrem (Endendijk, Baar, Maja Deković, str. 164). Tato hypotéza 
bude testována pomocí otázek „S kolika lidmi jste měl/a příležitostný sex?” a „Kolik sexuálních 

partnerů jste za svůj život měl/a?” a následnými parametrickými t-testy, jejichž p hodnota menší 

než stanovená hodnota alfa (p hodnota < 0,05) bude značit rozdíl průměrů mezi genderovými 

kategoriemi.  

 

1) Vnímají studenti vysokých škol technických a humanitních existenci fenoménu ve 

společnosti? 

H3: Z předešlých zahraničních výzkumů (Marks, Fraley, 2005 a 2007) předpokládám, že i kdyby 

se fenomén mezi studenty neprojevil, budou ho studenti vnímat jako přítomný ve společnosti. 
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Měřit budu hypotézu pomocí otázek: „Myslíte si, že lidé v naší společnosti hodnotí stejně muže a 

ženy za sexuální chování?” a otázky „Myslíte si, že žena, která měla za svůj život více sexuálních 

partnerů je hodnocena negativněji než muž s podobným počtem sexuálních partnerek?” 

 

2) Existuje rozdíl ve výskytu fenoménu mezi skupinou studentů vysokých škol 

technických a humanitních? 

H4: Předpokládám, že rozdíl míry SDS se mezi studenty v daném výzkumu projeví. Hypotéza 
bude testována prostřednictvím parametrického dvouvýběrového t-testu. Pokud bude statistická 
významnost testu menší než předem určená hladina významnosti (sig./p <0,05) znamená to, že 

přijímám alternativní hypotézu (H1), která nám zde říká, že průměry skupin jsou statisticky 

významně odlišné a tím bude potvrzena hypotéza výzkumu.  

 

3) Existuje rozdíl ve výskytu fenoménu mezi muži a ženami? 

H5: Některé výzkumy ukazují, že muži/chlapci podporují fenomén SDS více než ženy 

(Emmerink, Vanwesenbeeck, Eijnden, Bogt, 2015), což by podporovalo evoluční teorii, která 

předpokládá, že muži chtějí zvýšit svůj sociální status a utlačovat moc žen. Existuje také výzkum, 

ve kterém byly nalezeny rovnou dva SDS a to ženský SDS proti mužům a mužský SDS proti 

ženám (Hensums, Overbeek, Jorgensen, 2020). Já zde však budu vycházet z teorie sexuálních 

scénářů a teorie sociální role, dle které by mezi muži a ženami neměl být v rámci výskytu SDS 

rozdíl (muži i ženy, pokud budou vykazovat SDS, budou ho vykazovat do stejné míry), jelikož 

dle obou teorií jsou jedinci procházející stejným socializačním procesem, ve kterém se učí vhodné 

chování pro muže a ženu, prostřednictvím čehož pak nahlíží na sebe i druhé - měli by tudíž mít 

vykazovat stejné hodnocení/postoje. Hypotéza bude testována pomocí parametrického 
dvouvýběrového t-testu. Pokud bude p hodnota menší než předem určená hladina významnosti (p 
<0,05) znamená to, že přijímám alternativní hypotézu (H1), která nám zde říká, že průměry skupin 
jsou statisticky významně odlišné a tudíž by se testovaná hypotéza nepotvrdila. 

 

4) Jaké faktory ovlivňují výskyt fenoménu? 

H6: Na základě přečtené literatury předpokládám, že lidé podporující genderové stereotypy 

budou také vykazovat dvojitý standard sexuality, respektive mezi těmito dvěma proměnnými 

(existence genderových stereotypů a existence SDS) bude vztah závislosti měřen korelačním 

koeficientem dle Kendalla či Spearmana. Aby byla hypotéza potvrzena, musí τ = ⟨-1-1 ⟩, kdy čím 

blíže bude koeficient 0, tím nižší je závislost. Rovněž se budu dívat na statistickou signifikanci/p 
hodnotu (Sig. 2- tailed) určující statistickou významnost, kterou porovnávám s předem určenou 

hladinou významnosti (0,05). Pokud bude p hodnota menší než 0,05, bude i testování statisticky 

významné a tedy i korelace. 

H7: Dalším faktorem, který by mohl udržovat SDS je náboženské vyznání respondentů. Na 

základě předchozích výzkumů (Emmerink, Vanwesenbeeck, Eijnden, Bogt, 2015) obdrželi 

respondenti náboženského vyznání vyšší skóre pro SDS než respondenti, kteří se označili za 

nevěřící. Ve výzkumu budu věřící chápat jako respondenty, jež se zařadili k nějaké z uvedených 

náboženských orientací a spolu se skupinou nevěřících budu testovat rozdíl průměrů pomocí 
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parametrického t-testu. Pokud bude signifikance menší než předem určená hladina významnosti 

(sig. <0,05) znamená to, že přijímáme alternativní hypotézu (H1), která nám zde říká, že průměry 
skupin jsou statisticky významně odlišné.  

H8: Předchozí zahraniční výzkumy (Sheeran, Spears, Abraham, Abrams, 1998, Berrocal, 

Medina, Moyano, Sierra, 2019, Hensums, Overbeek, Jorgensen, 2020) ukázaly, že mladší 

respondenti (pod 25 let) vykazovali nižší SDS a spíše podporovali ženskou emancipaci než ti 

starší. Předpokládám tedy, že u respondentů ve věku 18-24 let se objeví nižší míra SDS než u 

respondentů od 25 let a výše. Hypotéza bude měřena pomocí t-testu, který testuje rozdíl průměrů 

dvou skupin. Stejně jako u předchozí hypotézy: pokud bude signifikance menší než předem 

určená hladina významnosti (sig. <0,05) znamená to, že přijímám alternativní hypotézu (H1), 

která zde říká, že průměry skupin jsou statisticky významně odlišné.  

H9: Z teorie sociální role a genderových stereotypů vyplývá, že se danému chování, které je pro 

určitý gender vhodné určíme rovněž v rámci genderové socializace, která začíná v rodinném 
prostředí, jelikož právě rodina je primárním socializačním činitelem. Předpokládám tedy, že 

jedinci, kteří vyrůstali převážně v úplných rodinách budou vykazovat vyšší míru SDS. Tato 

hypotéza bude měřena pomocí parametrického t-testu pro skupinu respondentů z úplných a 
neúplných rodin.  

 

5) Jaké postoje mají studenti k genderovým rolím a genderovým stereotypům?  

Jelikož je poslední hypotéza zaměřená na vztah genderových stereotypů a fenoménu SDS, budu 

se rovněž v práci zajímat o postoje respondentů k tradičním genderovým rolím a stereotypům. 

Zde budu zkoumat rozdíl ve skupinách mužů a žen a studentů humanitních a technických 

zaměření. V obou případech opět použiji parametrický t-test, jehož p hodnota nižší než 0,05 bude 

značit rozdíl mezi skupinami. Stejně jako očekávám, že respondenti studující humanitní obory 

budou vykazovat nižší míru SDS, tak předpokládám, že budou vykazovat rovněž nižší míru 

genderových stereotypů a nepodpoří tradiční genderové role. Pro měření postojů k genderovým 

rolím a míry genderových stereotypů bude rovněž utvořena baterie tvrzení s jednotlivými 

položkami na Likertově stupnici od „1 = zcela souhlasím“ do „5 = zcela nesouhlasím“ a „3 = ani 

souhlas, ani nesouhlas.” V rámci skupiny mužů a žen, předpokládám, že jelikož jsou to ženy, 

které jsou genderovými stereotypy utlačovány, budou také skupinou, která vyjádří větší míru 

nesouhlasu a genderová stereotypy nepodpoří. Předem si však netroufám říci, že muži je podpoří.  

Pokud se existence fenoménu ve zkoumaném vzorku respondentů neprojeví, budu se spíše než na 

rozdíl míry SDS mezi skupinami a vlivy na výskyt SDS, zabývat postoji respondentů k 

sexuálnímu chování mužů a žen, rozdíly v těchto postojích a faktory, které by mohly mít na 

postoje vliv.  
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2.4 Struktura dotazníku a jeho jednotlivé sekce  

Dotazník strukturuji prostřednictvím jednotlivých sekcí, které mne i respondentům umožní lepší 

orientaci. Každá sekce je v dotazníku označena a pojmenována, tudíž respondent ví, kdy daná 

sekce začíná a jakým směrem v ní budou otázky orientovány. Sekce rovněž slouží pro mou 

orientaci v datovém souboru, jelikož každá sekce zaměřující se na určité téma je označena 

odlišným písmenem.  

• Studium 

Sekce studium je v dotazníku, hned po jeho uvedení, první, jelikož je můj výzkum 

orientován na komparaci technických a humanitních oborů. V této sekci jsou tedy 

umístěny otázky zkoumající zaměření a konkrétní studovaný obor, ale rovněž první 

zmínky o genderové problematice. Zajímá mne zde především, zda jsou respondenti s 

genderovou problematikou seznámeni a pokud ano, kde se s ní seznámili (ZŠ/SŠ/VŠ, ve 

volném čase..), jelikož takto budu měřit jednu ze svých hypotéz týkající se předpokladu, 

že studenti technických oborů jsou o dané problematice méně informovaní.  

• Rodina 

Následuje sekce zaměřující se na rodinné zázemí respondenta, ve které zjišťuji, v jaké 

rodině respondent převážně vyrůstal a zda v této rodině pozoroval tradiční rozdělení 

genderových rolí, „Tradičním rozdělením genderových rolí je myšleno, že žena se starala 

o úklid, děti, zajišťovala emoční atmosféru v rodině, muž se naopak stará o chod 

domácnosti spojený s manuálními věcmi - oprava spotřebičů, údržba zahrady apod“ 

(definice použitá v dotazníku). 

• Genderové stereotypy 

Genderové stereotypy jsou v dotazníku měřeny pomocí baterie tvrzení umístěných na 

likertově škále, kde respondent odpovídá mírou souhlasu od 1 (zcela souhlasím) do 5 

(zcela nesouhlasím). Najdeme zde například tvrzení: „Žena by svou energii měla věnovat 

spíše péči o domácnost a děti, než do svého kariérního rozvoje.“ 

• Sexuální historie  

Sexuální historie je intimním tématem dotazníku a proto jsem ji směřovala až k jeho 

konci. V této sekci se ptám, kromě celkového počtu sexuálních a příležitostných 

sexuálních partnerů, rovněž na zájem o příležitostný sexuální poměr či na to, jaké má 

respondent s takovými poměry zkušenost.  

• Postoje k sexuálnímu chování mužů a žen 

V této sekci najdeme znovu baterii tvrzení, která je jádrem celého výzkumu. Tato baterie 
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měří výskyt fenoménu. Obsahuje 1 samostatnou položku orientovanou pozitivně, 

vzhledem k SDS, „Pro ženu je horší mít více známostí na jednu noc, než je pro muže.“ a 

5 položek párových, které znějí totožně, ale vždy jsou orientovány jednou na muže a 

podruhé na ženu: „Je v pořádku, že má žena více sexuálních partnerů najednou.“ versus 

„Je v pořádku, že má muž více sexuálních partnerek najednou.“ Jako v první baterii 

mohou respondenti vybírat míru souhlasu v rozhraní 1 (zcela souhlasím) - 5 (zcela 

nesouhlasím). Kromě baterie jsou zde rovněž obsaženy otázky zkoumající, zda 

respondenti vnímají výskyt fenoménu SDS ve společnosti: „Myslíte si, že lidé v naší 

společnosti hodnotí stejně muže a ženy za sexuální chování?“ 

• Sociodemografické údaje  

Poslední sekce slouží k ukotvení získaných dat vzhledem k pohlaví, věku, sexuální 

orientaci či náboženskému vyznání zúčastněných respondentů.  

 

3 Kvantitativní výzkum 

3.1 Pilotáž a předvýzkum 

Pilotáž jsem neměla naplánovanou, nijak jsem ji nestrukturovala, a ani jsem pro ni nevybrala 

speciální respondenty. Fenomén a jeho výskyt či alespoň diskurz SDS jsem pozorovala již delší 

dobu v mém okolí, což bylo rovněž motivací pro věnování pozornosti tématu v mé práci, a tak 

jsem o problematice samovolně začala mluvit mezi svými přáteli či známými (tyto rozhovory k 

tématu přirozeně směřovaly) a zjišťovala jsem, jak se k tématu daní jedinci staví - zda si myslí, 

že fenomén ve společnosti existuje, jak se podle nich projevuje a jaká slova v diskurzu užívají a 

také, jaká specifická témata s ním spojují nebo jednoduše, jak na fenomén nahlíží. U všech, se 

kterými jsem na téma diskutovala, vzešlo najevo, že oni sami nesoudí ženu negativněji a nedělají 

rozdíl mezi hodnocením sexuálního chování muže a ženy, avšak jsou přesvědčeni/domnívají se, 

že ve společnosti dochází k odlišnému hodnocení stejného sexuálního chování v závislosti na 

genderu. Již ze zahraničních výzkumů, které byly zrealizovány a které jsem v práci již zmínila, 

se výskyt fenoménu SDS neprojevil, avšak zúčastnění respondenti uvedli, že jej vnímají jako 

společensky všudypřítomný (Michael J. Marks, R. Chris Fraley, 2005).  

Do pilotáže jsem se rozhodla zahrnout i náhodnou situaci, ve které jsem se naskytla, a ve které se 

mi naskytla příležitost vyslechnout si rozhovor cizích lidí, kteří hovořili o tématu sexuality, 

konkrétně o tom, zda je vhodné, aby žena iniciovala sex. Zúčastněná žena v rozhovoru dalším 
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dvěma mužům a další ženě, říkala, že: „je neadekvátní, aby žena iniciovala sex. Žena má být spíš 

povolná a dát vědět, že o sex stojí, ale nemá ho iniciovat.“ Zcela nezávisle jsou i v mém 

výzkumném nástroji obsažena tvrzení orientované na iniciaci sexu ze strany muže a ženy.  

Po dokončení dotazníku jsem oslovila 10 respondentů, které jsem do konečného vzorku 

nezahrnula, jelikož jsem dotazník dále pozměnila. Rovněž jsem je poprosila, aby dotazník znovu 

nevyplňovali, jelikož jsme jej spolu diskutovali a chtěla jsem se vyvarovat případnému zkreslení 

jejich odpovědí. Tito respondenti mi, kromě potvrzení srozumitelnosti a jednoznačnosti otázek v 

dotazníku, dali i zpětnou vazbu a případné tipy k jeho vylepšení - některé jsem zahrnula (například 

otázky č. 21 a 22 - přidala jsem možnost odpovědi ‘taková informace pro mne není podstatná’, 

která některým zkušebním respondentům chyběla a já jsem zvážila, že se taková možnost opravdu 

hodí). Upravila jsem rovněž baterii tvrzení vypovídající o genderových stereotypech, kde byla 

tvrzení původně formulována: „Domácí práce a péče o dítě je přirozenou sférou ženské 

seberealizace,“ a upravila je na formu:  „Domácí práce a péče o dítě má být přirozenou sférou 

ženské seberealizace.“ Slovo ‘je’ jsem tedy upravila na slovní spojení ‘má být’, které, dle mého 

úsudku, spíše vyjadřuje stereotypní postoj, ke kterému jsem se chtěla v práci přiblížit.  

 

3.2 Sběr dat 

Dotazování probíhalo přes online platformu Google forms, kde byl dotazník aktivní od 8.3. do 

25.3. 2021. Zpočátku bylo v mém úmyslu oslovit pracovníky studijních oddělení jednotlivých 

fakult vysokých škol technických a jejich prostřednictvím dotazník rozšířit studentům. Očekávala 

jsem, že sehnat jedince humanitního zaměření bude lehčí, jelikož použiji facebookovou skupinu 

ročníku, ve kterém studuji a tam dotazník zveřejním. Oslovení studijních oddělení jsem nejprve 

odsunula, jelikož mi nápad nepřipadal zas tak dobrý a předpokládala jsem, že nedostanu příznivé 

odpovědi. 

Mezi studenty humanitních oborů jsem tedy dotazník rozšířila prostřednictvím skupiny na 

facebooku a k technicky zaměřeným studentům jsem si chtěla zajistit přístup pomocí mých přátel 

a známých a ty jsem tedy oslovila. První den jsem nasbírala okolo 60 respondentů humanitního 

zaměření, ale přes své známé asi pouze dva respondenty z technických oborů. Bylo mi tedy jasné, 

že k získání dalších respondentů se potřebuji zajistit přímé spojení s respondenty a oslovit je pod 

svým jménem. Vrátila jsem se tedy k možnosti oslovit pracovníky studijních oddělení fakult 

technických VŠ, jejichž e-maily jsem vyhledala na internetových stránkách a na ně jsem zaslala 

dotazník s prosbou o jejich rozšíření mezi studenty. Zaměřila jsem se pouze na univerzity  ČVUT 
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a VŠCHT a oslovila 6 z jejich fakult. Z těchto 6 e-mailů jsem dostala 3 odezvy - jedna pracovnice 

studijního oddělení byla ochotna mou práci sdílet dál, zatímco mi druhá sdělila, že toto není v 

jejich kompetenci. Velice mi však pomohl odkaz pracovníka, který mne odkázal na studijní 

spolek, jehož zastupující člen vložil můj dotazník na studenty sdílený disk.  

V tuto chvíli jsem již moc neotálela a ani se nespoléhala na jeden zdroj respondentů a na 

facebooku oslovila skupiny studentů VŠCHT a ČVUT, kde jsem s jejich souhlasem mohla sdílet 

dotazník. Následné dny se počet respondentů neustále zvyšoval a během chvíle studenti 

technických oborů v mém datovém souboru převyšovali, načež jsem se rozhodla oslovit i další 

skupiny studentů humanitních oborů, rovněž na facebookových skupinách.  

 

3.3 Respondenti  

Dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem 500 respondentů (N = 500), z čehož 64,2% (321) žen 

a 35,8% (179) mužů. Genderový nepoměr si vysvětluji předchozími studiemi, ze kterých vyplývá, 

že ženy odpovídají častěji jak na tradiční tak online dotazování (Smith, 2008) a rovněž tím, že 

muži v humanitních oborech nemají takové zastoupení - data ČSÚ předkládají, že v oblasti 

humanitních a společenských věd studuje 64,3% (37 024) žen a pouze 35,7% (20 554) mužů (N 

= 57 578) (ČSÚ, 2020). Jak můžeme vidět v níže vloženém grafu (graf č.1) v 64,2% žen v 

získaném vzorku je skoro stejné procentuální zastoupení těch, které studují vysokou školu s 

technickým a humanitním zaměřením - 49,8% žen z oborů technických a 50,2% žen z oborů 

humanitních. U mužů v mém souboru můžeme pozorovat nevyváženost v rámci studovaných 

oborů - 71,5% mužů studuje obor s technickým zaměřením a pouze 28,5% mužů v souboru se 

zařadilo k humanitnímu zaměření. Data jsou prezentována v grafu č. 1.  

Graf č. 1 Zaměření studijního oboru VŠ při rozdělení do skupin mužů a žen v %  
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Nejzastoupenější věkovou skupinou v mém souboru byli studenti ve věku 21-22 let (33,1%), poté 

studenti ve věku 18-20 let (24,7%) a studenti v rozmezí 23-24 let (21,5%), zatímco nejméně 

početnou věkovou skupinou byli jedinci ve věku 26 let a více (7,6%). Data jsou prezentována ve 

sloupcovém grafu č.2 níže. 

Graf č. 2 Věkové zastoupení respondentů v % 

 

V mém výzkumu se budu zabývat rovněž náboženskou orientací, proto je vhodné ji zmínit i 

zde:  87,6% respondentů uvedlo, že nevyznávají žádné náboženství, 9,4% respondentů se zařadilo 

mezi mnou nabídnuté náboženské orientace (křesťanství - 7,8%, islám - 0,2%, judaismus - 0,4%, 

buddhismus - 0,8, hinduismus - 0,2) a 3% respondentů zvolilo otevřenou odpověď, se kterými 

však ve své analýze pracovat nebudu. Další proměnnou, kterou budu užívat v analýze je rodinné 

zázemí, jelikož, jak jsem již zmínila, dle teorií, ze kterých ve své práci vycházím se jedinci 

genderovým rolím a příslušnému chování učí v procesu socializace nápodobou, tudíž je u jedinců 

z úplných rodin větší pravděpodobnost pozorování tradičního rozdělení genderových rolí, jeho 

nápodoba a reprodukce. Z 500 respondentů uvedlo 75,8%, že převážně vyrůstalo v úplných 

rodinách, 7,6 respondentů v rodinách úplných s jedním nevlastním a jedním vlastním rodičem, 

11,4% respondentů vyrůstalo v neúplné rodině pouze s matkou a 1% respondentů vyrůstalo 

převážně pouze s otcem, 4,2% respondentů uvedlo slovní odpovědi, které rovněž do analýzy 

nezahrnu, jelikož by pro jejich zařazení bylo nutné vytvořit hned několik nových kategorií, které 

bych v analýze nevyužila. Data o procentuálním rozložení respondentů v rámci rodinného zázemí 

prezentuje graf č. 3. 
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Graf č. 3 Rodinné zázemí respondentů v % 

 

Pokud jde o sexuální orientaci, ve výzkumném souboru se 82,2% respondentů označilo jako 

heterosexuálních, 3,8% jako homosexuálních a 11,6% respondentů se zařadilo k bisexuální 

orientaci. Pod možnost jiné se zařadilo 2,4%, s touto možností v analýze rovněž pracovat 

nebudu. Data jsou opět prezentována v grafu níže.  

 

Graf č. 3 Sexuální orientace respondentů v % 
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4 Analýza dat  

4.1 Postoje k sexuálnímu chování mužů a žen  

Jádrem práce je baterie tvrzení vypovídající o sexuálním chování mužů a žen. Baterie obsahuje 

celkem 11 vytvořených položek (5 položek párových - jednou orientovaných na postoje k chování 

žen, podruhé na postoje orientované k chování mužů a 1 samostatnou položku), u kterých 

respondenti vyjádřili stupeň souhlasu na 5 stupňové Likertově stupnici od „1 = zcela souhlasím“ 

do „5 = zcela nesouhlasím“ a „3 = ani souhlas, ani nesouhlas.” Znění jednotlivých tvrzení v baterii 

je možné vidět v níže vložené tabulce č. 1, která rovněž obsahuje průměrné hodnoty odpovědí 

respondentů na všech 11 položek, jejich minimální a maximální hodnoty a směrodatné odchylky. 

Položky jsou v tabulce seřazeny vzestupně, dle jejich průměru.  

První, čeho si můžeme všimnout je, že průměry párových položek se vždy pohybují okolo stejné 

hodnoty - to značí, že respondenti vyjadřují v průměru stejnou míru souhlasu v postojích k 

stejnému sexuálnímu chování mužů a žen. Jelikož jsou tyto hodnoty u párových položek podobné, 

můžu se již zde domnívat, že fenomén sexuálního dvojitého standardu se pravděpodobně ve 

vzorku neprojeví.  

Pokud jde o samotné hodnoty průměrů odpovědí na tvrzení, pohybují se od hodnoty 3 a výše, to 

znamená, že respondenti v  průměru s žádným z tvrzení v baterii nevyjádřili svůj souhlas. Hodnota 

číslo 3 na stupnici reprezentovala neutrální postoj - ani souhlas, ani nesouhlas s daným tvrzením. 

Tuto možnost respondenti nejvíce volili v případě prvních dvou položek v níže vložené tabulce 

č.1 a to: „Pro ženu je horší mít více známostí na jednu noc, než je pro muže.” a „Je v pořádku, že 

má žena více sexuálních partnerů najednou.” (hodnoty obou položek jsou v rozpětí 3,30 - 3,33), 

následuje tvrzení z párové položky s hodnotou 3,48 („Je v pořádku, že má muž více sexuálních 

partnerek.”) - z toho vyplývá, že v případě, kdy respondenti uvažují o vhodném počtu sexuálních 

partnerů a o adekvátní míře sexuální aktivity či pasivity, volí spíše neutrální možnost u obou 

genderových kategorií. Možnost 3 (ani souhlas, ani nesouhlas) je však ve výzkumech ošemetná a 

nelze říci, že respondenti jsou v postoji vyloženě neutrální či, že nemají názor. Vysvětlením by 

mohl být i fakt, že jim nezáleží, kolik sexuálních partnerů muži a ženy mají.  

Pokud jde o průměrné odpovědi v postojích k první souloži, resp. k tomu, zda je vhodné, aby žena 

či muž své panenství/panictví ztratili před dovršením plnoletosti, pohybují se průměrné odpovědi 

respondentů kolem hodnoty 3,5. Tedy na pomezí neutrality a spíše nesouhlasu s tvrzeními. Opět 

však vidíme, že průměry odpovědí se mezi sebou zásadně neliší a tudíž je postoj k první souloži 
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u mužů a žen podobný a to takový, že respondenti nesouhlasí s tím, že ani u jednoho z genderů je 

vhodné provozovat první soulož před dovršením plnoletosti.  

Spíše nesouhlas vyjádřili respondenti u položek vypovídajících o tom, jaká genderová kategorie 

by měla být více sexuálně znalá a u tvrzeních o obdivu žen/mužů s vysokým počtem sexuálních 

poměrů. Respondenti tedy neobdivují muže ani ženy, kteří měli poměr s mnoha 

partnerkami/partnery. A rovněž z hodnot vyplývá, že respondentům zřejmě nezáleží na tom, kdo 

z genderové kategorie by měl být v rámci sexuality znalejší.  

Průměrná hodnota odpovědí na poslední dvě položky v tabulce č.1: „Pro muže se nehodí, aby 

inicioval sex.” a „Pro ženu se nehodí, aby iniciovala sex.” se pohybuje kolem hodnoty 4,5. 

Respondenti tedy opět s tvrzeními vyjádřili spíše nesouhlas a z jejich postojů tedy vyplývá, že 

nesouhlasí s tím, že by pro muže či ženu bylo nevhodné iniciovat sex. Nelze však říci, že by 

souhlasili s tím, že iniciace sexu vhodná je.  

 

Tabulka č. 1 Deskriptivní statistika baterie měřící SDS 

 

  N 
Minimální 

hodnota 
Maximální 

hodnota Průměr 
Směrodatná 

odchylka 

 Pro ženu je horší mít více známostí na jednu 

noc, než je pro muže. 500 1 5 3,30 1,370 

Je v pořádku, že má žena více sexuálních 

partnerů najednou. 500 1 5 3,33 1,370 

Je v pořádku, že má muž více sexuálních 

partnerek najednou. 500 1 5 3,48 1,342 

Pro muže je vhodné ztratit své panictví před 

dovršením plnoletosti. 500 1 5 3,55 1,096 

Pro ženu je vhodné své panenství ztratit před 

dovršením plnoletosti. 500 1 5 3,67 1,018 

Žena by měla být více sexuálně znalá než její 
500 1 5 3,93 0,921 
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muž. 

Obdivuji ženy, které měly sexuální poměr s 

mnoha muži. 500 1 5 4,03 1,049 

Muž by měl být více sexuálně znalý než jeho 

žena. 500 1 5 4,03 1,021 

Obdivuji muže, kteří měli sexuální poměr s 

mnoha ženami. 500 1 5 4,10 1,009 

Pro muže se nehodí, aby inicioval sex. 500 1 5 4,49 0,804 

Pro ženu se nehodí, aby iniciovala sex. 500 1 5 4,57 0,755 

 

Z tabulky průměrných hodnot odpovědí na daná tvrzení v baterii měřící postoje k sexuálnímu 

chování žen a mužů vyplývá, že respondenti zaujímají podobný postoj k sexuálnímu chování 

mužů a žen. Rovněž nesouhlasí s tím, že by muž měl být více znalý než žena, což například 

vyplývá z evoluční teorie sexuality, stejně jako fakt, že muž s vyšším počtem sexuálních partnerek 

si tím zvyšuje i sociální status a je dle teorie SDS označován jako „borec” - respondenti totiž 

nesouhlasili s tím, že by takové muže obdivovali. Dle těchto odpovědí na sexuální chování mužů 

a žen se tedy respondenti zdají být spíše konzervativnější, ale ve svých názorech jsou odpovědi u 

mužů a žen konzistentní a tím také vyjadřují rovný postoj.  

 

Tabulka korelací (Příloha č. 2) ukazuje míru korelačního koeficientu dle Kendalla, který jsem 

vybrala proto, že míra souhlasu s tvrzeními byla měřena na Likertově stupnici a data z Likertovy 

škály, která obsahuje 5 hodnot (zcela souhlasím - ani souhlas, ani nesouhlas - zcela nesouhlasím) 

se analyzují jako ordinální data, pro která je vhodné použít právě Kendallův korelační koeficient. 

Nejvyšší korelační koeficienty jsou samozřejmě mezi proměnnými, které korelují samy se sebou 

(1,00), poté najdeme vysokou míru závislosti mezi párovými tvrzeními baterie a to nám tedy říká, 

že čím více respondenti nesouhlasili s tvrzeními vypovídajícími o konkrétním sexuálním chování 

žen, tím více nesouhlasili s tím samým tvrzením, které však bylo orientováno na muže. To nám 

opět potvrzuje, že respondenti jsou konzistentní ve svých postojích a nedělají rozdíly v rámci 

genderových kategorií. Vyšší pozitivní míru korelace rovněž vidíme u podobně orientovaných 
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tvrzení - například u tvrzení „Obdivuji ženy, které měly sexuální poměr s mnoha muži” a „Je v 

pořádku, že má muž více sexuálních partnerek najednou“ je korelační koeficient přibližně na 

hodnotě 0,42, což opět značí, že respondenti, kteří dávali vyšší kódy u prvního tvrzení, dávali 

rovněž vyšší kódy u druhého tvrzení. Takovou tendenci můžeme pozorovat u všech na podobné 

chování orientujících se tvrzení.  

V tabulce najdeme rovněž položky, které spolu nesouvisejí skoro vůbec - například skupina 

tvrzení, která se orientuje na určitý počet sexuálních partnerů či vyšší sexuální aktivitu u mužů a 

žen má skoro nulové korelační koeficienty s tvrzeními, která měří postoje vypovídající o tom, 

nakolik respondenti souhlasí s tím, kdy je pro muže a ženy vhodné začít žít sexuální život. Opět 

podobnou tendenci můžeme pozorovat v rámci všech 11 položek u těch, které si nejsou blízké 

tím, o čem vypovídají.  

Korelovanost položek byla testována také prostřednictvím Bartlettova testu sféricity, jehož p 

hodnota byla menší než 0,05, což jen korelovanost položek v baterii potvrdilo. 

 

4.2 Sexuální dvojitý standard - ano či ne?  

Baterie tvrzení obsahuje již zmíněných 11 položek, které jsou v 5 případech párové a každá z nich 

je tedy jednou vztažena k ženám a jednou k mužům. Abych zjistila, zda se v datovém souboru a 

v rámci zkoumaného vzorku fenomén SDS projevil, rozhodla jsem se využít metodu součtového 

indexu. Rozdělila jsem tvrzení baterie do dvou skupin - postoje k sexuálnímu chování mužů a 

postoje k sexuálnímu chování žen. Poté jsem vypočítala průměr těchto skupin, který bude 

zastupovat průměr odpovědí na skupinu tvrzení na 5 stupňové Likertově stupnici od „1 = zcela 

souhlasím“ do „5 = zcela nesouhlasím“ a „3 = ani souhlas, ani nesouhlas.” První položka („Pro 

ženu je horší mít více známostí na jednu noc, než je pro muže”) byla z baterie vyřazena, jelikož 

je v ní již srovnání mužů a žen obsaženo a následně bude analyzována jako samostatná proměnná. 

Průměry obou skupin jsem poté mezi sebou srovnala. Případný rozdíl v průměrech skupin tvrzení 

by značil, že respondenti drží vzhledem k mužům a ženám rozdílné standardy k jejich sexuálnímu 

chování a tudíž by se fenomén SDS projevil. Z níže vložené tabulky vidíme, že průměry skupin 

položek se v zásadě neliší. Hodnoty se pohybují okolo čísla 4, které na škále označovalo spíše 

nesouhlas s uvedenými tvrzeními. Respondenti tedy v obou případech tvrzení spíše nesouhlasili 

a podobný průměr odpovědí na daná tvrzení představuje rovněž podobné postoje k sexuálnímu 

chování mužů a žen ve vzorku respondentů. Již z této analýzy mohu zodpovědět jednu z 

výzkumných otázek a rovněž potvrdit mnou stanovenou hypotézu, která předpokládala, že 
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fenomén se ve vyšetřeném vzorku neprojeví. 

 

Tabulka č. 2 Postoje k sexuálnímu chování mužů a žen  

 

  

N Minimum Maximum Průměr 

Směrodatná 

odchylka 

postoje k sexuálnímu 

chování mužů 500 1,6 5 3,93 0,6 

postoje k sexuálnímu 

chování žen 500 1,6 5 3,91 0,58 

N 500 
    

 

4.3 Sexuální standardy v rámci skupiny mužů a žen 

Poté, co jsem zjistila, že respondenti nevykazují postoje, ve kterých by byl dvojitý standard 

přítomný a v rámci postojů k sexualitě jsou si podobní, podrobila jsem dále analýze skupiny mužů 

a žen a také studenty technických a humanitních škol, na jejichž komparaci je má práce rovněž 

založena. Pro tyto analýzy jsem použila parametrické dvouvýběrové t-testy sloužící k porovnání 

průměrů v rámci dvou skupin (muži a ženy, studenti technických a humanitních oborů), abych 

zjistila, zda se odpovědi na tvrzení v rámci těchto skupin liší a mohla zodpovědět další výzkumné 

otázky.  

Tabulka č. 3 Popisná statistika proměnných vypovídajících o postojích k sexuálnímu chování 

mužů a žen 

  

Pohlaví N Průměr 

Směrodatná 

odchylka 

postoje k žena 321 3,98 0,58 
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sexuálnímu 

chování mužů muž 179 3,84 0,62 

postoje k 

sexuálnímu 

chování žen 

žena 321 3,89 0,58 

muž 179 3,94 0,57 

 

Tabulka č. 4 Parametrický dvouvýběrový t-test skupin mužů a žen  

  

P-hodnota 

Rozdíl 

průměrů 

postoje k sexuálnímu 

chování mužů 0,02 0,14 

postoje k sexuálnímu 

chování žen 0,32 -0,05 

 

Tabulka č. 3 obsahuje průměry skupiny mužů a žen v rámci tvrzení o sexuálních standardech 

orientovaných zvlášť na muže a ženy. Vidíme, že hodnoty průměrů jsou si podobné, avšak jsou 

mezi nimi nepatrné rozdíly. V případě tvrzeních orientovaných na muže i ženy respondenti volili 

podobné odpovědi a to možnost číslo 4 - spíše nesouhlas s tvrzeními. Tabulka č. 4 prezentuje 

samotné t-testy. P hodnota prvního t-testu testujícího rozdíly průměrů v rámci tvrzení 

orientovaných na sexuální chování mužů je menší než stanovená hodnota 0,05, což nám říká, že 

průměry se liší. Tento t-test tedy říká, že daná hodnota je statisticky významná na 95% hladině 

významnosti.  Když se však podíváme do kolonky rozdílu průměrů čteme hodnotu 0,14. Zde jsem 

si na pomoc vzala také Hedgesovo g, jež je měřítkem velikosti efektu. To jsem vypočítala dle 

následujícího vzorce: Hedgesovo g = (3,8883 – 4,1246) ⁄ 0,910739 = 0,022778. Tato hodnota 

značí malý efekt, který však vypovídá o tom, že ženy mají tendenci výraznějšího nesouhlasu s 

tvrzeními orientovanými na muže než muži samotní. Z tabulky průměrů skupin dále můžeme 

pozorovat, že obě genderové kategorie mají jemnou tendenci, tvrzení orientovaná na opačnou 

kategorii v průměru, hodnotit výraznějším nesouhlasem - průměr odpovědí skupiny žen v rámci 

tvrzení orientovaných na muže je přibližně 3,98, zatímco průměr v rámci tvrzení orientovaných 

na ně samotné je přibližně 3,88. Podobnou tendenci můžeme pozorovat také u mužů v mém 
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vzorku (muži v rámci postojů orientovaných na sexuální chování žen: 3,94 a v rámci tvrzení 

orientovaných na muže: 3,84). Rovněž v rámci jednotlivých skupin tvrzení - jak už orientovaných 

na ženy či muže - vidíme ve výše vložených tabulkách opravdu nepatrné rozdíly, u obou případů 

se ženy a muži pohybují blízko hodnoty 4, tudíž s danými tvrzení v obou případech spíše 

nesouhlasili a rozdíl nebudu brát jako zásadní. To opět vypovídá o tom, že respondenti ve vzorku 

jsou si v postojích k sexualitě hodně podobní a vykazují rovnostářská hodnocení. Sexuální 

chování nerozlišují dle genderových kategorií a zastávají spíše konzervativní postoje k sexualitě 

- spíše nesouhlasí s tím, že pro muže a ženu je vhodné ztratit panictví/panenství před dovršením 

plnoletosti, že je v pořádku, aby žena či muž měli více sexuálních partnerů najednou.  

P hodnota druhého t-testu je již mnohem vyšší (0,32) a značí, že průměry skupin, v rámci 

tvrzeních orientovaných na ženy, nejsou odlišné a test tedy jen potvrzuje, že respondenti se postoji 

k sexualitě mezi sebou neliší a nerozdělují na to, co je vhodné a co není dle genderových 

kategorií.  

Samostatně byla analyzována první položka z baterie, tvrzení: „Pro ženu je horší mít více 

známostí na jednu noc, než je pro muže.“, jejíž průměr je 3,30.  Respondenti tak opět volili v 

průměru spíše neutrální možnost číslo 3, což je stejná hodnota, která byla zmíněna již na začátku 

popisu baterie tvrzení. Položka byla rovněž analyzována pomocí t-testu pro skupiny mužů a žen, 

jehož p hodnota nevyšla signifikantní. V níže vložené tabulce vidíme průměry skupiny mužů a 

žen v rámci odpovědí na toto tvrzení: u žen je průměr 3,23 a u mužů 3,42. Muži a ženy se tedy 

ani zde v rámci svých postojů neliší.  

 

Tabulka č. 5 Popisná statistika tvrzení „Pro ženu je horší mít více známostí na jednu noc než pro 

muže“ při rozdělení na muže a ženy  

  Pohlaví N Průměr 

Směrodatná 

odchylka 

Pro ženu je horší mít 

více známostí na 

jednu noc než pro 

muže 

žena 321 3,23 1,42 

muž 179 3,42 1,27 
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Tabulka č. 6 Parametrický t-test průměrů skupin mužů a žen v rámci tvrzení „Pro ženu je horší 

mít více známostí na jednu noc než pro muže“ 

  P-hodnota 

Rozdíl 

průměrů 

Pro ženu je horší mít 

více známostí na jednu 

noc než pro muže 

0,129 -0,194 

 

I když průměr odpovědí na toto tvrzení vyšel kolem hodnoty 3 a tudíž značící ani souhlas, ani 

nesouhlas, druhá nejčastěji volená odpověď na toto tvrzení byla odpověď 2 a tedy spíše souhlas 

s tvrzením (24,6% respondentů vybralo tuto možnost). Připouštím, že formulace daného tvrzení 

zřejmě nebyla vhodná, jelikož z dosavadních zjištění předpokládám, že jedinci, kteří spíše 

souhlasili s tvrzením, tak mohli učinit proto, že si mysleli, že společensky je pro ženu horší mít 

více známostí na jednu noc, ale sami tento postoj zastávat nemusí. 

I když první t-test v rámci tvrzeních orientovaných na sexuální chování mužů ukázal rozdíl v 

průměrech skupin, je velice nepatrný a muži a ženy jsou si velice podobní v rámci postojů na 

sexuální chování mužů a žen. Mohu tedy zodpovědět třetí výzkumnou otázku a to tak, že mezi 

muži a ženami se fenomén SDS neprojevil a obě genderové kategorie zastávají velice podobné 

postoje k sexuálnímu chování mužů a žen.  

 

4.4 Sexuální standardy v rámci skupin respondentů 

technických a humanitních oborů  

Před provedením t-testů pro testování rozdílu v rámci postojů k sexuálnímu chování jsem rovněž 

testovala, zda existuje rozdíl ve znalosti genderové problematiky mezi skupinami studentů. 

V tabulce č.7 vidíme, že průměry skupin se liší, což potvrzuje i p hodnota provedeného t-testu, 

která je na 0,00. V kolonce rozdílnosti průměrů vidíme hodnotu 0,33. Jelikož možnosti odpovědí 

na otázku byli následující: „1) ano” , „2) spíše ano” , „3) spíše ne” a „4) ne”, a průměry skupin 

jsou v rozmezí 1-2, jsou obě skupiny respondentů s problematikou genderu seznámeni. 

Respondenti, kteří se zařadili pod humanitní zaměření jsou však s problematikou seznámeni více 

a to v průměru o výše zmíněnou hodnotu 0,33, která je v tomto případě nic neříkající. Je však 
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zajímavé, že respondenti humanitních oborů, kteří v rámci studijního plánu jistě probírají 

problematiku nerovností a genderu, ve všech případech neuvedli možnost 1, stejně tak jako je 

zajímavé, že většina respondentů studujících technické obory se pohybuje v rozmezí možností 1-

2.   

 

Tabulka č. 7 Popisná statistika proměnné obecného seznámení s genderovou problematikou při 

rozdělení na respondenty technických a humanitních oborů 

 

  

Zaměření 

studijního oboru 

studované VŠ N Průměr 

Směrodatná 

odchylka 

Obecné 

seznámení s 

genderovou 

tématikou 

technické 288 1,70 0,70 

humanitní 212 1,37 0,55 

 

Tabulka č. 8 Parametrický t-test pro průměry skupin respondentů technických a humanitních 

oborů v rámci obecného seznámení s genderovou problematikou  

  P-hodnota Rozdíl průměrů 

Obecné seznámení s 

genderovou tématikou 
0,00 0,33 

 

Rozdíl v průměrech se neprojevil ani mezi skupinami studentů technických a humanitních oborů 

jak v rámci tvrzení orientovaných na sexuální chování mužů, tak žen. P hodnota obou testů byla 

opět vyšší než 0,05 a tudíž jsem přijala nulové hypotézy. Průměry obou skupin u obou případů 

tvrzení včetně t-testů jsou prezentovány v níže vložených tabulkách, ze kterých opět pozorujeme, 

že respondenti nejvíce volili 4. možnost a tedy opět s tvrzeními spíše nesouhlasili.  
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Tabulka č. 9 Popisná statistika proměnných vypovídajících o postojích k sexuálnímu chování 

mužů a žen při rozdělení na respondenty technických a humanitních zaměření 

  
  N Průměr 

Směrodatná 

odchylka 

postoje k 

sexuálnímu 

chování mužů 

technické 288 3,93 0,63 

humanitní 212 3,93 0,54 

postoje k 

sexuálnímu 

chování žen 

technické 288 3,95 0,59 

humanitní 212 3,85 0,55 

 

Tabulka č. 10 Parametrické t-testy pro průměry skupin respondentů technických a humanitních 

oborů v rámci postojů k sexuálnímu chování mužů a žen  

              P-hodnota Rozdíl průměrů 

postoje k sexuálnímu chování 

mužů 0,88 -0,01 

postoje k sexuálnímu chování 

žen 0,06 1,00 

 

Tyto testy vyvrátily předem stanovenou hypotézu o rozdílnosti výskytu fenoménu mezi 

skupinami studentů. I studenti se v rámci svých postojů k sexuálnímu chování mužů a žen neliší 

a dle získaných dat tak hodnotí stejně muže i ženy. To potvrdil i t-test pro samotnou první položku 

baterie, u kterého průměry studentů technických a humanitních oborů vyšly v hodnotách 3,33 a 

3,25 a p hodnota byla vyšší než 0,05, což prezentují tabulky níže. 
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Tabulka č. 11 Popisná statistika tvrzení „Pro ženu je horší mít více známostí na jednu noc než 

pro muže” při rozdělení na respondenty technických a humanitních zaměření 

  

Studijní obor 

studované VŠ N Průměr 

Směrodatná 

odchylka 

Pro ženu je horší mít 

více známostí na jednu 

noc než pro muže 

technické 288 3,33 0,08 

humanitní 212 3,25 0,10 

 

Tabulka č. 12 Parametrický t-test průměrů skupiny respondentů technických a humanitních 

oborů v rámci tvrzení „Pro ženu je horší mít více známostí na jednu noc než pro muže” 

  P-hodnota Rozdíl průměrů 

Pro ženu je horší mít více 

známostí na jednu noc než 

pro muže 

0,53 0,08 

 

4.5 Sexuální standardy v rámci skupin věřících a 

nevěřících.  

Stejně byly testovány i průměry skupin věřících a nevěřících. P hodnota obou provedených testů, 

byla nižší než 0,05 a tedy vypovídá o rozdílnosti průměrů skupin. Z níže vložených tabulek 

vidíme, že věřící respondenti v obou případech vyjádřili vyšší míru nesouhlasu s danými 

tvrzeními. V rámci tvrzeních orientovaných na ženy je to až o necelých 0,5 větší hodnota. Opět 

jsem si vzala na pomoc Hedgesovo g, které mezi skupinami věřících a nevěřících v postojích 

orientovaných na sexuální chování mužů, dle jeho vypočtené hodnoty (0,36), určuje malý efekt, 

ale ve druhém případě je jeho hodnota 0,62, která značí velký efekt a tudíž velký rozdíl mezi 

srovnávanými skupinami.  
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Tabulka č. 13 Popisná statistika skupin respondentů, kteří vyznávají nějaké náboženství a těch, 

kteří jsou nevěřící v rámci tvrzení vypovídajících o postojích k sexuálnímu chování mužů (první 

řádek) a žen (druhý řádek) 

  
Věřící/nevěřící N Průměr 

Směrodatná 

odchylka 

postoje k sexuálnímu 

chování mužů 

nevěřící 438 4,01 0,90 

věřící 47 4,34 0,98 

postoje k sexuálnímu 

chování žen 

nevěřící 438 3,95 0,87 

věřící 47 4,49 0,86 

 

Tabulka č. 14 Parametrické (dvouvýběrové) t-testy měřící rozdíl průměrů u skupin věřících a 

nevěřících v rámci tvrzení vypovídajících o postojích k sexuálnímu chování mužů a žen  

 

  

P-hodnota 

Rozdíl 

průměrů 

postoje k sexuálnímu chování 

mužů 0,02 -0,33 

postoje k sexuálnímu chování 

žen 0,00 -0,54 

 

V kolonce rozdílnosti průměrů čteme hodnotu 0,54, což je hodnota, o kterou věřící respondenti 

spíše volili nesouhlas s tvrzeními. Věřící respondenti tak vykazují vyšší nesouhlas, který by mohl 

vykazovat rovněž konzervativnější postoje vůči sexualitě.  

Po těchto t-testech jsem provedla ještě jeden další a to pouze s jednou položkou z baterie: „Je v 

pořádku, že má muž/žena více sexuálních partnerek/partnerů najednou.” Jelikož právě počet 

sexuálních partnerů je jedním z hlavních charakteristik dvojitého standardu, ale rovněž jde o 

faktor, který je důležitý v rámci sexuálního chování a postojů k sexualitě. Ukázalo se, že v 
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porovnání s nevěřícími, kteří se přikláněli spíše k neutrální možnosti 3 (ani souhlas, ani 

nesouhlas), věřící jasně zvolili nesouhlas s tímto tvrzením v nezávislosti na genderové kategorii. 

V níže vložené tabulce můžeme vidět průměry těchto dvou skupin v rámci tohoto tvrzení, tabulku 

s t-testem jsem se rozhodla již nevkládat, jelikož pro ukázku postojů jsou rozdílné průměry skupin 

dostačující. 

 

Tabulka č. 15 Popisná statistika tvrzení „Je v pořádku, že má muž/žena více sexuálních 

partnerek/partnerů najednou” v rámci skupin věřících a nevěřících  

  
Věřící/nevěřící N Průměr 

Směrodatná 

odchylka 

Je v pořádku, že má 

MUŽ více sexuálních 

partnerek najednou 

nevěřící 438 3,41 1,31 

věřící 47 4,16 1,41 

Je v pořádku, že má 

ŽENA více sexuálních 

partnerek najednou 

nevěřící 438 3,26 1,34 

věřící 47 4,00 1,43 

  

Jelikož se fenomén SDS neprojevil, můžu posoudit pouze postoje k sexuálnímu chování, 

které se mezi skupinami věřících a nevěřících respondentů v souboru liší – věřící 

respondenti mají tendenci být v rámci těchto postojů konzervativnější a rozhodnější.  

 

4.6 Sexuální standardy v rámci věkových kategorií 

Tabulka opět znázorňuje srovnání průměrů v rámci skupin respondentů ve věku 18-22 let a 23-

26 let a více. Původně jsem měla v úmyslu rozdělit respondenty do věkových skupin v rozmezí 

18-24 let a 25 let a výše, z důvodu rozložení respondentů v rámci proměnné ‘věk’ jsem se však 

rozhodla skupiny rozdělit takto. Průměry se opět pohybují kolem hodnoty 4, což opět vypovídá o 

tom, že respondenti volili převážně nesouhlas s tvrzeními orientovanými na muže i ženy a jejich 

postoje jsou tak velice podobné. Dvojitý standard hodnocení sexuality se ani u těchto skupin 

neprojevuje a respondenti tak očekávají stejné chování od mužů a žen, ale toto chování i stejně 
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hodnotí.  

 

Tabulka č. 16 Průměry skupin respondentů ve věku 18-22 let a 23-26 let a více 

  
Věk N Průměr 

Směrodatná 

odchylka 

postoje k sexuálnímu 

chování mužů 

18-22 286 3,96 0,58 

23 a více let 214 3,89 0,62 

postoje k sexuálnímu 

chování žen 

18-22 286 3,94 0,58 

23 a více let 214 3,86 0,57 

 

Tabulka č. 17 Parametrické t-testy pro skupiny respondentů ve věku 18-22 let a 23-26 let a více 

v rámci postojů k sexuálnímu chování mužů a žen  

  P-hodnota Rozdíl průměrů 

postoje k sexuálnímu chování mužů 0,18 0,72 

postoje k sexuálnímu chování žen 0,13 0,79 

 

Tabulka č. 17 prezentuje t-testy v rámci dvou skupin tvrzení a vidíme, že průměry jsou opět velice 

podobné a p hodnoty testů nejsou signifikantní. Testy mne opět utvrdili v zjištění, že respondenti 

jsou si svými postoji k sexualitě podobní, což ještě dále podporuje t-test v tabulce 19, který rovněž 

nevyšel signifikantní.  

Tabulka č. 18 Popisná statistika v rámci tvrzení „Pro ženu je horší mít více známostí na jednu 

noc než pro muže” pro skupiny respondentů ve věku 18-22 let a 23-26 let a více 

  Věk N Průměr 

Směrodatná 

odchylka 

Pro ženu je horší mít 
18-22 286 3,21 1,40 
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více známostí na jednu 

noc než pro muže 23 a více let 214 3,43 1,32 

 

Tabulka č. 19 Parametrické t-testy pro skupiny respondentů ve věku 18-22 let a 23-26 let a více 

v rámci tvrzení „Pro ženu je horší mít více známostí na jednu noc než pro muže” 

  P-hodnota Rozdíl průměrů 

Pro ženu je horší mít více známostí 

na jednu noc než pro muže 
0,77 -0,22 

 

4.7 Respondenti a jejich vnímání dvojitého standardu ve 

společnosti  

Předpokládala jsem, že i kdyby se v postojích respondentů fenomén neprojevil, respondenti ho 

budou ve společnosti vnímat jako přítomný. To měřily dvě jednoduché otázky, které spolu s 

odpověďmi na ně můžeme vidět v tabulkách níže. Většina respondentů (92,6%) je toho názoru, 

že muži a ženy nejsou hodnoceni za sexuální chování stejně, nýbrž že ženy jsou v případě vyššího 

počtu sexuálních partnerů (ale stejného počtu v porovnání s muži) souzeny negativněji.  

Tabulka č. 20 Otázka: „Myslíte si, že lidé v naší společnosti hodnotí stejně muže a ženy za 

sexuální chování?” 

  Četnost Procento 

ano 9 1,80 

spíše ano 28 5,60 

spíše ne 194 38,80 

ne 269 53,80 

Celkem 500 100,00 
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Tabulka č. 21 Otázka: „Myslíte si, že žena, která měla za svůj život více sexuálních partnerů je 

hodnocena negativněji než muž s podobným počtem sexuálních partnerek?“ 

  Četnost Procento 

ano 11 2,20 

spíše ano 26 5,20 

spíše ne 200 40,00 

ne 263 52,60 

Celkem 500 100,00 

 

Před tím, než jsem se zabývala vlivem víry v existenci fenoménu, podrobila jsem analýze dvě 

výše zmíněné otázky. Analyzovala jsem je opět pomocí t-testu, abych objasnila, zda se skupiny 

mužů a žen liší svými průměry odpovědí na tyto dvě otázky. Zjištění prezentuje tabulka č. 22 a 

23. Obě genderové kategorie - muži i ženy si myslí, že společnost jejich sexuální chování neměří 

stejným metrem, ale ženy ve zkoumaném vzorku toto přesvědčení vyjádřily ve větší míře. Zde 

nastává otázka, proč je mezi pohlavími tento rozdíl, zda ženy v souboru někdy samy okusily dvojí 

metr sexuality. 

 

Tabulka č. 22 Popisná statistika pro otázky „Myslíte si, že lidé v naší společnosti hodnotí stejně 

muže a ženy za sexuální chování?” a „Myslíte si, že žena, která měla za svůj život více sexuálních 

partnerů je hodnocena negativněji než muž s podobným počtem sexuálních partnerek?” v rámci 

skupiny mužů a žen  

 

  
Pohlaví N Průměr 

Směrodatná 

odchylka 

Myslíte si, že lidé v naší 

společnosti hodnotí stejně muže a 

ženy za sexuální chování? 

žena  321 3,55 0,62 

muž 179 3,25 0,76 
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Myslíte si, že žena, která měla za 

svůj život více sexuálních partnerů 

je hodnocena negativněji než muž 

s podobným počtem sexuálních 

partnerek? 

 

žena  321 3,57 0,61 

muž 179 3,17 0,76 

 

Tabulka č. 23 Parametrické t-testy pro průměry skupin mužů a žen v rámci otázek „Myslíte si, 

že lidé v naší společnosti hodnotí stejně muže a ženy za sexuální chování?” a „Myslíte si, že žena, 

která měla za svůj život více sexuálních partnerů je hodnocena negativněji než muž s podobným 

počtem sexuálních partnerek?” 

  P-hodnota Rozdíl průměrů 

Myslíte si, že lidé v naší společnosti hodnotí stejně 

muže a ženy za sexuální chování? 0,00 0,30 

Myslíte si, že žena, která měla za svůj život více 

sexuálních partnerů je hodnocena negativněji než 

muž s podobným počtem sexuálních partnerek? 0,00 0,40 

 

Pokud tedy respondenti věří v existenci fenoménu, následuje otázka, zda má tato víra nějaký vliv 

na jejich chování. Předpokládala jsem, že by se tento fakt mohl projevit v počtu sexuálních či 

příležitostných partnerů mezi muži a ženami. Rovněž předchozí test, jehož zjištěním je, že ženy 

jsou o existenci SDS ve společnosti více přesvědčené, napovídá tomu, že by se u žen mohl projevit 

menší počet sexuálních či/a příležitostných partnerů.  
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Graf č. 5 Počet sexuálních partnerů mužů a žen v % 

 

 

Graf č. 6 Počet příležitostných sexuálních partnerů mužů a žen v % 

 

 

Tato hypotéza byla testována opět t-testy, jejichž výsledky jsou opět prezentovány v tabulkách. 

Mezi muži a ženami se rozdíl v počtu neobjevil. Ani jedna p hodnota testů není statisticky 

významná. U počtu sexuálních partnerů se u obou skupin objevuje průměrná hodnota od 2,27 do 

2,42 - o něco vyšší je průměrná hodnota u žen, test však statistickou významnost neukázal, oproti 

teoriím, ze kterých vycházím, je však zjištění, že ženy v mém souboru, i když o málo, uváděly 

vyšší počet partnerů nečekané. V případě počtu příležitostných sexuálních partnerů je pak 

průměrná hodnota obou skupin vyrovnána.   
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Tabulka č. 24 Popisná statistika proměnných ‘počet sexuálních partnerů’ a ‘počet příležitostných 

partnerů’ při rozdělení na skupinu mužů a žen  

  
Pohlaví N Průměr 

Směrodatná 

odchylka 

Počet sexuálních 

partnerů  

žena  321 2,42 1,29 

muž 179 2,27 1,43 

S kolika lidmi jste 

měl/a příležitostný 

sex? 

žena  321 1,81 1,01 

muž 179 1,85 1,06 

 

Tabulka č. 25 Parametrický t-test průměrů pro skupiny mužů a žen v rámci proměnných ‘počet 

sexuálních partnerů’ a ‘počet příležitostných partnerů’ 

  P-hodnota Rozdíl průměrů 

Počet sexuálních partnerů  0,22 0,16 

S kolika lidmi jste měl/a příležitostný 

sex? 0,66 -0,42 

 

4.8 Sexuální orientace a sexuální dvojitý standard 

Respondenty jsem rovněž rozdělila na ty s heterosexuální sexuální orientací a na respondenty, 

kteří se zařadili pod homosexuální či bisexuální orientace. Tabulka č. 26 a 27 prezentuje výsledky 

t-testů. Hodnota v rámci postojů orientovaných na sexuální chování žen vyšla statisticky 

signifikantní a značí tedy rozdíl mezi skupinami. I když, v rámci postojů k sexuálnímu chování 

mužů, test statistickou významnost nepotvrdil i zde můžeme pozorovat nepatrný rozdíl v 

průměrech. U obou případů vidíme, že skupina respondentů řadící se k homosexualitě či 

bisexualitě se více blíží neutrální možnosti číslo 3. Může to být pro to, že respondenti, kteří 

zastupují tzv. LGBTQ komunitu mají celkově odlišné pohledy na sexuality a na genderové role, 
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a proto jsou v rámci tvrzení, která vypovídají o chování mužů a žen neutrálnější.  

 

Tabulka č. 26 Popisná statistika pro postoje k sexuálnímu chování mužů a žen při rozdělení na 

respondenty heterosexuální a homosexuální či bisexuální sexuální orientace  

  
Sexuální orientace N Průměr 

Směrodatná 

odchylka 

postoje k sexuálnímu 

chování mužů 

heterosexuální 411 3,95 0,61 

homosexuální/bisexuální 77 3,82 0,54 

postoje k sexuálnímu 

chování žen 

heterosexuální 411 3,94 0,58 

homosexuální/bisexuální 77 3,76 0,54 

 

Tabulka č. 27 Parametrický t-test průměrů skupiny respondentů heterosexuální a homosexuální 

či bisexuální sexuální orientace v rámci postojů k sexuálnímu chování mužů a žen  

  P-hodnota Rozdíl průměrů 

postoje k sexuálnímu chování mužů 0,76 0,13 

postoje k sexuálnímu chování žen 0,12 0,18 

 

I zde však vidíme, že se obě skupiny respondentů pohybují blízko hodnotě 4 a i přes rozdílnou 

sexuální orientaci si, v rámci postojů k sexualitě mužů a žen, respondenti nejsou tak vzdálení. 

 

4.9 Vliv rodinného zázemí na postoje k sexuálnímu chování 

mužů a žen a genderové role 

Ani vliv rodinného zázemí se v rámci t-testů pro postoje k sexuálnímu chování mužů a žen či 

v rámci genderových stereotypů neprokázal. Respondenti se opět pohybují kolem hodnoty 4 a 
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tedy spíše nesouhlasili s tvrzeními orientované na sexuální chování mužů a žen ale rovněž ani 

s tvrzeními vypovídajícími o genderových stereotypech. Data prezentují tabulky č. 28 a 29 

 

Tabulka č. 28 Popisná statistika pro postoje k sexuálnímu chování mužů a žen a genderové 

stereotypy při rozdělení na respondenty vyrůstající převážně v plných a neúplných rodinách  

  
Typ rodiny N Průměr 

Směrodatná 

odchylka 

postoje k 

sexuálnímu 

chování mužů 

úplná 417 3,94 0,60 

neúplná 62 3,97 0,58 

postoje k 

sexuálnímu 

chování žen 

úplná 417 3,92 0,59 

neúplná 62 3,93 0,52 

genderový 

stereotyp 

úplná 417 3,78 0,73 

neúplná 62 4,02 0,7 

 

Tabulka č. 29 Parametrické t-testy pro skupiny respondentů vyrůstající převážně v plných a 

neúplných rodinách v rámci postojů k sexuálnímu chování mužů a žen a genderovým 

stereotypům 

               P-hodnota Rozdíl průměrů 

postoje k sexuálnímu 

chování mužů 0,64 0,38 

postoje k sexuálnímu 

chování žen 0,90 -0,01 

genderový stereotyp -0,18 -0,24 
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4.10 Souvislost genderových stereotypů s postoji k sexuálnímu 

chování  

Dotazník obsahoval ještě jednu baterii tvrzení, která měřila genderové stereotypy. Tvrzení a jejich 

maximální, minimální hodnotu, průměr a směrodatnou odchylku můžeme vidět v tabulce č. 30.  

Tabulka č. 30 Popisná statistika baterie měřící genderové stereotypy  

  
N Minimum Maximum Průměr 

Směrodatná 

odchylka 

Domácí práce a péče o dítě má být 

přirozenou sférou ženské 

seberealizace 

500 1 5 3,49 1,18 

Muž má vydělávat peníze a žena se 

má starat o domácnost 
500 1 5 3,97 1,09 

Muž má přirozeně skrývat své pocity 500 1 5 4,59 0,81 

Žena by svou energii měla věnovat 

spíše péči o domácnost a děti, než do 

svého kariérního rozvoje 

500 1 5 4,18 0,96 

Muž se má pracovně rozvíjet a zajistit 

tak finanční chod domácnosti 
500 1 5 2,94 1,20 

Po narození dítěte je vhodnější, aby 

se žena vzdala kariéry a zůstala na 

rodičovské, než aby to udělal muž 

500 1 5 3,43 1,20 

Žena má své emoce vyjadřovat 

pláčem 
500 1 5 4,15 0,98 

Míra souhlasu s tvrzeními v baterii byla rovněž měřena prostřednictvím Likertovy stupnice od „1 

= zcela souhlasím“ do „5 = zcela nesouhlasím“ a „3 = ani souhlas, ani nesouhlas.” Všechna tvrzení 

jsou orientována tak, že pokud respondent zvolí možnosti 1-2 vyjadřuje tím genderový stereotyp 

a naopak pokud zvolí možnost 4-5 tak s genderovým stereotypem nesouhlasí. Respondenti ve 
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vzorku se stejně jako u první baterie v průměru pohybovali kolem hodnot 3 a výše. Respondenti 

vyjádřili neutrální odpověď či možnou nerozhodnost u tvrzení „Muž se má pracovně rozvíjet a 

zajistit tak finanční chod domácnosti.”, následují tvrzení „Po narození dítěte je vhodnější, aby se 

žena vzdala kariéry a zůstala na rodičovské, než aby to udělal muž.” a  „Domácí práce a péče o 

dítě má být přirozenou sférou ženské seberealizace.” - tato tři tvrzení totiž nemusí vyznít tak, aby 

opravdu měřila postoj k genderovým rolím, nýbrž mohou vyznít tak, že vypovídají o skutečnosti 

a i kdyby jedinec souhlasil tak to nutně neznamená, že vyjadřuje genderový stereotyp. Do jisté 

míry totiž např. domácí práce a péče o dítě je přirozenou sférou, ve které se žena seberealizuje. 

Když se totiž podíváme dále na tvrzení „Žena by svou energii měla věnovat spíše péči o 

domácnost a děti, než do svého kariérního rozvoje.“ průměrná míra souhlasu s ním se pohybuje 

na hodnotě 4,18 a tudíž respondenti s tvrzením spíše nesouhlasili. Můžeme zde tedy vidět, že 

ačkoliv jsou neutrální v tom, zda domácí práce má být sférou ženské seberealizace, tak s tím, aby 

žena energii věnovala spíše péči o domácnost nesouhlasí. Největší nesouhlas respondenti vyjádřili 

s tvrzeními vypovídajícími o tom, jak má žena či muž vyjadřovat city. Respondenti nesouhlasí s 

tím, že žena je má vyjadřovat pláčem a ani s tím, že muž by city měl skrývat.  

I přes to, že jsou průměry mezi tvrzeními značně odlišné, rozhodla jsem se i zde vytvořit součtový 

index - vypočítala jsem průměr odpovědí na všechna tvrzení v baterii. Rozhodla jsem se tak proto, 

že tvrzení v baterii jsou mířena stejným směrem - pokud respondent s tvrzením/tvrzeními 

souhlasí, vyjadřuje genderový stereotyp, pokud nesouhlasí, tak s genderovým stereotypem 

nesouhlasí. Nově vytvořenou proměnnou vypovídající o genderových stereotypech prezentuje 

tabulka 31. Najdeme v ní rovněž minimální a maximální hodnotu - minimální hodnota je 1,57 v 

důsledku toho, že žádný z respondentů ve vzorku na všechna tvrzení baterie nezvolil možnost 1. 

Vidíme, že průměr této nové proměnné je 3,8 a tedy, stejně jako u baterie měřící SDS, respondenti 

s tvrzeními spíše nesouhlasili a dané genderové stereotypy nepodpořili.  

 

Tabulka č. 31 Popisná statistika proměnné vypovídající o genderových stereotypech  

  N Minumum Maximum Průměr 

Směrodatná 

odchylka 

Genderové stereotypy 500 1,57 5 3,82 0,73 
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Dále jsem v rámci genderových stereotypů testovala rozdíly průměrů mezi skupinami mužů a žen 

a studentů technických a humanitních oborů. Tabulka č. 32 a 33 prezentují opět t-test mužů a žen. 

Signifikance testu je na 0 a tudíž signifikantní. To vidíme již v tabulce 32, kde se průměr odpovědí 

žen pohybuje skoro kolem hodnoty 4, zatímco muži jsou u hodnoty 3,5. Z tohoto rozdílu nelze 

říci, že muži podporují genderové stereotypy, ale spíše lze přijmout, že ženy s nimi více 

nesouhlasí. Jelikož jsou to právě ženy, které jsou stereotypy utlačovány, není divu, že jejich 

nesouhlas je silnější a jasnější.  

 

Tabulka č. 32 Popisná statistika proměnné vypovídající o genderových stereotypech 

  Pohlaví N Průměr 

Směrodatná 

odchylka 

Genderové stereotypy 
žena 321 3,98 0,04 

muž 179 3,53 0,05 

 

Tabulka č. 33 Parametrický t-test průměrů skupin mužů a žen v rámci proměnné vypovídající o 

genderových stereotypech 

  P-hodnota 

Rozdíl 

průměrů 

Genderové stereotypy 0,00 0,46 

 

Tabulky 34 a 35 prezentují t-test v rámci skupiny studentů humanitních a technických oborů. Jako 

test předchozí, i tento vyšel statisticky signifikantní. Zjištění vypovídají o tom, že respondenti 

studující humanitní obory jsou ve svých postojích k genderovým stereotypům jasněji rozhodnutí 

a stereotypy nepodporují a spíše s nimi nesouhlasí. Respondenti, kteří studují technické obory, 

rovněž vyjadřují spíše nesouhlas, ale nejsou v něm tak jistí. I přes to, že se mezi studenty 

neprojevil hlubší rozdíl v rámci znalosti problematiky genderu, u studentů humanitních oborů 

tento nesouhlas může být ovlivněn tím, že danou problematiku více probírají ve škole, jsou s ní 

více v kontaktu nebo dle zmíněné teorie, mají větší sociální souznění, a tedy chápou stereotypy 

jako závažnější problém.  
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Tabulka č. 34 Popisná statistika proměnné vypovídající o genderových stereotypech při rozdělení 

na respondenty technických a humanitních oborů  

  

Studijní obor 

studované VŠ N Průměr 

Směrodatná 

odchylka 

Genderové stereotypy 
technické 288 3,72 0,04 

humanitní 212 3,96 0,05 

 

Tabulka č. 35 Parametrický t-test průměrů skupin respondentů technických a humanitních oborů 

v rámci proměnné vypovídající o genderových stereotypech 

  P-hodnota 

Rozdíl 

průměrů 

Genderové stereotypy 0,00 -0,24 

Vliv vytvořené proměnné na postoje k sexuálnímu chování jsem měřila pomocí korelačního 

koeficientu dle Kendalla, jelikož data získaná baterií opět vypovídají ordinálnímu charakteru 

(Likertova stupnice 1-5, kdy 3=ani souhlas, ani nesouhlas). Vztah souvislosti je jasný mezi 

proměnnými, které vypovídají o postojích k sexuálnímu chování, avšak genderové stereotypy s 

těmito proměnnými nekorelují. V rámci postojů k sexuálnímu chování žen je Kendallův korelační 

koeficient na hodnotě 0,00, u postojů k sexuálnímu chování mužů pak na 0,11. Je tomu tak proto, 

že respondenti nevykazují ani SDS ani genderové stereotypy.  

 

Tabulka č. 36 Korelace proměnných „Postoje k sexuálnímu chování mužů”, „Postoje k 

sexuálnímu chování žen” a „Genderové stereotypy” 

 

  

Postoje k 

sexuálnímu 

chování mužů 

Postoje k 

sexuálnímu 

chování žen 

Genderové 

stereotypy 

Korelační koeficient 1,00 0,66** 0,11** 
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P-hodnota . 0,00 0,00 

N 500 500 500 

Korelační koeficient 0,66** 1,00 0,00 

P-hodnota 0,00 . 1,00 

N 500 500 500 

Korelační koeficient 0,11** 0,00 1,00 

P-hodnota 0,00 1,00 . 

N 500 500 500 

 

Tabulka č. 36    prezentuje korelaci tří proměnných - genderové stereotypy, postoje k sexuálnímu 

chování mužů a postoje k sexuálnímu chování žen. Korelační koeficient proměnných vyjadřující 

postoje je 0,660 a vyjadřuje tedy pozitivní souvislost mezi těmito proměnnými. Co je zde však 

zajímavé, je hodnota vyjadřující korelační koeficient mezi genderovými stereotypy a postoji k 

sexuálnímu chování žen, která je na 0 a tak nepotvrzuje vztah souvislosti a vlivu mezi těmito 

proměnnými. U postojů k chování mužů je pak hodnota 0,108, která vyjadřuje nízkou závislost. 

Vzhledem k tomu, že respondenti nevykazují ani fenomén SDS ani nepodporují genderové 

stereotypy, tak spolu tyto proměnné ani nekorelují.  

 

5 Diskuze  
Tato kapitola, jak vypovídá již název, bude věnována diskuzi zjištění. Proto jsem se rozhodla zde 

zopakovat první dvě výzkumné otázky, hlouběji rozebrat jejich zjištění z analytické části a pokusit 

se tato zjištění objasnit a propojit s teoriemi. Další tři výzkumné otázky vnímám spíše jako dílčí 

části práce a byly analyzovány a vysvětleny již v rámci části analytické. Zároveň se v těchto 

zjištěních neprojevil ve vzorku významný objev či odchylka a proto pokládám komentář v 

analytické části za dostatečný a prostor zde věnuji prvním dvěma výzkumným otázkám. 
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1) Vyskytuje se mezi studenty vysokých škol technických a humanitních fenomén 

sexuálního dvojího standardu, nebo odlišného hodnocení sexuálního chování mužů a 

žen?  

Na začátku chci zdůraznit, že si uvědomuji, že daná zjištění nelze generalizovat na populaci 

studentů technických a humanitních oborů, jelikož za tuto populaci vzorek není reprezentativní. 

Možným limitem provedeného šetření tedy může být to, že sesbíraná data nejsou shodná s cílovou 

populací - aby tomu tak bylo, musela by data projít vážením. S tak “malým” vzorkem respondentů 

zastupujících humanitní a technické obory (oproti číslům v populaci - viz. data ČSÚ, „Terciární 

vzdělávání: Studenti a absolventi vysokoškolského a vyššího odborného vzdělávání. Lidé a 

společnost.”, 2020) jsem se však rozhodla, že vážení dat je v mém případě zbytečné a tudíž 

výsledky vypovídají pouze o vzorku respondentů v šetřeném výzkumu, nikoliv o studentech 

vysokých škol obecně a nikoliv o ženách a mužích obecně. I přesto se domnívám, že závěry o 

vlivu pohlaví či studovaného oboru ze zjištění odvodit lze.  

Existence sexuálního dvojitého standardu se v rámci vzorku respondentů neprojevila. Z analýzy 

lze říci, že respondenti vyjadřují pouze jeden standard, kterým hodnotí sexuální chování mužů a 

žen. Jejich postoje tedy vyjadřují určité rovnostářství, ale zároveň i konzervatismus. V rámci 

postoje, zda je pro muže či ženy vhodné sexuální život započít před dovršením plnoletosti, 

respondenti spíše nesouhlasili. Tento postoj je však konzistentní se zjištěními prof. PhDr. Petr 

Weisse a Ph.D., doc. MUDr. Jaroslav Zvěřiny, CSc., jejichž longitudinální výzkum z let 2003 a 

2008 uvedl průměrný věk soulože u mužů a žen kolem 18 roku (konkrétně: 2003 - muži: 18,03, 

ženy: 18,01 a v roce 2008 - muži: 17,85 a a ženy: 18,08) (2008, str. 160-163). Zjištění Weisse a 

Zvěřiny a rovněž zjištění, že respondenti nepodporují soulož před dovršením plnoletosti, svědčí i 

o jisté zodpovědnosti mladých dospělých, kteří s touto aktivitou nikam nepospíchají.  

Respondenti rovněž nevyjádřili obdiv k někomu, kdo měl mnoho sexuálních partnerů či 

partnerek. Toto zjištění je rovněž v rozporu se zjištěnými v rámci americké společnosti, kde 

někteří autoři (Tanenbaum, 2008, Kreager, Staff, 2009) popsali, že vyšší počet sexuálních 

partnerek zvyšuje mužům sociálním status.  

 

2) Vnímají studenti vysokých škol technických a humanitních existenci fenoménu ve 

společnosti? 

Než se zaměřím na výzkumnou otázku, zůstanu ještě u sexuálního chování respondentů ve 

vzorku. Respondenti se mezi sebou zásadně neliší, ženy a muži se mezi sebou neliší. Jak bylo již 

řečeno, sexuální dvojitý standard je fenomén, jež předpokládá, že muži a ženy jsou souzeni 



 

 

53 

 

odlišně za stejné sexuální chování. Již zřejmě nelze hovořit o tradičním sexuálním standardu, 

jelikož i sexualita spolu s ostatními sférami lidského života prošla určitou liberalizací, které se 

dostává mužům i ženám. Proto v souvislosti s SDS hovoříme spíše o počtu sexuálních a 

příležitostných partnerů, kteří jsou v rámci formování SDS důležitými faktory. Evoluční teorie, 

se kterou pracuji, předpokládá, že muži mají více sexuálních či příležitostných partnerek, jelikož 

si tím zvyšují své možnosti. Samci jsou od přírody více dychtiví, samičky jsou vybíravé. Z říše 

zvířat se tato očekávání přenáší i na lidskou rasu - muži jsou sexuálně aktivnější, zatímco ženy 

jsou pasivnější (Saini, 2018, str. 136). Respondenti v mém vzorku však nevykazují výraznou 

sexuální aktivitu v rámci sexuálních či “pouze” příležitostných poměrů. Ženy v rámci otázky na 

počet sexuálních partnerů nejvíce volily možnost s rozmezím 1-5 sexuálních partnerů, muži volili 

to samé. Musíme však brát v úvahu, že nejpočetnější věkovou skupinou byli jedinci ve věku 21-

22 let a poté následovala skupina jedinců ve věku 18-20 let, pokud bychom se řídili zjištěními 

výzkumu Weisse a Zvěřiny, tak nejstarší jedinci z nejpočetnějších skupin měli během 4 let 

maximálně 5 sexuálních partnerek či partnerů. Pokud je průměrný počet sexuálních partnerů za 

život v roce 2009 pro muže 9,40 a pro ženy 5,52 (2009, str. 161), je průměrný počet partnerů v 

rámci zkoumaných respondentů vcelku velké číslo. Ve veřejně dostupných datech z výzkumu 

Zvěřiny a Weisse však chybí jakýkoliv věkový údaj, tudíž komparace není v mém případě zcela 

vhodná, jelikož neznám přesné údaje. 

Co se počtu příležitostných partnerů či partnerek týče, ani zde se muži a ženy odpověďmi výrazně 

neliší. Obě genderové kategorie uváděly nejčastěji 0. Z tohoto zjištění tedy vyplývá, že 

respondenti mají nejčastěji sexuální poměr se svými partnery či v rámci nějakých 

dlouhodobějších sexuálních vztahů, ale tzv. poměrům na jednu noc se moc neoddávají. I přes to, 

že respondenti v průměru nevyjádřili větší míru příležitostných sexuálních partnerů, myslí si, že 

ve společnosti existuje sexuální dvojí metr a že společnost tedy nesoudí muže a ženy stejně, ale 

že ženy jsou souzeny negativněji. Respondenti tedy nevykazují odlišné postoje k sexualitě mužů 

a žen, nevykazují ani rozdílný počet sexuálních partnerů, ale myslí si, že společnost hodnotí 

sexuální chování odlišně podle toho, zda je jedinec muž či žena. O něco více jsou tohoto názoru 

ženy, což je zajímavé, jelikož většina z nich uvedla, že nezažila příležitostný sex. Zde tedy nastává 

otázka, proč se respondentům zdá zkoumaný fenomén být v naší společnosti přítomný a proč si 

to myslí více žen než mužů. Já bohužel ve výzkumu dále nezkoumala, zda respondenti mají 

zkušenost s tím, že by je někdo ve společnosti soudil odlišně a myslím si, že tímto směrem by se 

mohl ubírat další výzkum této problematiky.  

Výzkumy M.Markse a R.Fraleyho v jednom z případů existenci SDS v americké společnosti 

nepotvrdili, avšak tázali se dále, stejně jako já, proč ho respondenti berou jako všudypřítomný. V 
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druhém výzkumu pak předkládají myšlenku existence fenoménu v souvislosti s dynamikou 

sociální interakce. Je to právě dynamika interpersonálních vztahů, která ovlivňuje sociální 

nastavení. Fenomén SDS se ve výzkumu projevil při hodnocení sexuálních norem v kontextu 

skupiny (Marks, Fraley, 2007). Jde tedy o to, že ve společnosti jedinec spíše zaujme pozici, kterou 

vnímá jako všeobecně správnou. Zkoumat výskyt SDS v rámci interpersonálních vztahů by 

rovněž mohl být směr dalšího bádání.  

Dalším vysvětlením pak může být tzv. konfirmační zkreslení, což je typ selektivního myšlení, při 

kterém si jedinec všímá důkazů, které potvrzují jeho přesvědčení, ale naopak ignoruje ty, které s 

jeho přesvědčením nerezonují (Marks, Fraley, 2005, str. 183). Autoři Marks a Fraley (2006) 

uvádějí, že jelikož většina lidí věří, že fenomén SDS ve společnosti existuje, zpracovávají rovněž 

sociální informace, které existence fenoménu potvrzují a ignorují informace, které jej vyvrací. 

Lidé tak mají tendenci všímat si případů, ve kterých se ženy, dle standardu, odchylují od určitých 

norem a jsou za to kárány a rovněž si toto spojovat s tím, že když se stejně chovají muži, 

společnost to nijak zvlášť nezajímá (Marks, Fraley, 2006).  

V rámci faktorů, které by mohly ovlivňovat výskyt fenoménu nebo postoje k sexualitě jsem 

rovněž měřila, zda respondenti podporují genderové stereotypy a prostřednictvím baterie tvrzení, 

tyto stereotypy měřící, i jejich postoj k genderovým rolím. Po vypočítání součtového indexu 

baterie mi průměr této nově vytvořené proměnné řekl, že respondenti v průměru s tvrzeními spíše 

nesouhlasili, a tudíž genderové stereotypy a tradiční genderové role nepodpořili. Průměry mezi 

jednotlivými proměnnými baterie však byly výrazně odlišné a dle nich jsem zjistila následující: 

respondenti nesouhlasili s tím, že by žena měla své emoce vyjadřovat pláčem stejně jako 

nesouhlasili, že muž by měl naopak své emoce skrývat. Právě klasickým genderovým 

stereotypem je mužská emoční zdrženlivost (Siegel, Meunier, 2019, str. 2). Z některých 

perspektiv, které jsou v literatuře zmiňovány lze říci, že emoce jsou propojeny se sociálními 

strukturami, které zároveň i posilují. Zlepšení mužské komunikace vzhledem k jejich emocím tak 

může být klíčem pro větší genderovou rovnost (Boise, Hearn, 2017, str. 2). Vzhledem k postojům, 

které respondenti projevili nejen v rámci baterie měřící stereotypy, ale rovněž v rámci postojů k 

sexualitě, lze říci, že respondenti vykazují známky rovnosti v jejich postojích, ale lze také říci, že 

existuje možnost, že tyto postoje uvádějí v šetření díky tomu, že je chápou jako obecně správné, 

nikoliv, že se podle nich sami chovají. Na to je však kvantitativní dotazník nedostatečným 

nástrojem  a pro ověření této kongruence by bylo vhodné zvolit například pozorování.  

Zajímavým zjištěním je rovněž fakt, že ženy v rámci tvrzení v baterii měřící genderové stereotypy 

s nimi vyjádřily větší nesouhlas. Jelikož jsou to právě ženy, které jsou stereotypy více utlačované, 

předpokládám, že právě to je důvodem, že jsou si jich rovněž více vědomé a jsou k nim 
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vyhraněnější než muži. Nelze však říci, že genderové stereotypy neovlivňují a neomezují život 

mužů, určitě i muži se mohou cítit pod tlakem, pokud by společnost očekávala, že jsou to právě 

oni, kteří dle tradiční genderové role musí zabezpečit rodinu a jejich představy by byly odlišné.  

Rozdíl v postojích k tradičním genderovým rolím se objevil i mezi respondenty z úplných a 

neúplných rodin. Jedinci, kteří vyrůstali převážně v neúplných rodinách, zřejmě neměli vzory 

klasických genderových rolí, a proto tvrzení v baterii o genderových stereotypech s tvrzeními 

vyjádřili vyšší míru nesouhlasu.  V rámci procesu socializace se rovněž učíme rolím, zvláště 

genderovým rolím. Jelikož je rodina primárním socializačním činitelem, je rovněž skupinou, která 

nám předává první a základní informace o našich sociálních genderových rolích (Hussain, Naz, 

Khan, Daraz, Khan, 2015, str. 2). Pokud jedinec vyrůstá v neúplné rodině, nemá převážně 

možnost pozorovat mužské a ženské role, a tudíž se vymyká tradičnímu genderovému chování a 

právě to může být důvodem, proč s tvrzeními jedinci spíše nesouhlasili.  
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Závěr 
Cílem této bakalářské práce bylo zjistit, zda se v rámci zkoumaného vzorku, studentů technických 

a humanitních vysokých škol, projeví fenomén sexuálního dvojitého standardu, který 

předpokládá, že muži a ženy jsou souzeni odlišně za stejné sexuální chování. Dílčími cíli bylo 

poté prozkoumat, zda se v rámci těchto skupin studentů rozdílných zaměření, a rovněž v rámci 

skupiny mužů a žen, objeví ve výskytu fenoménu SDS nějaký rozdíl. V případě, že by se fenomén 

ve vzorku neprojevil, rozhodla jsem se zkoumat postoje respondentů k sexuálnímu chování mužů 

a žen a faktory jež dané postoje ovlivňují (výskyt genderových stereotypů, rodinné zázemí, věk, 

náboženská orientace či sexuální orientace).  

 

K zodpovězení výzkumných otázek jsem zvolila kvantitativní metodu dotazníkového šetření, 

které bylo provedeno online formou a mezi respondenty rozšířeno pomocí sociálních sítí 

(facebook). Před samotným šetřením proběhl rovněž předvýzkum, ve kterém jsem ověřila 

jednoznačnost znění otázek a tvrzení v bateriích. Vzorek respondentů, který se zúčastnil 

předvýzkumu nebyl zahrnut do konečného souboru respondentů. V rámci dotazníkového šetření 

se mi povedlo získat odpovědi od celkem 500 respondentů, ve kterých, nečekaně, převažovali ti, 

kteří se zařadili k technickému zaměření studované VŠ. I přes to, že počet získaných respondentů 

není nejmenší, nelze říci, že jsou má zjištění zobecnitelná na populaci studentů humanitních a 

technických oborů či na populaci mužů a žen. Ze zjištění však lze usuzovat vliv zaměření VŠ a 

pohlaví na daný fenomén či na postoje k sexualitě obecně. 

 

V rámci analýzy získaných dat se existence fenoménu v šetřeném vzorku neprojevila. Analýza 

naopak prokázala, že respondenti ve svých postojích vykazují pouze jeden sexuální standard, 

který aplikují na hodnocení mužů i žen bez rozdílu. Tento sexuální standard má tendence rovnosti 

a konzervatismu. Rovnosti proto, že respondenti hodnotí sexuální chování nezávisle na genderové 

kategorii a konzervativní tendenci vnímám v tom směru, že respondenti například nesouhlasili s 

tím, že by pro muže a ženy bylo vhodné začít se sexuálním životem před dovršením plnoletosti. 

Ovšem, že tento postoj můžeme vnímat i jako zodpovědný a je také konzistentní se zjištěními 

prof. PhDr. Petr Weisse, Ph.D., a doc. MUDr. Jaroslava Zvěřiny, CSc, kteří opakovaně mapovali 

sexuální chování české populace. Respondenti si, kromě postojů k sexuálnímu chování, jsou 

podobní i v rámci samotného sexuálního chování (počet sexuálních a příležitostných partnerů). 
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Za nejdůležitější zjištění provedeného výzkumu pokládám fakt, že i přes to, že respondenti 

nevykazují fenomén sexuálního dvojitého standardu, drží podobné postoje k sexualitě a rovněž 

vykazují podobné sexuální chování, drtivá většina z nich si myslí, že lidé ve společnosti muže a 

ženy nesoudí stejným metrem a že ženy jsou za větší počet sexuálních partnerů souzeny 

negativněji než jejich protějšky, se stejně vysokým počtem sexuálních partnerek. O něco více jsou 

o tomto názoru přesvědčeny ženy ve vzorku, které však v rámci šetření v průměru neprokázaly 

vyšší sexuální aktivitu, za kterou by například mohly být stigmatizovány. V tomto směru tedy 

vznikl prostor pro další výzkumná bádání, která by se mohla zaměřit na to, proč tito jedinci 

předpokládají, že ve společnosti existuje sexuální dvojitý standard. Jedním z možných vysvětlení 

by mohl být výskyt fenoménu v rámci sociálních skupin, jelikož právě dynamika 

interpersonálních vztahů určuje, mimo jiné, sociální nastavení. Tudíž v rámci společnosti jedinci 

zaujmou postoj, o kterém si myslí, že je obecně správný, ale nutně nerezonuje s jejich osobními 

přesvědčeními.  

 

Jak bylo již zmíněno, respondenti se mezi sebou výrazně neliší počty sexuálních či příležitostných 

partnerů. Odlišnost v rámci sexuální aktivity jsem předpokládala v případě, že se fenomén projeví 

či budou respondenti vnímat jeho existenci ve společnosti. Právě odlišnost v počtu sexuálních či 

příležitostných partnerů by mohla být důsledkem vlivu projevu či vnímání fenoménu ve 

společnosti a to především u žen, u kterých by sexuální aktivita mohla být nižší kvůli strachu ze 

stigmatizace či prostého následování vhodného sexuálního skriptu. Jelikož se však vliv na 

sexuální aktivitu ve vzorku neprojevil a já v dotazníkovém šetření neobsáhla více sfér, na které 

by toto mohlo mít vliv, vytvořil se rovněž vhodný prostor pro prozkoumání možných důsledků 

vlivu vnímání fenoménu ve společnosti. Sexualita je totiž důležitým faktorem v rámci vývoje 

identity jedince a její potlačení či přetvoření kvůli sociálnímu vlivu by mohlo mít neblahé dopady. 

Otázku, kterou jsem si já osobně nakonec položila je, zda ženy vůbec stojí o vyšší sexuální 

aktivitu a v tomto směru vyžadují určitou rovnost.   
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Vymezení tématu a vstupní diskuze: 
Pro svou práci jsem si vybrala téma rozdílného pohledu na sexuální chování žen a mužů, neboli 

tzv. sexuální dvojitý standard. Tento fenomén předpokládá, že heterosexuální muži a ženy jsou 

souzeni rozlišně pro stejné sexuální chování. Sexuální dvojitý standard můžeme rovněž nazvat 

dvojím metrem, který ženské sexuální chování měří přísněji a negativněji v porovnáním se 

stejným sexuálním chováním mužů. Pro tradiční sexuální dvojitý standard je přemýšlení o sexu 

u mužů přirozené, zatímco ženy by měly být strážci své vlastní sexuality. Z fenoménu rovněž 

vyplývá vhodný počet sexuálních partnerů, který si dané pohlaví může dovolit. Z předešlých 

výzkumů, jež byly provedeny v zahraničí, byla totiž zjištěna ztráta zájmu a respektu k ženě, která 

měla více sexuálních partnerů, přitom stejný počet u mužů nevzbudil stejnou kritiku. 

 

Téma je úzce spjato s genderovými stereotypy a genderovou i sexuální rovností. Kategorizuje 

ženské a mužské sexuální chování do kategorií „dobrý“ a „špatný“ právě ve spojení s jedincovo 

genderem. Tím vzniká stereotypizace chování, které je „správné“ pro „správnou“ ženu a pro 

„správného“ muže. Jelikož je pohled rozdílný, vzniká genderová i sexuální nerovnost. Americká 

feministka Leora Tanenbaum se fenoménem zabývá ve svém článku „SLUT! Growing up female 

with a bad reputation,“ kde popisuje, že muži dostávají více volnosti a proto mohou být také 

sexuálně aktivnější, kdežto ženy jsou častěji souzeny v závislosti na jejich sexuální reputaci, než 

https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=5d2787f0592d8ab43730aba0417f3834&tid=2&redir=sezn_ucit&kod=00682
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dle osobních charakteristik. Sexuální reputace ženy však může ovlivnit ženské vnímání sebe 

sama, rovněž ovlivňuje ženské sexuální aktivity směrem, ve kterém žena neprojeví svou 

přirozenost kvůli společenskému tlaku. 

 

Fenomén sexuálního dvojitého standardu je rozebírán a zkoumán spíše v zahraničí, a to především 

v americké společnosti. Doposud sesbíraná data odhalila, že v moderní společnosti věří v existenci 

fenoménu 85% populace v rámci Spojených státu amerických. Americká média se problematikou 

rovněž zaobírají tím, že na její existenci poukazují v pořadech zaměřených na lidská práva apod. 

V české společnosti na termín dvojitého standardu jen ztěžka narazíme. Výzkumy, které v 

zahraničí byly provedeny však nemusí odkrývat pravdivé informace. Je důležité dbát na správné 

položení otázek pro obdržení kvalitních odpovědí, které nebudou, i když neúmyslně, 

manipulovány zavádějícími otázkami. 

 

Ve společnosti existuje sociální desirabilita, která určuje, jaké chování a jednání je v dané 

společnosti správné. Respondenti tak mohou odpovídat právě vzhledem k těmto uznávaným 

sociálním normám, které rovněž mohou vycházet z patriarchální společnosti, ve které žijeme. 

Sociální normy patriarchální společnosti tak mohou vybízet k postoji, ve kterém by žena neměla 

střídat sexuální partnery, zatímco muž vícero sexuálními partnerkami dokazuje svou mužnost. Ve 

výzkumech se to poté projeví nesouladem v počtu sexuálních partnerů mužů a žen, jelikož ženy 

pro svou odpověď z čísla uberou, kdežto muži mohou zvolit číslo větší. 

 

Závěr výzkumu Michaela J. Markse a R. Chrise Fraleyho ukazují, že tradiční sexuální dvojitý 

standard již v americké kultuře neexistuje, proto přicházejí s námětem na novou výzkumnou 

otázku, která by k danému tématu byla vhodná prozkoumat, a to, proč se fenomén ve společnosti 

zdá být všudypřítomný, když výzkumy jeho existenci potvrzují. Další výzkum proveden těmito 

badateli ukázal, že sexuální dvojitý standard se projevuje, pokud je zkoumán ve skupině. To může 

znamenat, že ve skupině se jedinec spíše přikloní k tomu, co je bráno jako obecně správné. 

 

V českém prostředí najdeme pravidelné výzkumy sexuálního chování prováděny Sexuologickým 

ústavem, které se zaměřují na postoje k sexuálnímu chování, na změnu věku prvního pohlavního 

styku, či počty sexuálních partnerů v průběhu času. Z nejnovějšího výzkumu víme, že počty 

sexuálnách partnerů u žen a mužů se zásadně nemění, rozdíl v počtu partnerů mezi pohlavími 
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dosáhl 4,4% v roce 2008. Ve svém výzkumu se však nezaměřím na konkrétní sexuální chování 

mužů a žen, ale především na jejich názory a postoje k sexuálnímu dvojitému standardu, zda 

existuje změna názorů a postojů na sexuální chování v souvislosti s pohlavím. 

 

Jelikož v českém prostředí podobný výzkum zatím proveden nebyl, rozhodla jsem se s výzkumem 

začít od začátku a to tím, zda se v české společnosti tento fenomén projeví. Sesbíraná data budou 

tedy v českém prostředí zcela nová a vytvoří tak základ pro další zkoumání, jako například 

souvislost existence fenoménu se sociální interakcí, jak již bylo vybádáno v zahraničním 

výzkumu. 

 

Předpokládané metody zpracování práce:  
Cílem výzkumu této studie bude zjistit, zda v české společnosti existují odlišné pohledy na 

sexuální chování mužů a žen nebo-li tzv. sexuální dvojitý standard. Výzkum bude prováděn 

kvantitativní metodou pomocí dotazníkového šetření. Pro svou práci jsem zvolila možnost 

komparace dvou skupin. Postavím proti sobě skupiny vysokoškolských studentů, avšak s 

rozdílným zaměřením. První skupinou budou studenti vysokých škol technických a druhou 

skupinu budou prezentovat studenti vysokých škol humanitních. Tyto skupiny jsem vybrala právě 

z důvodu rozdílnosti jejich zaměření. Studenti humanitních oborů, pro mne, představují skupinu 

zabývající se podobnou problematikou, tudíž skupinou informovanou. Zatímco druhá skupina s 

technickým zaměřením představuje jedince, kteří se s fenoménem v běžném životě setkat 

nemuseli. Kromě studijních oborů se budu soustředit zejména na rovnoměrné zastoupení mužů a 

žen u každého oboru. Každý vzorek z jednotlivého oboru bude obsahovat přibližně 100 

respondentů - z toho tedy 50 žen, 50 mužů. 

 

Výzkumu bude předcházet pilotní studie, ve které provedu několik hloubkových rozhovorů, pro 

zjištění, jak společnost o daném tématu přemýšlí a jaké termíny užívá. 

 

Proces sběru dat bude prováděn elektronicky. Pro analýzu využiji statistických metod. 

 

Výstupy budou v podobě grafů a tabulek. 
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Výzkumné otázky: 
Existuje v české společnosti sexuální dvojitý standard/Liší se pohledy na sexuální 

chování mužů a žen? 

Jak se liší pohledy na sexuální chování mužů a žen? 

Liší se pohled na sexuální chování mužů a žen u studentů humanitních a technických 

oborů? 

Jak se liší pohled na sexuální chování mužů a žen u studentů humanitních a technických 

oborů?  

 

Předpokládaná struktura práce:  
1. Úvod  

2. Teoretická část 

3. Cíle a výzkumné otázky  

4. Praktická část  

5. Závěr, hlavní zjištění  

 

Klíčová slova v českém jazyce: gender, genderové stereotypy, genderová rovnost, sexualita, 

dvojitý standard 

 

Klíčová slova v anglickém jazyce: gender, gender stereotypes, gender equality, sexuality, double 

standard  
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Seznam příloh 
 

Příloha č. 1: Dotazník (text) 

Hodnocení sexuality mužů a žen u studentů vysokých škol technických a humanitních 

 

Výzkum, jehož dotazník máte vyplnit, provádím jako studentka sociologie FSV UK pro svou 

bakalářskou práci. Cílí na studenty vysokých škol oborů technických a humanitních. Výzkum si 

klade za cíl zjistit postoje a názory vysokoškolských studentů na sexuální chování mužů a žen. 

Sesbíraná data slouží pouze k analýze pro BP, nebudou nikde zveřejněna - dotazník je anonymní.  

 

Na většinu otázek budete odpovídat zakroužkováním písmena příslušné odpovědi. Pokud se 

spletete, opravte chybné označení a zakroužkujte správnou odpověď. Pokud není uvedeno jinak, 

označte vždy jen jednu variantu odpovědi. U baterií otázek, kde je v řádcích uvedeno více 

položek, odpovídejte na každou položku uvedenou v řádku. Jiné odpovědi, pokud o to požádám, 

prosím, čitelně vypisujte. 

 

Pokud byste měli jakékoliv dotazy, neváhejte mne kontaktovat na uvedený e-mail: 

21599644@fsv.cuni.cz.  

 

Předem Vám moc děkuji za ochotu a za Váš čas. 

Veronika Schreinerová (FSV UK, obor Sociologie a sociální politika) 

 

 

● Studium  

1) Jaké zaměření má studijní obor na VŠ, kterou studujete? 

a) technické 

b) humanitní 

 

2) Uveďte, prosím, slovy, jaký obor studujete (např. architektura, sociologie..): 

mailto:21599644@fsv.cuni.cz
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____________________________ 

 

3) Byl/a jste v rámci svého studia seznámen/a s genderovou tématikou? (genderové 
stereotypy, nerovnosti..) 

a) ano 

b) ne 

 

4) Jste obecně seznámen/a s genderovou tématikou? (genderové stereotypy, nerovnosti..) 

a) ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) ne 

 

5) Kde jste se o tématu genderu dozvěděl/a? (můžete vybrat více možností)  

a) Nedozvěděl/a 

b) V rámci studia na ZŠ, SŠ 

c) V rámci studia na VŠ 

d) Sám/sama jsem se o téma ve volném čase zabývala na internetu apod. 

e) jiné,prosím, uveďte: _______________________ 

 

6) Jak vnímáte koncept genderu? 

a) gender je to samé co pohlaví  

b) gender vnímám jako sociální konstrukt  

c) nad konceptem nepřemýšlím, nijak ho nevnímám  

d) jiné, uveďte, prosím: ____________ 

 

7) Myslíte si, že Vámi studovaný obor ovlivnil postoje k genderové problematice? 

(genderové stereotypy, nerovnosti..) 

a) ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) ne  
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● Rodina  

8) V jaké rodině jste převážně vyrůstal/a?  

a) úplná 

b) úplná rodina s jedním vlastním a jedním nevlastním rodičem 

c) neúplná rodina pouze s matkou 

d) neúplná rodina pouze s otcem 

e) jiné, prosím, uveďte: ________________ 

 

9) Otázka pouze pro jedince vyrůstající v úplných rodinách: Kdo vydělával více peněz? 

a) matka 

b) otec 

c) nevím  

 

10) Zaznamenal jste ve Vaší rodině „tradiční“ rozdělení genderových rolí? (tradičním 

rozdělením genderových rolí je myšleno, že žena se starala o úklid, děti, zajišťovala 

emoční atmosféru v rodině, muž se naopak stará o chod domácnosti spojený s manuálními 

věcmi - oprava spotřebičů, údržba zahrady apod.)   

a) ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) ne  

 

11) Vedli Vás vaši rodiče k chování podle určité genderové role?  

a) ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) ne  

 

12) Tabulka obsahuje několik tvrzení, uveďte, prosím, na dané škále, v jaké míře s daným 

tvrzením souhlasíte. 

 

 zcela souhlasím  ani nesouhlasím zcela 
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souhlasím  souhlas, 

ani 

nesouhl

as  

nesouhlasím  

Domácí práce a péče o 

dítě má být přirozenou 

sférou ženské 

seberealizace. 

     

Muž má vydělávat 

peníze a žena se má 

starat o domácnost. 

     

Muž má přirozeně 

skrývat své city.  

     

Žena by svou energii 

měla věnovat spíše péči 

o domácnost a děti, než 

do svého kariérního 

rozvoje.  

     

Muž se má pracovně 

rozvíjet a zajistit tak 

finanční chod 

domácnosti.  

     

Po narození dítěte je 

vhodnější, aby se žena 

vzdala kariéry a zůstala 

na rodičovské, než aby 
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to udělal muž.  

Žena má své emoce 

vyjadřovat pláčem.  

     

 

 

● Sexuální historie 

 

13) Kolik sexuálních partnerů jste za svůj život měl/a? 

a) 0 

b) 1-5 

c) 6-10 

d) 11-15 

e) 16-20 

f) 21 a více  

 

14) Máte zájem o příležitostný sex? 

a) ano 

b) ne 

 

15) S kolika lidmi jste měl/a příležitostný sex? 

a) 0 

b) 1-5 

c) 6-10 

d) 11-15 

e) 16-20 

f) 21 a více 
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16) Jak uspokojivé pro vás byly zkušenosti s příležitostným sexem? 

a) uspokojivé 

b) spíše uspokojivé 

c) neutrální 

d) spíše neuspokojivé 

e) neuspokojivé  

 

 

● Postoje k sexuálnímu chování mužů a žen  

17) Tabulka obsahuje několik tvrzení, uveďte, prosím, na škále, v jaké míře s daným tvrzením 

souhlasíte. 

 

 zcela 

souhlasím 

spíše 

souhlasím 

ani souhlas, 

ani nesouhlas 

spíše 

nesouhlasím 

zcela 

nesouhlasím 

Pro ženu je 

horší mít více 

známostí na 

jednu noc, než 

je pro muže. 

     

Pro muže je 

vhodné ztratit 

své panictví 

před 

dovršením 

plnoletosti. 

     

Je v pořádku, 

že má žena 

více 

     



 

 

76 

 

sexuálních 

partnerů 

najednou. 

Obdivuji ženy, 

které měly 

sexuální 

poměr s 

mnoha muži.  

     

Je v pořádku, 

že má muž 

více 

sexuálních 

partnerek 

najednou.  

     

Muž by měl 

být více 

sexuálně znalý 

než jeho žena.  

     

Obdivuji 

muže, kteří 

měli sexuální 

poměr s 

mnoha 

ženami.  
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Pro ženu se  

nehodí, aby 

iniciovala sex. 

     

Pro ženu je 

vhodné své 

panenství 

ztratit před 

dovršením 

plnoletosti.  

     

Pro muže se 

nehodí, aby 

inicioval sex.  

     

Žena by měla 

být více 

sexuálně znalá 

než její muž.  

     

 

 

18) Myslíte si, že lidé v naší společnosti hodnotí stejně muže a ženy za sexuální chování? 

a) ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) ne 

 

19) Myslíte si, že žena, která měla za svůj život více sexuálních partnerů je hodnocena 

negativněji než muž s podobným počtem sexuálních partnerek?  
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a) ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) ne 

 

20) Je pro Vás před vstoupením do partnerského vztahu důležitá sexuální historie 

Vašeho/Vaší partnera/partnerky? 

a) ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) ne 

 

21) Odpovídají pouze muži: Kolik sexuálních partnerů u Vaší (budoucí) partnerky pokládáte 

za velký počet? 

a) 1-5 

b) 6-10 

c) 11-15 

d) 16-20 

e) 21 a více 

f) Taková informace je pro mne nepodstatná  

 

22) Odpovídají pouze ženy: Kolik sexuálních partnerek u Vašeho (budoucího) partnera 

pokládáte za velký počet? 

a) 1-5 

b) 6-10 

c) 11-15 

d) 16-20 

e) 21 a více 

f) Taková informace je pro mne nepodstatná  

 

● Sociodemografické údaje 

23) Jaký je Váš věk? 

a) 18-20 
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b) 21-22 

c) 23-24 

d) 25-26 

e) 27 a více 

 

24) Jakého jste pohlaví? 

a) žena 

b) muž 

c) jiné:______ 

 

25) Jaká je vaše sexuální orientace?  

a) heterosexuální 

b) homosexuální 

c) bisexuální 

d) jiná:__________ 

26) Vyznáváte nějaké náboženství?  

a) ne 

b) křesťanství 

c) islám 

d) judaismus 

e) buddhismus  

f) hinduismus  

g) jiné, prosím, uveďte: _____________ 

 

27) Odkud pocházíte? 

a) hlavní město Praha 

b) město 

c) vesnice  

 

28) Jaký je Váš rodinný stav? 

a) svobodný/á 

b) v manželství  
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c) rozvedený/á  

d) vdovec/vdova 

e) jiný:______ 

 

 

29) Máte momentálně partnera? 

a) ano 

b) ne (následující otázku, prosím, přeskočte)  

 

30) Pokud máte partnera/partnerku či manžela/manželku, jak dlouho jste ve vztahu? 

a) méně než 1 rok 

b) 1-2 roky 

c) 2 a více - 4 roky 

d) 4 a více - 6 let 

e) 6 let a více  

 

31) Sdílíte s někým domácnost? (můžete zvolit více možností) 

a) ne, žiju sám/sama  

b) s rodiči 

c) s kamarády 

d) s partnerem/partnerkou 

e) se svými dětmi  
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Příloha č. 2: Korelační koeficienty položek v baterii měřící sexuální dvojitý standard 

(tabulka) 

  

  Pro ženu je 

horší mít 

více 

známostí na 

jednu noc 

než je pro 

muže 

Pro muže je 

vhodné 

ztratit své 

panictví 

před 

dovršením 

plnoletosti 

Je v 

pořádku, že 

má žena více 

sexuálních 

partnerů 

najednou 

Obdivuji 

ženy, které 

měly 

sexuální 

poměr s 

mnoha muži 

Je v 

pořádku, že 

má muž více 

sexuálních 

partnerek 

najednou 

Muž by měl 

být více 

sexuálně 

znalý než 

žena 

Obdivuji 

muže, kteří 

měli 

sexuální 

poměr s 

mnoha 

ženami 

Pro ženu se 

nehodí, aby 

iniciovala 

sex 

Žena by 

měla být 

více 

sexuálně 

znalá než 

její muž 

Pro muže se 

nehodí, aby 

inicioval sex 

Žena by 

měla být 

více 

sexuálně 

znalá než 

její muž 

Pro ženu je horší 

mít více známostí 

na jednu noc než 

je pro muže 

korelační koeficient 1,00 0,15** -0,17** -0,11** -0,16** 0,19** 0,01 0,22** 0,07 0,15** 0,09 

P-hodnota . 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,80 0,00 0,08 0,00 0,02 

N 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 

Pro muže je 

vhodné ztratit své 

panictví před 

dovršením 

plnoletosti 

korelační koeficient 0,15** 1,00 -0,05 0,10* 0,03 0,29** 0,21** 0,13** 0,69** 0,05 0,25** 

P-hodnota 0,00** . 0,16 0,01 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,00 

N 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 

Je v pořádku, že 

má žena více 

sexuálních 

partnerů najednou 

korelační koeficient -0,17** -0,05 1,00 0,45** 0,81** -0,11** 0,31** -0,18** 0,05 -0,06 -0,02 

P-hodnota ,00 0,16 . 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,18 0,14 0,67 

N 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 

Obdivuji ženy, 

které měly 

sexuální poměr s 

mnoha muži 

korelační koeficient -0,11** 0,10* 0,45** 1,00 0,42** 0,03 0,60** -0,05 0,15** 0,02 0,15** 

P-hodnota 0,00 0,01 0,00 . 0,00 0,39 0,00 0,19 0,00 0,58 0,00 

N 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 

Je v pořádku, že 

má muž více 

sexuálních 

partnerek 

najednou 

korelační koeficient -0,16** 0,03 0,81** 0,42** 1,00 -0,05 0,40** -0,12** 0,10* -0,10* -0,01 

P-hodnota 0,00 0,40 0,00 0,00 . 0,17 0,00 0,00 0,01 0,01 0,90 

N 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 

Muž by měl být 

více sexuálně 

znalý než žena 

korelační koeficient 0,19** 0,30** -0,11** 0,03 -0,05 1,00 0,20** 0,30** 0,26** 0,10** 0,55** 

P-hodnota 0,00 0,00 0,00 0,39 0,17 . 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

N 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 

Obdivuji muže, 

kteří měli sexuální 

poměr s mnoha 

ženami 

korelační koeficient 0,01 0,21** 0,31** 0,60** 0,39** 0,20** 1 0,05 0,22** 0,07 0,16** 

P-hodnota 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 . 0,20 0,00 0,07 0,00 

N 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 

Pro ženu se 

nehodí, aby 

iniciovala sex 

korelační koeficient 0,22** 0,13** -0,18** -0,06 -0,12** 0,30** 0,05 1 0,11** 0,71** 0,25** 

P-hodnota 0,00 0,00 0,00 0,19 0,00 0,00 0,20 . 0,01 0,00 0,00 

N 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 

korelační koeficient 0,07 0,69** 0,05 0,15** 0,10** 0,26** 0,22** 0,11** 1 0,10* 0,32** 
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Pro ženu je 

vhodné své 

panenství ztratit 

před dovršením 

plnoletosti 

P-hodnota 0,08 0,00 0,18 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 . 0,02 0,00 

N 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 

Pro muže se 

nehodí, aby 

inicioval sex 

korelační koeficient 0,15** 0,05 -0,06 0,02 0,10* 0,20** 0,07 0,71** 0,10* 1 0,27** 

P-hodnota 0,00 0,17 0,14 0,58 0,01 0,00 0,07 0,00 0,02 . 0,00 

N 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 

Žena by měla být 

více sexuálně 

znalá než její muž 

korelační koeficient 0,09* 0,25** -0,02 0,15** -0,01 0,55** 0,16** 0,25** 0,32** 0,27** 1 

P-hodnota 0,02 0,00 0,67 0,00 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 . 

N 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 

 


