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1.1 Příloha 1  (Dotazník sexuálního chování pro uživatele marihuany) 

 

 

http://www.vyplnto.cz/preview.php?id=3734 

 

 
Diplomová práce Alexandry Doležalové Hrouzkové 

katedra psychologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy 

 

Marihuana a sex 
Konec vyplňování dnes v 00:00:00, výsledky budou k dispozici pouze autorovi. 

Počet otázek: 78   Průměrná doba vyplňování: 00.15:13 

 

Cílem výzkumu je poznání sexuálního života chronických uživatelů marihuany. Výzkum realizuji jako 
součást své diplomové práce na katedře psychologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Dotazník je 
určen výhradně pro muže starší 30 let a mladší 50 let, kteří užívají několikrát týdně marihuanu. Dotazník je 

plně anonymní.  

 Vedoucím této diplomové práce je Prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D., psycholog Sexuologického ústavu 1. 
LF UK a VFN 

 

Vyplnit dotazník 

 

Veškeré údaje jsou uchovávány anonymně a výhradně pro potřeby vědeckého výzkumu. V případě dotazů či 
nejasností mne kontaktujte na alex.dolezalova@gmail.com 
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Marihuana a sex 
Nepatříte-li do našeho vzorku, to jest neužíváte-li marihuanu několikrát týdně a nejste muž starší 30 a mladší 50 

let, prosím nevyplňujte!  

Dotazník je plně anonymní.  

 

1. Kolik je Vám let? 

  
 
2. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

 nedokončené základní 

 základní 

 střední odborné 

 střední s maturitou 

 vysokoškolské 
 
 
3. Jaké je Vaše zaměstnání či škola? 

 student 

 pravidelné zaměstnání 

 příležitostné zaměstnání, brigády 

 nezaměstnaný 

 svobodné povolání/podnikatel 
 
4. Jak často kouříte marihuanu? 

denně 

 4-5x týdně 

 2-3x týdně 

 1x týdně 

 méně 
 
5. Kolik let pravidelně užíváte marihuanu? 

  
 
 
6. Užíváte kromě marihuany nějaké další drogy nebo alkohol? 
ANO 
NE  
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7. Pokud užíváte i jiné drogy nebo alkohol upřesněte jaké: 

  
 
8. Souložil jste již se ženou? 
ANO 
NE  
 
9. Pokud ano, kolik let Vám bylo při prvním sexuálním styku? 

 
 
10. První pohlavní styk jste uskutečnil: 

 s náhodnou partnerkou 

 se stálou partnerkou 
 
11. Pokud jste první sexuální styk uskutečnil se stálou partnerkou, po kolika měsících/týdnech známosti to 
bylo? 

  
 
12. Měl jste v době prvního styku už zkušenost s marihuanou? 
ANO 
NE  
 
13. S kolika ženami jste za celý život celkem souložil? 

  
 
14. Měl jste někdy pohlavní styk s příležitostnou partnerkou (na jednu noc)? 
ANO 
NE  
 
15. Pokud jste již měl pohlavní styk s příležitostnou partnerkou (na jednu noc), s kolika ženami celkem to bylo? 

 
 
16. Máte v současné době stálý partnerský vztah se ženou? 
ANO 
NE  
 
17. Máte-li v současné době stálý partnerský vztah se ženou, kolik trvá měsíců? (nemáte-li vztah, nechte otázku 
nezodpovězenou) 

 
 
18. Máte v současné době s Vaší partnerkou pohlavní styky? (nemáte-li vztah, nechte otázku nezodpovězenou) 
ANO 
NE  
 
19. Pokud máte se svou partnerkou pohlavní styky, kolikrát měsíčně? (nemáte-li, nechte otázku 
nezodpovězenou) 

  
 
20. Užívá Vaše partnerka marihuanu? (nemáte-li partnerku, nechte otázku nezodpovězenou) 
ANO 
NEVÍM 
NE  
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21. Používáte ochranu při styku se svou stálou partnerkou? 

 nemám stálou partnerku 

 nepoužívám 

 používám kondom 

 používám přerušovaný styk 

 partnerka používá antikoncepční pilulky 

 Jiná odpověď:  
 
 
22. Používal jste ochranu při styku se svou stálou partnerkou před užíváním marihuany? 

 neměl jsem stálou partnerku 

 nepoužíval jsem 

 používal jsem kondom 

 používal jsem přerušovaný styk 

 partnerka používala antikoncepční pilulky 

 Jiná odpověď:  
 
 
23. Používáte ochranu při styku s náhodnými partnerkami? 

 nemám náhodné sexuální styky  

 nepoužívám 

 používám kondom 

 používám přerušovaný styk 

 partnerka používá antikoncepční pilulky 

 Jiná odpověď:  
 
 
24. Používal jste ochranu při styku s náhodnými partnerkami před užíváním marihuany? 

neměl jsem náhodné sexuální styky 

 nepoužíval jsem 

 používal jsem kondom 

 používal jsem přerušovaný styk 

 partnerka používala antikoncepční pilulky 

 Jiná odpověď:  
 
 
25. Potřebujete v současné době sexuální uspokojení (vybití)? 
ANO 
NE  
 
26. Pokud sexuální uspokojení (vybití) potřebujete, kolikrát měsíčně? 
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27. Jste v současné době sexuálně aktivní (jakýmkoli způsobem tedy soulož, onanie atd.)? 
ANO 
NE  
 
28. Jste-li sexuálně aktivní, kolikrát měsíčně? 

  
 
29. Zažil jste někdy při sexuálním styku situaci nedostavení se erekce (ztopoření)? 

 ne 

 ano, jednou nebo dvakrát 

 občas 

 často 
 
30. Zažil jste někdy při sexuálním styku situaci nedostavení se ejakulace (výronu semene)? 

 ne 

 ano, někdy 

 ano, často 
 
31. Jste se svým sexuálním životem spokojen? 

 ano, spokojen 

 částečně spokojen 

 nespokojen 
 
32. Změnil se nějak Váš pohlavní život od té doby, co užíváte marihuanu? 

 ne 

 ano, k lepšímu 

 ano, k horšímu 
 
33. Pokud se Váš pohlavní život od té doby, co užíváte marihuanu, změnil k lepšímu, co se zlepšilo? 

zvýšila se potřeba pohlavního vybití 

 zvýšila se sexuální vzrušivost 

 zvýšila se frekvence styků 

 zlepšil se prožitek orgazmu (pocitového vyvrcholení) 

 Jiná odpověď:  
 
34. Pokud se Váš pohlavní život od té doby, co užíváte marihuanu, změnil k horšímu, co se zhoršilo?  

 snížila se potřeba pohlavního vybití 

 snížila se sexuální vzrušivost 

 snížila se frekvence styků 

 zhoršil se prožitek orgazmu (pocitového vyvrcholení) 

 Jiná odpověď:  
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35. Pokud se Váš pohlavní život změnil, přičítáte tuto změnu užívání marihuany? 

 ano, zcela 

 ano, částečně 

 ne 

 Jiná odpověď:  
 
36. Potřeboval jste sexuální uspokojení (vybití) před tím, než jste začal pravidelně užívat marihuanu? 
ANO 
NE  
 
37. Pokud jste potřeboval sexuální uspokojení (vybití) před tím, než jste začal pravidelně užívat marihuanu, 
kolikrát měsíčně jste uspokojení potřeboval? 

  
 
38. Změnila se nějak Vaše potřeba sexuálního uspokojení (vybití) v souvislosti s užíváním marihuany? 

 ne 

 ano, moje potřeba se snížila 

 ano, moje potřeba se zvýšila 

 ano, moje potřeba se nejprve snížila a pak zvýšila 

 ano, moje potřeba se nejprve zvýšila a pak snížila 

 Jiná odpověď:  
 
39. Na kolik minut odhadujete nyní v průměru délku milostné předehry při styku s partnerkou? (uveďte počet 
minut) 

  
 
40. Před užíváním marihuany bývala dle Vašeho odhadu tato doba: 

delší  kratší  stejná 
 
41. Na kolik minut odhadujete nyní v průměru dobu trvání soulože s partnerkou? (uveďte počet minut) 

  
 
42. Před užíváním marihuany bývala dle Vašeho odhadu tato doba: 

delší  kratší  stejná 
 
43. V porovnání s dobou před užíváním marihuany vnímáte nyní obvykle své pocitové vyvrcholení (orgasmus) 
při jakékoliv sexuální aktivitě jako: 

podstatně lepší 

 lepší 

 horší 

 podstatně horší 

 stejné 
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44. Měl jste v době před užíváním marihuany nějaké sexuální obtíže? 
ANO 
NE  
 
45. Pokud jste měl v době před užíváním marihuany nějaké sexuální obtíže, jaké? (můžete označit více 
odpovědí) 

příliš malá potřeba sexu 

 předčasná ejakulace 

 poruchy erekce 

 neschopnost dosáhnout vyvrcholení 

 příliš velká potřeba sexu 

 bolesti a nepříjemné pocity při sexu 

opožděná ejakulace  
 
46. Objevila se u Vás některá z níže uvedených sexuálních obtíží v souvislosti s užíváním marihuany? (můžete 
označit více odpovědí) 

ano, příliš malá potřeba sexu 

 ano, předčasná ejakulace 

 ano, poruchy erekce 

 ano, neschopnost dosáhnout vyvrcholení 

 ano, příliš velká potřeba sexu 

 ano, bolesti a nepříjemné pocity při sexu 

ano, opožděná ejakulace 

ne, žádné potíže se neobjevily 
 
47. Pokud se u Vás objevily sexuální obtíže, uveďte po kolika měsících od začátku užívání marihuany se obtíže 
objevily poprvé: 

  
 
48. Jak byste hodnotil svou důvěru v možnost dosažení a udržení erekce v průběhu uplynulých šesti měsíců? 

velmi nízká  nízká  střední  vysoká  absolutní 
 
49. Pokud u Vás v průběhu uplynulých šesti měsíců došlo při sexuální stimulaci k erekci, jak často byla 
dostatečná k penetraci (průniku penisu do pochvy)? 

 neměl jsem žádnou sexuální aktivitu 

 téměř nikdy/nikdy 

 jen ojediněle/v méně než polovině případů 

 občas/zhruba v polovině případů 

 většinou/více než v polovině případů 

 téměř vždy/vždy 
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50. Pokud u Vás v průběhu uplynulých šesti měsíců došlo k pohlavnímu styku, jak často jste byl schopen udržet 
udržet erekci i po penetraci? 

 žádný pokus o penetraci 

 téměř nikdy/nikdy 

 jen ojediněle/v méně než polovině případů 

 občas/zhruba v polovině případů 

 většinou/více než v polovině případů 

 téměř vždy/vždy 
 
51. Pokud u Vás v průběhu uplynulých šesti měsíců došlo k pohlavnímu styku, jak obtížné bylo udržet erekci po 
celou dobu, až do jeho ukončení (do ejakulace)? 

žádný pokus o penetraci 

 mimořádně obtížné 

 velmi obtížné 

 obtížné 

 nepříliš obtížné 

 snadné 
 
52. Pokud jste se v průběhu uplynulých šesti měsíců pokusil o pohlavní styk, jak často byl pro Vás uspokojivý? 

žádný pokus o pohlavní styk 

 téměř nikdy/nikdy 

 jen ojediněle/v méně než polovině případů 

 občas/zhruba v polovině případů 

 většinou/více než v polovině případů 

 téměř vždy/vždy 
 
 
53. Užíváte nějaký prostředek na zlepšení erekce či sexuálního výkonu? 

 ne 

 ano, potravní doplňky: Tribulus terrestris, Arginmax či jiné podobné prostředky 

 ano, léky na podporu erekce: Levitra, Viagra, Cialis 

 Jiná odpověď:  
 
 
54. Pokud užíváte nějaké prostředky na zlepšení erekce, vyjmenujte, prosím, které přesně: 

  
 
55. Pokud užíváte nějaký prostředek na zlepšení erekce či sexuálního výkonu, jak často před souloží tyto 
prostředky užíváte? 

výjimečně  občas  často  velmi často  vždy 
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56. Měl jste někdy v životě pohlavní styk s prostitutkou? 
ANO 
NE  
 
57. Pokud jste měl někdy v životě pohlavní styk s prostitutkou, kolikrát? 

  
 
58. Pokud ano, použil jste při styku s prostitutkou kondom? 

ne, nikdy  občas ano  vždy 
 
59. Poskytl jste Vy sám někdy sexuální služby za peníze, drogy, či jinou úplatu? 
ANO 
NE  
 
60. Pokud jste poskytl sexuální služby za peníze, drogy, či jinou úplatu, v kolika letech k tomu došlo poprvé? 

  
 
61. Pokud jste poskytoval sexuální služby za peníze, drogy, či jinou úplatu, kolikrát měsíčně k tomu docházelo? 

  
 
62. Pokud jste sexuální služby za peníze, drogy, či jinou úplatu někdy poskytl, bylo to: 

muži  ženě  oběma pohlavím 
 
63. Pokud jste poskytoval sexuální služby za peníze, drogy, či jinou úplatu, po dobu kolika měsíců jste tak 
činil? 

  
 
64. Takto získané peníze sloužily k: (vypište k čemu) 

 nákup stravy 

 nákup marihuany 

 nákup jiných drog nebo alkoholu 

 úhrada dluhů, zaplacení pohledávek 

 koupě bytu, zařizování bytu 

 koupě auta 

 na nic, šlo o obnovení sebevědomí 

 jiný účel 
 
65. Měl jste někdy v životě pohlavní styk s mužem? 

ne  ano, jednou  ano, opakovaně 
 
66. Pokud jste měl pohlavní styk s mužem, tento styk byl z Vaší strany: 

dobrovolný  z donucení 
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67. Pokud jste měl pohlavní styk s mužem, ke styku došlo: 

 ve vazbě či výkonu trestu 

 na vojně 

 v léčbě (léčebně, komunitě atd.) 

 Jiná odpověď:  
 
68. Považujete se za homosexuála? 

ne  nejsem si jist  ano 
 
69. Pokud se považujete za homosexuála, máte v současné době trvalý partnerský vztah s mužem? 
ANO 
NE  
 
70. Považujete se za bisexuála? 
ANO 
NE  
 
71. Měl jste někdy v životě nebo máte nyní některou z pohlavně přenosných nemocí? 

 ano, měl, jednalo se o kapavku 

 ano, měl, jednalo se o syfilis 

 ano, měl, jednalo se o kondylomata (flíčky) 

 ano, měl, jednalo se o muňky (filcky) 

 ano, měl, ale nevím, o jakou nemoc šlo 

 ne, neměl jsem žádnou pohlavně přenosnou nemoc 
 
72. Změnil jste své sexuální chování v důsledku hrozby onemocnění AIDS nebo žloutenkou typu B nebo C? 

ne, nebylo co měnit, protože jsem pohlavní styk dosud neměl 

ne, nebylo co měnit, vždy jsem se choval zodpovědně 

ne, i když by to bylo dobré 

ne, ani jsem o tom neuvažoval 

ano, změnil  
 
73. Jestliže jste své sexuální chování v důsledku hrozby onemocnění AIDS nebo žloutenkou typu B nebo C 
změnil, jak se to projevilo? 

 přestal jsem být sexuálně aktivní 

 začal jsem používat kondom 

 začal jsem se dotazovat partnerek na zdraví 

 souložil jsem s partnerekou až poté, když mi ukázala výsledky testů 

 snížil jsem počet sexuálních partnerek 

 své chování jsem změnil jinak 
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74. Byl jste testován na HIV? 

 ne 

 ano, jednou 

 ano, dvakrát 

 ano, třikrát a více 

 ano, pravidelně (alespoň 2x ročně) 
 
75. Byl jste testován na žloutenku typu C? 

 ne 

 ano, jednou 

 ano, dvakrát 

 ano, třikrát a více 

 ano, pravidelně (alespoň 2x ročně) 
 
 
76. Byla Vám někdy diagnostikována žloutenka typu C? 

ne  nevím, neznám výsledek testu  ano 
 
 
77. Pokud Vám byla diagnostikována žloutenka typu C, změnil jste pak své sexuální chování? 

 ne, nebylo co měnit, protože jsem pohlavní styk dosud neměl 

 ne, nebylo co měnit, vždy jsem se choval zodpovědně 

 ne, i když by to bylo dobré 

 ne, ani jsem o tom neuvažoval 

 ano, změnil  
 
78. Pokud Vám byla diagnostikována žloutenka typu C, a Vy jste pak své sexuální chování změnil, popište, 
prosím, jak: 

přestal jsem být sexuálně aktivní 

 začal jsem používat kondom 

 začal jsem se dotazovat partnerek na zdraví 

 pohlavní styk jsem s partnerkou měl až poté, když mi ukázala výsledky testů 

 snížil jsem počet sexuálních partnerek 

 své chování jsem změnil jinak 
 
 

Odeslat dotazník 

Veškeré údaje jsou uchovávány anonymně a výhradně pro potřeby vědeckého výzkumu. 

V případě dotazů či nejasností mne kontaktujte na alex.dolezalova@gmail.com. 
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1.2 Příloha 2  (Dotazník sexuálního chování v ČR pro muže) 

 

Dotazník muž 

 
1. První schůzku s dívkou jste: 
dosud neměl ......... 1 
již měl ................... 2  a to poprvé v ........... letech 

Prvně jste se líbal s dívkou: 
dosud nikdy ............. 1 
již líbal ..................... 2  a to poprvé v .......... letech 

Poprvé jste byl do dívky zamilován: 
dosud nikdy ............ 1 
již byl ...................... 2  a to poprvé v .......... letech 

První delší partnerský vztah s dívkou (delší než 6 měsíců) jste: 
dosud neměl ......... 1 
již měl ................... 2  a to poprvé v .......... letech 

    za celý život jste měl takových vztahů 
    celkem .......... (uveďte číslem) 
 

2. Poprvé jste onanoval (sám se dráždil na přirození): 
dosud nikdy ............ 1 
již ano ..................... 2  a to poprvé ve věku ........... let 

První výron semene (ve spánku, při onanii nebo při styku) jste: 
dosud neměl ........... 1 
již měl ..................... 2  a to poprvé ve věku ............ let 

V současné době onanujete: 
vůbec ne ................. 1 
ano ......................... 2  a to v průměru ............ krát měsíčně 
 

3. Poprvé jste zažil necking (mazlení s partnerkou na těle od pasu nahoru) 
dosud nezažil ............... 1 
již ano .......................... 2  a to poprvé ve věku ............ let 

Poprvé jste zažil petting (mazlení s partnerkou po celém těle včetně pohlavních orgánů) 
dosud nikdy ............. 1 
již ano ...................... 2  a to poprvé ve věku ............ let 
 

4. Poprvé jste souložil s nějakou ženou: 
dosud nikdy ............. 1 
již ano ...................... 2  a to poprvé ve věku ............ let 

       při první souloži: 
       jsem měl potíže se ztopořením ............. 1 
       neměl jsem potíže ................................. 2 

První soulož se uskutečnila především z iniciativy: 
dosud nikdy ..................... 1 
z mé iniciativy .................. 2 
z iniciativy partnerky ........ 3 
z iniciativy obou ............... 4 

Vaše partnerka byla při prvním pohlavním styku: 
starší než vy ............ 1  a to o ............. let 
mladší než vy .......... 2  a to o ............. let 
stejně stará ............. 3 

První pohlavní styk jste uskutečnil: 
s náhodnou partnerkou .......... 1 
se stálou partnerkou .............. 2  a to po ............ měsících známosti 

První pohlavní styk jste uskutečnil: 
v bytě svých rodičů ................... 1 
v bytě rodičů partnerky ............. 2 
v přírodě ................................... 3 
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na internátě (koleji) ................... 4 
na chatě, chalupě ..................... 5 
jinde ......................................... 6  a kde? .................................................................. 
 

5. Za celý život jste souložil: 
dosud nikdy ...................... 1 
ano ................................... 2  a to celkem s ............................ ženami (uveďte počet) 
    z toho za poslední rok s ...................... ženami (uveďte počet) 
    z toho za posledních pět let s .............. ženami (uveďte počet) 

Pohlavní styk s příležitostnou partnerkou (na jednu noc) jste: 
dosud nikdy neměl .......... 1 
měl ................................. 2  a to celkem s .............................. ženami (uveďte počet) 
z toho za poslední rok s ...................... ženami (uveďte počet) 
 

6. První sňatek jste uskutečnil: 
dosud nikdy ...................... 1 
již ano ............................... 2  a to poprvé ve věku ......... let 

Poprvé jste se rozvedl: 
dosud nikdy ...................... 1 
již ano ............................... 2  a to poprvé ve věku ......... let po ..........letém manželství 

Kolikrát za celý život jste byl ženat: ............. (uveďte počet) 

Kolik máte vlastních dětí: .............. (uveďte počet) 
 

7. Máte v současné době stálý partnerský vztah se ženou? 
nemám ....................... 1 
mám ........................... 2  a to v trvání .............. měsíců 

Máte v současné době s touto partnerkou pohlavní styky? 
nemám ....................... 1 
mám ........................... 2  a to v průměru ............... krát měsíčně 

Jaké používáte praktiky při sexu se ženami? 
  vždy v polovině a více méně než v polovině nikdy 
penis do pochvy .................. 1 2 3 4 
penis do úst ........................ 1 2 3 4 
ejakulace do úst .................. 1 2 3 4 
penis do konečníku ............. 1 2 3 4 
penis do ruky ...................... 1 2 3 4 
penis do jinam .................... 1 2 3 4 
ústa na pochvu ................... 1 2 3 4 
ústa na konečník ................. 1 2 3 4 

 
8. Jakou antikoncepci jste použil při prvním pohlavním styku se ženou? 
žádnou ......................................................... 1 
kondom ........................................................ 2 
partnerka užívala antikoncepční pilulky ........ 3 
přerušovanou soulož .................................... 4 
neplodné dny partnerky ................................ 5 
jinou antikoncepci ......................................... 6  a jakou: ............................................. 

Jakou používáte antikoncepci při styku se svou stálou partnerkou? 
nepoužívám .......................... 1 
používám .............................. 2  a to: 

 vždy občas nikdy 
přerušovaný styk ........................ 1 2 3 
neplodné dny ............................. 1 2 3 
kondom ...................................... 1 2 3 
antikoncepční pilulky .................. 1 2 3 
nitroděložní tělísko ..................... 1 2 3 
sterilizace moje .......................... 1 2 3 
sterilizace partnera ..................... 1 2 3 
jinou ........................................... 1 2 3 

a jakou: ........................................................................................... 

Jakou používáte antikoncepci při styku s náhodnou partnerkou? 
nepoužívám ........................... 1 
používám ............................... 2  a to: 

 vždy občas nikdy 
přerušovaný styk ........................ 1 2 3 
neplodné dny ............................. 1 2 3 
kondom ...................................... 1 2 3 
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antikoncepční pilulky .................. 1 2 3 
nitroděložní tělísko ..................... 1 2 3 
jinou ........................................... 1 2 3 

a jakou: .......................................................................................... 

Jaký máte názor na antikoncepci? 
Jsem zásadně proti jakékoliv antikoncepci ................ 1 
Uznávám pouze tzv. přirozené metody ...................... 2 
Považuji antikoncepci za nutnou ................................ 3 
 

9. V současné době byste potřeboval sexuální vybití: 
nepotřeboval vůbec ............... 1 
potřeboval .............................. 2  a to měsíčně .............. krát 

V současné době máte pohlavní vybití (z jakéhokoliv zdroje, 
tedy soulož, onanie atd.): 
nemám žádné .......................... 1 
mám ......................................... 2  a to měsíčně ............... krát 

Největší sexuální potřebu jste cítil ve věku .............. let 

Nejvíce orgasmů za jeden den jste měl ve věku .............. let 
a to celkem kolik: .............. (uveďte počet) 
 
10. Délku milostné předehry při styku s partnerkou odhadujete v průměru na .............. minut (uveďte počet minut) 

Dobu trvání soulože s partnerkou odhadujete v průměru na .............. minut (uveďte počet minut) 

Délku trvání svého pocitového vyvrcholení (orgasmu) při jakékoliv sexuální aktivitě odhadujete v průměru na .............. 
vteřin (uveďte počet vteřin) 

Délku pocitového vyvrcholení (orgasmu) své partnerky odhadujete v průměru na ................ vteřin (uveďte počet vteřin) 
 

11. Trpěl jste někdy ve svém životě nějakou sexuální poruchou? 
žádnou ....................... 1 
ano ............................. 2, a to: 

  Ano Ne   
nedostatkem sex. potřeby, touhy ................. 1 2 pokud ano, ve věku .......... let 
předčasným výronem semene ..................... 1 2 pokud ano, ve věku .......... let 
poruchami ztopoření .................................... 1 2 pokud ano, ve věku .......... let 
neschopností dosáhnout vyvrcholení ........... 1 2 pokud ano, ve věku .......... let 
nadměrnou sexuální potřebou ..................... 1 2 pokud ano, ve věku .......... let 
bolestmi a nepříjemnými pocity při souloži .. 1 2 pokud ano, ve věku .......... let 
opožděnou ejakulací (výronem semene) ..... 1 2 pokud ano, ve věku .......... let 
chyběním ejakulace ..................................... 1 2 pokud ano, ve věku .......... let 
jinou poruchou ............................................. 1 2 pokud ano, ve věku .......... let 

uveďte jakou: ............................................................................... 

Trpíte nějakou sexuální poruchou v současné době? 
žádnou ........................ 1 
ano .............................. 2, a to: 

 Ano Ne 
nedostatkem sex. potřeby, touhy ................. 1 2 
předčasným výronem semene ..................... 1 2 
poruchami ztopoření ..................................... 1 2 
neschopností dosáhnout vyvrcholení ........... 1 2 
nadměrnou sexuální potřebou ...................... 1 2 
bolestmi a nepříjemnými pocity při souloži ... 1 2 
opožděnou ejakulací (výronem semene) ...... 1 2 
chyběním ejakulace ...................................... 1 2 
jinou poruchou .............................................. 1 2 

uveďte jakou: .............................................................. 

Pokud trpíte sexuální poruchou v současné době, tato porucha u vás trvá od doby, kdy jste zahájil sexuální život? 
ano .................................. 1 
ne, objevila se později ..... 2 

Pokud trpíte sexuální poruchou, komplikuje vám tato porucha partnerské soužití? 
nemám partnerku ............... 1 
komplikuje ho ..................... 2, a to: velmi ................................. 1 

středně ............................. 2 
málo nebo vůbec ne ......... 3 

 

Byl jste někdy v životě léčen pro sexuální poruchu? 
ano ............................... 1 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 16 

ne ................................. 2 

Pokud jste byl léčen pro sexuální poruchu, byl jste léčen: 
 Ano Ne 
rozhovorem, nácvikem ............................... 1 2 
užívala jste léky .......................................... 1 2 
jiným způsobem ......................................... 1 2 

Pokud jste se léčil, považujete léčbu za úspěšnou (vyřešila váš problém)? 
ano ............................... 1 
ne ................................. 2 

Předstíral jste někdy při pohlavním styku orgasmus? 
ano, jednou ............... 1 
ano, opakovaně ........ 2 
ne, nikdy ................... 3 
 

12. Měla jste někdy v životě pohlavní styk s prostitutkou? 
nikdy neměl ................ 1 
již měl ......................... 2  pokud ano, použil jste při tom tyto praktiky: 

 vždy v polovině a 
více 

méně než v 
polovině 

nikdy 

penis do pochvy ......................... 1 2 3 4 
penis do úst ............................... 1 2 3 4 
ejakulace do úst ......................... 1 2 3 4 
penis do konečníku .................... 1 2 3 4 
penis do ruky .............................. 1 2 3 4 
penis do jinam ............................ 1 2 3 4 
ústa na pochvu .......................... 1 2 3 4 
ústa na konečník ........................ 1 2 3 4 

Použil jste při styku s prostitutkou kondom? 
ne, nikdy ........................... 1 
občas ano ......................... 2 
vždy .................................. 3 
 

13. Měl jste někdy v životě pohlavně přenosnou nemoc? 
neměl nikdy ................. 1 
ano, měl ...................... 2  pokud ano, jednalo se o: 

  Ano Ne 
kapavku ................................... 1 2 
syfilidu (příjici) .......................... 1 2 
kondylomata (fíčky) ................. 1 2 
opary ........................................ 1 2 
zánět močové trubice ............... 1 2 
filcky (muňky) ........................... 1 2 
svrab ........................................ 1 2 
infekční žloutenku .................... 1 2 

14. Měl jste někdy v životě pohlavní styk s mužem? 
ne, neměl nikdy ........................ 1 
ano, měl jednou ........................ 2 
ano, měl opakovaně ................. 3  a to celkem s ................. partnery (uveďte počet) 

Považujete se za homosexuála? 
ne .................................. 1 
nejsem si jist ................. 2 
ano ................................ 3  pokud ano, trvalý partnerský vztah s mužem 

v současné době: máte ............ 1 
nemáte ........ 2 

Považujete se za bisexuála? 
ne ....................... 1 
ano ..................... 2 
 

15. Ve srovnání se svou sexuální partnerkou (partnerem) se považujete za: 
sexuálně náročnějšího ................................ 1 
sexuálně méně náročného ......................... 2 
naše sexuální potřeby jsou stejné .............. 3 

Jste se svým sexuálním životem spokojen? 
ano ..................... 1 
ne ....................... 2 
 

16. Měl jste někdy mimomanželské sexuální styky? 
nebyl jsem nikdy ženat .......................... 1 
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nikdy jsem takové styky neměl .............. 2 
měl jsem takové styky: výjimečně ......... 3 
     příležitostně ...... 4 
     často ................. 5 

Pokud jste mimomanželské styky měl, uveďte celkový počet takových partnerek: ............... Jednalo se o: 
     příležitostný styk ............ 1 
     delší známost ................ 2 
     obojí .............................. 3 
 

17. Byl jste někdy ve svém dětství (do 15 let) sexuálně zneužit (obtěžován dospělou osobou)? 
nikdy nebyl ....................... 1 
byl, a to jednou ................ 2  ve věku .............. let 
byl opakovaně ................. 3  od .............. let věku 

Pokud jste byl sexuálně zneužit, pak pachatelem byl: 
dospělý muž ...................... 1 
dospělá žena ..................... 2 

Pokud jste byl v dětství sexuálně zneužit, pak pachatelem byl: 
vlastní otec ................................................... 1 
nevlastní otec ............................................... 2 
matka ........................................................... 3 
nevlastní matka ............................................ 4 
bratr .............................................................. 5 
sestra ............................................................ 6 
strýc .............................................................. 7 
teta ............................................................... 8 
dědeček ........................................................ 9 
babička ....................................................... 10 
jiný příbuzný ................................................ 11 
osoba vám známá (učitel, trenér apod.) ...... 12 
osoba cizí .................................................... 13 

Pokud jste byl pohlavně zneužit, pak: 
 Ano Ne 
pachatel vás osahával po těle .................................................. 1 2 
pachatel vás onanoval rukou .................................................... 1 2 
pachatel vám dráždil ústy penis ................................................ 1 2 
pachatel vyžadoval, abyste ho dráždil na přirození rukou ........ 1 2 
pachatel vyžadoval, abyste ho dráždil na přirození ústy ........... 1 2 
pachatel vyžadoval soulož do konečníku ................................. 1 2 
pachatelka vyžadovala soulož do pochvy ................................. 1 2 

Pokud jste byl pohlavně zneužit: 
nikomu jste to neoznámil ..................... 1 
řekl jste to pouze rodičům .................... 2 
řekl jste to kamarádům ........................ 3 
řekl jste to ve škole učitelům ................ 4 
bylo to oznámeno policii ...................... 5 

Pokud jste byl v dětství sexuálně zneužit a tento čin byl oznámen na policii, víte, zda byl tento čin vyšetřován a zda 
byl pachatel odsouzen? 
ano, čin byl vyšetřován a pachatel odsouzen ................... 1 
ano, čin byl vyšetřován, ale pachatel odsouzen nebyl ...... 2 
ne, čin vyšetřován nebyl ................................................... 3 
nevím ................................................................................ 4 

Pokud jste byl sexuálně zneužit a neučinil jste oznámení na policii, jaké důvody vás k tomu vedly? 
 Ano Ne 
stud .............................................. 1 2 
obava ze msty pachatele .............. 1 2 
obava, že by vám nevěřili ............. 1 2 
nechtěl jste pachateli ublížit ....... 1 2 

 

18. Mělo sexuální zneužití, které jste prožil, nějaký vliv na váš další život? 
ne, nemělo .................... 1 
ano, mělo negativní ...... 2, a to: 

 Ano Ne 
strach z žen .............................................. 1 2 
sexuální poruchy ...................................... 1 2 
úzkosti, deprese ...................................... 1 2 
nedostatek sebevědomí ........................... 1 2 
partnerské problémy ................................ 1 2 
musela jsem se na následky zneužití psychiatricky či 
psychologicky léčit .......... 

 
1 

 
2 
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jiné ........................................................... 1 2 
jaké? ........................................................... 

ano, mělo pozitivní ........ 3, a to: 
 Ano Ne 
lepší sexuální prožívání v dospělosti ........ 1 2 
zvýšení zájmu o sex ................................. 1 2 
zvýšení sebevědomí ................................. 1 2 
jiné ........................................................... 1 2 

jaké? ........................................................... 

Pokud mělo zneužití u vás nějaké následky, přetrvávají tyto následky dodnes (jsou trvalého charakteru)? 
ano ................................ 1 
ne, byly jen dočasné ..... 2 
 

19. Nutil jste někdy násilím nebo hrozbami nějakou ženu k pohlavnímu styku? 
ne, nikdy .................. 1 
ano .......................... 2  a to: 

  Ano Ne 
nutil jsem ji k souloži ..................................................... 1 2 
nutil jsem ji k dráždění mého penisu ústy (fellaci) ........ 1 2 
nutil jsem ji k masturbaci (dráždění penisu rukou) ........ 1 2 
nutil jsem ji k análnímu styku (styku do konečníku) ...... 1 2 

K vynucenému sexuálnímu styku došlo: 
jen jednou ............ 1, a jednalo se o: 
    manželku, stálou partnerku ................... 1 
    jinou známou ženu ................................ 2 
    neznámou ženu ..................................... 3 
opakovaně ........... 2, přičemž: 
    jednalo se vždy o stejnou partnerku .... 1 
    nutil jsem ke styku více žen ................. 2 

kolik celkem? .............................. 

Nutil jste někdy násilím nebo hrozbami nějakého muže k pohlavnímu styku? 
ne, nikdy ................... 1 
ano, jednou .............. 2 
ano, opakovaně ....... 3 
 

20. Byl jste někdy přinucen násilím nebo hrozbami k pohlavnímu styku? 
ne, nikdy ............... 1 
ano, jednou ........... 2,  a to ve věku ............... let, přičemž: 

pachatelem byl muž ........... 1 
pachatelkou byla žena ....... 2 

Jednalo se o: 
partnerku, partnera, manželku ..... 1 
jinou známou osobu ..................... 2 
neznámou osobu ......................... 3 
ano, opakovaně .... 3,  a to poprvé ve věku ............... let, přičemž: 

jednalo se vždy o stejného partnera, partnerku ...................... 1 
byl jsem ke styku přinucen různými partnerkami či partnery ... 2 
kolika? ............................... 

 
Pokud jste byl přinucen k pohlavnímu styku, ohlásil jste to policii? 
ano ................................... 1 
ne ..................................... 2, protože (označte hlavní důvod): 

jste se styděl ......................................................................... 1 
nechtěl jste pachatelku/pachatele ztratit, miloval jste ji/ho .... 2 
bál jste se, že se to dozví manželka, partnerka .................... 3 
kvůli okolí, odsoudili by vás ................................................... 4 
jiný důvod .............................................................................. 5 
uveďte jaký: .................................................... 

Pokud jste to ohlásil, pachatel/ka: 
byla vypátrána a odsouzena ........................... 1 
byla vypátrána, ale čin se jí/mu neprokázal .... 2 
nebyla vypátrána ............................................. 3 

 

Pokud jste byl násilím přinucen ke styku, mělo to vliv na váš další život? 
ne, nemělo žádný .................. 1 
ano, mělo negativní ............... 2, a to: 

 Ano Ne 
v oblasti partnerské ......................................... 1 2 
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v oblasti sexu (zhoršení sex. života) ................ 1 2 
v oblasti psychické (úzkosti, deprese apod.) ... 1 2 
jiné ................................................................... 1 2 

jaké? ................................................................ 

Přetrvávají tyto následky dodnes (jsou trvalého charakteru)? 
ano ................................ 1 
ne, byly jen dočasné ..... 2 
 

21. Jaký máte názor na interrupci (umělé ukončení těhotenství)? 
je naprosto nepřípustná ....................................................................................................... 1 
je přípustná pouze ze zdravotních důvodů (např. ohrožení života a zdraví ženy, 
malformace plodu) ............................................................................................................... 2 
je přípustná i ze sociálních důvodů (např. špatné ekonomické podmínky, 
svobodná matka apod.) ....................................................................................................... 3 
každá žena má právo se svobodně rozhodnout, zda chce donosit dítě ............................... 4 
 

22. Jaký máte názor na sexuální styky před manželstvím? 
považuji je za naprosto nepřípustné ........................................................................... 1 
považuji je za přípustné pouze nedojde-li při tom k souloži ........................................ 2 
považuji je za přípustné v rámci trvalého partnerského vztahu .................................. 3 
považuji za přípustné i nahodilé pohlavní styky před manželstvím ............................. 4 
 

23. Jaký máte názor na prostituci? 
je potřeba ji zakázat a trestat prostitutky i jejich klienty .............................................. 1 
je potřeba ji zakázat a trestat jen prostitutky .............................................................. 2 
je potřeba ji zakázat a trestat jen jejich klienty ........................................................... 3 
povolil bych ji jen ve veřejných domech a s lékařskou kontrolou ............................... 4 
povolil bych ji bez omezení, je to nutné zlo ................................................................ 5 
nemám nic proti prostituci, může být dokonce prospěšná .......................................... 6 
 

24. Jaký máte názor na pornografii? 
je třeba ji zakázat ........................................................................................................ 1 
považuji ji za škodlivou, umožnil bych prodej jen ve speciálních obchodech ............. 2 
nemám k ní výhrady, umožnil bych však prodej jen ve speciálních obchodech ......... 3 
nemám k ní výhrady a její prodej bych neomezoval ................................................... 4 
 

25. Jaký máte názor na skupinový sex? 
považuji jej za morálně nepřípustný ........................................................................... 1 
považuji jej za přípustný, ale sám to odmítám ........................................................... 2 
považuji jej za přípustný a neodmítám jej .................................................................. 3 

 Zúčastnil jste se někdy sám skupinového sexu? 
  nezúčastnil .................... 1 
  ano, jednou ................... 2 
  ano, opakovaně ............ 3 
 

26. Jaký máte názor na mimomanželské pohlavní styky? 
považuji je za morálně nepřípustné ............................................................................ 1 
neodsuzuji je, ale sám bych je neprovozoval ............................................................. 2 
je to přirozené a normální ........................................................................................... 3 
 

27. Jaký máte názor na náhodné pohlavní styky (tzv. na jednu noc)? 
považuji je za morálně nepřípustné ............................................................................ 1 
neodsuzuji je, ale sám bych je neprovozoval ............................................................. 2 
považuji je za přirozenou součást sexuality ................................................................ 3 
 

 
28. Jaký máte názor na onanii (masturbaci, sebeukájení)? 
považuji ji za škodlivou ............................................................................................... 1 
je to zlozvyk, který nikomu neškodí ............................................................................ 2 
je to přirozený projev lidské sexuality ......................................................................... 3 
 

29. Jaký máte názor na homosexualitu? 
je to zlozvyk, který by měl být trestán .......................................................................... 1 
je to nemoc, za kterou postižený nemůže ................................................................... 2 
odchylka od normálu, která může škodlivě působit na mládež ................................... 3 
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odchylka od normálu, která nikomu neškodí ............................................................... 4 
je to přirozený projev lidské sexuality .......................................................................... 5 

  Znáte Vy osobně někoho, kdo je homosexuální? 
  neznám ............. 1 
  znám ................. 2 
 

30. Informace o sexualitě jste získal zejména (zakroužkujte pouze jednu odpověď): 
od rodičů .......................................... 1 
ve škole ............................................ 2 
z filmu, rozhlasu, televize a videa ..... 3 
z novin, časopisů .............................. 4 
z knížek ............................................ 5 
od kamarádů a známých .................. 6 
jinde (vypište kde): ........................... 7 
nebyl jste informován nikde ............. 8 

Svou informovanost o sexualitě považujete za: 
  nedostatečnou ................... 1 
  průměrnou ......................... 2 
  dobrou ............................... 3 
 
31. Myslíte si, že HIV pozitivní jedinec by mohl vykonávat profesi: 

  Ano Ne Nevím 
lékaře (nechirurgického oboru) ............................ 1 2 3 
chirurga ................................................................ 1 2 3 
zdravotní sestry ................................................... 1 2 3 
zubaře .................................................................. 1 2 3 
učitele .................................................................. 1 2 3 
prodavačky .......................................................... 1 2 3 
číšníka ................................................................. 1 2 3 
kuchaře ................................................................ 1 2 3 

  

32. Změnil jste své sexuální chování v důsledku hrozby onemocnění AIDS? 
Ne, nebylo co měnit, protože jsem pohlavní styk dosud neměl ............ 1 
Ne, nebylo co měnit, vždy jsem se choval zodpovědně ....................... 2 
Ano, změnil ........................................................................................... 3 

  Jestliže ano, jak jste změnil své sexuální chování? Šlo o: 
 Ano Ne 
snížení počtu sexuálních partnerek (partnerů) ............. 1 2 
snížení počtu pohlavních styků .................................... 1 2 
změnu způsobu sexuálního styku ................................ 1 2 
pohlavní styky pouze s kondomem .............................. 1 2 
přestal jste s pohlavními styky úplně ............................ 1 2 
bojíte se zahájit pohlavní život ..................................... 1 2 
něco jiného ................................................................... 1 2 

vypište, co: .............................................................................. 
 

33. Byl jste testován na HIV? 
ne ............................ 1 
jednou ..................... 2 
dvakrát .................... 3 
třikrát a více ............. 4 
 

A NAKONEC VÁS PROSÍME O NĚKOLIK ÚDAJŮ PRO STATISTICKÉ VYHODNOCENÍ DAT: 
 
34. Kolik je Vám let? (Uveďte číslem) ...................... 
 

35. Jaké je Vaše současné zaměstnání? (Uveďte co nejvýstižněji, tedy i to, zda jste student, důchodce, případně, 
zda jste nezaměstnaný nebo soukromě podnikáte, hospodaříte.) 
................................................................................................................................................ 
 

36. Jste: 
svobodný ........................ 1 
ženatý ............................. 2 
rozvedený ....................... 3 
vdovec ............................ 4 
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37. Vaše nejvyšší dokončené vzdělání: 
základní - nevyučen ........ 1 
základní - vyučen ............ 2 
další bez maturity ............ 3 
vyučen s maturitou .......... 4 
střední s maturitou .......... 5 
vysokoškolské ................. 6 
 

38. Jaký je Váš vztah k náboženství: 
jste římskokatolického vyznání ............................... 1 
jste jiného vyznání a jakého (vypište) ..................... 2 
věříte v Boha, ale nehlásíte se k žádné církvi ........ 3 
jste nevěřící ............................................................ 4 
 

Sexuologický ústav 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy Vám děkuje za Vaše názory. 
 

Vyplněný dotazník nepodepisujte a nedávejte nikomu k nahlédnutí. 
Vložte dotazník do obálky, zalepte ji a zajistěte ještě přelepením 

přiloženou samolepkou s naším razítkem. 
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1.3 Příloha 3  (Dotazník IIEF-5) 
 

 
Dotazník sexuálního zdraví muže (IIEF-5) 

Sexuální zdraví je velmi důležitou součástí celkového zdravotního stavu a kvality života. Erektilní dysfunkce je 

poměrně častou sexuální poruchou. Dnes je však k dispozici řada léčebných možností. Tento dotazník pomůže i 

Vašemu lékaři zjistit, zda i Vy netrpíte určitým stupněm erektilní dysfunkce, a prodiskutovat eventuální léčebné 

možnosti.  

U každé z otázek je uvedeno několik možných variant odpovědí. Vaším úkolem je zvolit tu, která nejlépe 

odpovídá Vaší skutečné situaci. Je třeba zodpovědět všechny otázky, přičemž u každé z nich je třeba zvolit pouze 

jednu odpověď.  

 

Sebehodnocení – v průběhu uplynulých šesti měsíců  

 

§ Jak byste hodnotil svou důvěru v možnost dosažení a udržení erekce? 

Velmi nízká 1 

Nízká  2 

Střední 3 

Vysoká 4 

Absolutní 5 

 

§ Pokud u Vás došlo při sexuální stimulaci k erekci, jak často byla 

dostatečná k penetraci (pohlavnímu styku)? 

 

    Neměl jsem žádnou sexuální aktivitu  0 

   Téměř nikdy/nikdy    1 

    Jen ojediněle (v méně než polovině případů) 2 

    Občas (zhruba v polovině případů)   3 

    Většinou (více než v polovině případů)  4 

    Téměř vždy/vždy     5 

 

§ Pokud došlo k pohlavnímu styku, jak často jste byl schopen udržet erekci i 

po penetraci (zavedení penisu do pochvy)? 

 

    Žádný pokus o penetraci    0 

   Téměř nikdy/nikdy    1 

    Jen ojediněle (v méně než polovině případů) 2 

    Občas (zhruba v polovině případů)   3 

    Většinou (více než v polovině případů)  4 

    Téměř vždy/vždy     5 
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§ Pokud došlo k pohlavnímu styku, jak obtížné bylo udržet erekci po celou 

dobu, až do jeho ukončení (ejakulace)? 

 

    Žádný pokus o penetraci  0 

   Mimořádně obtížné  1 

    Velmi obtížné   2 

    Obtížné    3 

    Nepříliš obtížné   4 

    Snadné    5 

 

§ Pokud jste se pokusil o pohlavní styk, jak často byl pro Vás uspokojivý? 

 

    Žádný pokus o pohlavní styk   0 

   Téměř nikdy/nikdy    1 

    Jen ojediněle (v méně než polovině případů) 2 

    Občas (zhruba v polovině případů)   3 

    Většinou (více než v polovině případů)  4 

    Téměř vždy/vždy     5 

 

 

Pokud je Vaše skóre 21 nebo méně, mohlo by se jednat o určitý stupeň erektilní 

dysfunkce. Bylo by proto vhodné tyto potíže probrat s lékařem.    
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1.4 Příloha 4  (Získávání respondentů) 
 
 
1.11.2009, Facebook.com: 

 
http://www.facebook.com/home.php#!/posted.php?id=1110535402&start=10&hash=709584a
d9b0273e1b98d0a5a8b5f079f 
 
Alex Dolezalova Hrouzkova: „Prosím všechny muže (30-50 let), kteří pravidelně užívají 
marihuanu o vyplnění dotazníku pro mou diplomovou práci, kterou píši na téma: Sexualita 
uživatelů marihuany. Odkaz na můj dotazník zde přikládám, všem kteří mi pomohou, moc 
děkuji.“ 
Marihuana a sex | Vyplňto.cz  
www.vyplnto.cz  
Konec vyplňování 20. 02. 2010 00:00, výsledky budou k dispozici pouze autorovi. Počet 
otázek: 78 Průměrná doba vyplňování:00.13:24 

 
 
10.11.2009, Reflex.cz:  
 

http://www.reflex.cz/Clanek38049.html 
 
Co zajímá intelektuálky 
„Název výzkumu zní „Marihuana a sex“ a …Link na dotazník zde.“  

 
 
13.12.2009, Adiktologie.cz: 
 

http://www.adiktologie.cz/articles/cz/60/1734/Vyzkum-Marihuana-a-sex-.html?acc=enb 
 
Výzkum "Marihuana a sex" 
Studentka psychologie FF UK Alexandra Doležalová pod vedením prof. Petra Weisse provádí 
jako první v České republice výzkum sexuality a sexuálního chování starších chronických 
uživatelů marihuany. 
Zveřejnil: MUDr. Tomáš Zábranský, Ph.D. 
Poslední úprava: 11.01.2010 

Výzkum provádí formou dotazníkového šetření na adrese http://www.vyplnto.cz/databaze-
dotazniku/marihuana-a-sex/. Po ukončení výzkumu budou výsledky poskytnuty k publikaci 
serverům www.adiktologie.cz a www.drogy-info.cz. 

 
14.12.2009, Drogy-info.cz: 
 

http://www.drogy-
info.cz/index.php/info/press_centrum/novy_cesky_vyzkum_marihuana_a_sex 
 
Nový český výzkum: Marihuana a sex 
Informace o výzkumu, kontakt na autorku a odkaz na stránky, kde probíhá dotazníkové 
šetření. Uzávěrka pro vyplňování dotazníku je 20.02.2010 v 00:00 hodin.  
Výzkum probíhá v rámci diplomové práce na katedře psychologie FF UK v Praze, pod 
vedením prof. PhDr. Petra Weisse, Ph.D. (1. LF UK a VFN).  
 
Studentka psychologie Alexandra Doležalová Hrouzková provádí jako první v České 
republice výzkum sexuality a sexuálního chování starších chronických uživatelů marihuany. 
Dotazníkové šetření probíhá na adrese http://www.vyplnto.cz/databaze-
dotazniku/marihuana-a-sex/.  
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Uzávěrka pro vyplňování dotazníku je 20.02.2010 v 00:00 hodin. Počet otázek v 
dotazníku: 78. Průměrná doba vyplňování: 00:14:05 (údaje převzaty z úvodu www stránek 
tohoto dotazníku, 14.12.2009).  
Cílem výzkumu je poznání sexuálního života chronických uživatelů marihuany. Výzkum je 
realizován jako součást diplomové práce na katedře psychologie Filozofické fakulty 
Univerzity Karlovy. Vedoucím této diplomové práce je prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D., 
psycholog Sexuologického ústavu 1. LF UK a VFN. Kontakt na autorku je uveden na 
stránkách http://www.vyplnto.cz/databaze-dotazniku/marihuana-a-sex/  
Po ukončení výzkumu budou výsledky poskytnuty k publikaci serverům www.adiktologie.cz 
a www.drogy-info.cz. 
 

 
Leden 2010, Konoptikum 

 
Inzerce: 
 
Výzkum marihuana a sex trvá do 20. února 
Výzkum probíhá v rámci diplomové práce na katedře psychologie FFUK v Praze, pod 
vedením prof. PhDr. Petra Weisse, PhD. (1. LF UK a VFN). Studentka psychologie 
Alexandra Doležalová Hrouzková provádí jako první v České republice výzkum sexuality 
starších chronických uživatelů marihuany. Dotazníkové šetření probíhá na adrese 
http://www.vyplnto.cz/databaze-dotazniku/marihuana-a-sex/. Dotazník je plně anonymní. Je 
určen výhradně pro muže starší 30 let a mladší 50 let.  
… 
Cílem výzkumu je poznání sexuálního života chronických uživatelů marihuany.  
… 
Po ukončení výzkumu budou výsledky poskytnuty k publikaci serverům www.adiktologie.cz 
a www.drogy-info.cz. 
 

 
21.1.2010, Reflex č.03/2010:  
 

http://www.reflex.cz/Clanek38708.html 
 
2010: Zavládl smír nad českou konopnou krajinou 
„V současnosti v Česku probíhají dva zásadní výzkumy kolem marihuanového dění. První z 
nich je studie Marihuanové trhy v České republice. Hlavní řešitel je výše zmíněný MUDr. 
Tomáš Zábranský, Ph. D., výzkum koordinuje Ing. Mgr. Vendula Běláčková a jeho pilotní 
fázi platilo Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti. Studie si klade za 
cíl vyhodnotit praktické dopady letošní změny legislativy, popsat a analyzovat tržní procesy a 
sociální sítě spojené se získáváním marihuany na uživatelské úrovni a vytvořit model 
marihuanových trhů v České republice. V rámci výzkumu má proběhnout 80 
polostrukturovaných rozhovorů, takže hulíte-li a máte chuť si popovídat, pište na 
belackova@adiktologie.cz nebo na číslo 721 818 692. 
Druhý výzkum - a to píšu s hrdostí - realizuje jako svou diplomovou práci na katedře 
psychologie FF UK moje manželka Alex Doležalová. Práce se jmenuje Marihuana a sex a 
vedoucím diplomky je prof. PhDr. Petr Weiss, Ph. D., psycholog Sexuologického ústavu 1. 
LF UK a VFN. Cílem výzkumu je poznání sexuálního života chronických uživatelů 
marihuany. Takže hulíte-li hodně a dlouho, můžete na 
www.vyplnto.cz/databazedotazniku/marihuana-a-sex/ vyplnit dotazník.“ 
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1.5 Příloha 5  (Tabulky) 

 
Mann-Whitney Test 

Ranks 

 skup_M N Mean Rank Sum of Ranks 

SKUP-M 198 164,32 32536,00 

CZ-POP 169 207,05 34992,00 

Pokud ano, kolik let Vám 

bylo při prvním sexuálním 

styku? Total 367   
SKUP-M 106 89,06 9440,00 

CZ-POP 102 120,55 12296,00 

Pokud jste první pohlavní 

styk uskutečnil se stálou 

partnerkou, po kolika 

měsících/týdnech známosti 

to bylo? 

Total 208 
  

SKUP-M 176 203,54 35823,00 

CZ-POP 166 137,53 22830,00 

S kolika ženami jste za celý 

život celkem souložil? 

Total 342   
SKUP-M 141 142,02 20025,50 

CZ-POP 122 120,41 14690,50 

Pokud jste již měl pohlavní 

styk s příležitostnou 

partnerkou (na jednu noc), s 

kolika ženami celkem to 

bylo? 

Total 263 
  

SKUP-M 148 128,41 19005,00 

CZ-POP 128 150,16 19221,00 

Máte-li v současné době 

stálý partnerský vztah se 

ženou, kolik trvá měsíců? Total 276   
SKUP-M 152 158,73 24126,50 

CZ-POP 129 120,11 15494,50 

Pokud máte se svou 

partnerkou pohlavní styky, 

kolikrát měsíčně? Total 281   
SKUP-M 163 168,22 27420,00 

CZ-POP 118 103,40 12201,00 

Pokud sexuální uspokojení 

potřebujete, kolikrát 

měsíčně? Total 281   
SKUP-M 174 208,52 36283,00 

CZ-POP 155 116,14 18002,00 

Jste-li sexuálně aktivní, 

kolikrát měsíčně? 

Total 329   
SKUP-M 200 190,09 38018,00 

CZ-POP 170 180,10 30617,00 

Na kolik minut odhadujete 

nyní v průměru délku 

milostné předehry při styku 

s partnerkou? 
Total 370   

SKUP-M 195 212,55 41448,00 

CZ-POP 170 149,10 25347,00 

Na kolik minut odhadujete 

nyní v průměru dobu trvání 

soulože s partnerkou? Total 365   
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Test Statisticsa 

 Pokud ano, 

kolik let Vám 

bylo při prvním 

sexuálním 

styku? 

Pokud jste první 

pohlavní styk 

uskutečnil se 

stálou 

partnerkou, po 

kolika 

měsících/týdnec

h známosti to 

bylo? 

S kolika ženami 

jste za celý život 

celkem 

souložil? 

Pokud jste již 

měl pohlavní 

styk s 

příležitostnou 

partnerkou (na 

jednu noc), s 

kolika ženami 

celkem to bylo? 

Mann-Whitney U 12835,000 3769,000 8969,000 7187,500 

Wilcoxon W 32536,000 9440,000 22830,000 14690,500 

Z -3,896 -3,816 -6,182 -2,314 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,021 

a. Grouping Variable: skup_M 

Test Statisticsa 

 

Máte-li v 

současné době 

stálý partnerský 

vztah se ženou, 

kolik trvá 

měsíců? 

Pokud máte se 

svou partnerkou 

pohlavní styky, 

kolikrát 

měsíčně? 

Pokud sexuální 

uspokojení 

potřebujete, 

kolikrát 

měsíčně? 

Jste-li sexuálně 

aktivní, kolikrát 

měsíčně? 

Mann-Whitney U 7979,000 7109,500 5180,000 5912,000 

Wilcoxon W 19005,000 15494,500 12201,000 18002,000 

Z -2,259 -3,990 -6,661 -8,848 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,024 ,000 ,000 ,000 

a. Grouping Variable: skup_M 

Test Statisticsa 

 

Na kolik minut 

odhadujete nyní 

v průměru délku 

milostné 

předehry při 

styku s 

partnerkou? 

Na kolik minut 

odhadujete nyní 

v průměru dobu 

trvání soulože s 

partnerkou? 

Mann-Whitney U 16082,000 10812,000 

Wilcoxon W 30617,000 25347,000 

Z -,911 -5,783 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,362 ,000 

a. Grouping Variable: skup_M 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 28 

Crosstabs 
 

skup_M * Jste se svým sexuálním životem spokojen? Crosstabulation 

Jste se svým sexuálním životem 

spokojen?  
ano ne Total 

Count 124 18 142 

Expected Count 114,4 27,6 142,0 

% within skup_M 87,3% 12,7% 100,0% 

SKUP-M 

Adjusted Residual 2,7 -2,7  
Count 129 43 172 

Expected Count 138,6 33,4 172,0 

% within skup_M 75,0% 25,0% 100,0% 

CZ-POP 

Adjusted Residual -2,7 2,7  
Count 253 61 314 

Expected Count 253,0 61,0 314,0 

Total 

% within skup_M 80,6% 19,4% 100,0% 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 7,547a 1 ,006   
Continuity Correctionb 6,781 1 ,009   
Likelihood Ratio 7,782 1 ,005   
Fisher's Exact Test    ,006 ,004 

Linear-by-Linear 

Association 

7,523 1 ,006   

N of Valid Cases 314     
a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 27,59. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 
skup_M * První pohlavní styk jste uskutečnil: Crosstabulation 

První pohlavní styk jste uskutečnil: 
 s náhodnou 

partnerkou 

se stálou 

partnerkou Total 

Count 96 106 202 

Expected Count 88,0 114,0 202,0 

% within skup_M 47,5% 52,5% 100,0% 

SKUP-M 

Adjusted Residual 1,7 -1,7  
Count 67 105 172 CZ-POP 

Expected Count 75,0 97,0 172,0 
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% within skup_M 39,0% 61,0% 100,0% 

Adjusted Residual -1,7 1,7  
Count 163 211 374 

Expected Count 163,0 211,0 374,0 

Total 

% within skup_M 43,6% 56,4% 100,0% 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 2,776a 1 ,096   
Continuity Correctionb 2,438 1 ,118   
Likelihood Ratio 2,783 1 ,095   
Fisher's Exact Test    ,116 ,059 

Linear-by-Linear 

Association 

2,768 1 ,096   

N of Valid Cases 374     
a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 74,96. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

 
skup_M * Měl jste někdy pohlavní styk s příležitostnou partnerkou (na jednu 

noc)? Crosstabulation 

Měl jste někdy pohlavní styk s 

příležitostnou partnerkou (na 

jednu noc)? 
 

ne ano Total 

Count 29 173 202 

Expected Count 42,3 159,7 202,0 

% within skup_M 14,4% 85,6% 100,0% 

SKUP-M 

Adjusted Residual -3,4 3,4  
Count 50 125 175 

Expected Count 36,7 138,3 175,0 

% within skup_M 28,6% 71,4% 100,0% 

CZ-POP 

Adjusted Residual 3,4 -3,4  
Count 79 298 377 

Expected Count 79,0 298,0 377,0 

Total 

% within skup_M 21,0% 79,0% 100,0% 
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Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 11,439a 1 ,001   
Continuity Correctionb 10,597 1 ,001   
Likelihood Ratio 11,480 1 ,001   
Fisher's Exact Test    ,001 ,001 

Linear-by-Linear 

Association 

11,408 1 ,001   

N of Valid Cases 377     
a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 36,67. 

b. Computed only for a 2x2 table 
 
 

skup_M * Máte v současné době stálý partnerský vztah se ženou? 

Crosstabulation 

Máte v současné době stálý 

partnerský vztah se ženou?  
ne ano Total 

Count 37 165 202 

Expected Count 41,8 160,2 202,0 

% within skup_M 18,3% 81,7% 100,0% 

SKUP-M 

Adjusted Residual -1,2 1,2  
Count 41 134 175 

Expected Count 36,2 138,8 175,0 

% within skup_M 23,4% 76,6% 100,0% 

CZ-POP 

Adjusted Residual 1,2 -1,2  
Count 78 299 377 

Expected Count 78,0 299,0 377,0 

Total 

% within skup_M 20,7% 79,3% 100,0% 

 
Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 1,493a 1 ,222   
Continuity Correctionb 1,198 1 ,274   
Likelihood Ratio 1,490 1 ,222   
Fisher's Exact Test    ,252 ,137 

Linear-by-Linear 

Association 

1,489 1 ,222   
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N of Valid Cases 377     
a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 36,21. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 
 

skup_M * Máte v současné době s Vaší partnerkou pohlavní styky? 

Crosstabulation 

Máte v současné době s Vaší 

partnerkou pohlavní styky?  
ne ano Total 

Count 8 157 165 

Expected Count 5,0 160,0 165,0 

% within skup_M 4,8% 95,2% 100,0% 

SKUP-M 

Adjusted Residual 2,1 -2,1  
Count 1 133 134 

Expected Count 4,0 130,0 134,0 

% within skup_M ,7% 99,3% 100,0% 

CZ-POP 

Adjusted Residual -2,1 2,1  
Count 9 290 299 

Expected Count 9,0 290,0 299,0 

Total 

% within skup_M 3,0% 97,0% 100,0% 

 
Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 4,262a 1 ,039   
Continuity Correctionb 2,973 1 ,085   
Likelihood Ratio 4,966 1 ,026   
Fisher's Exact Test    ,045 ,037 

Linear-by-Linear 

Association 

4,248 1 ,039   

N of Valid Cases 299     
a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4,03. 

b. Computed only for a 2x2 table 
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skup_M * ANTIKONCEPCE PŘI STYKU SE STÁL. PARTN. Crosstabulation 

ANTIKONCEPCE PŘI STYKU SE 

STÁL. PARTN.  
nepoužívá používá Total 

Count 47 123 170 

Expected Count 47,8 122,2 170,0 

% within skup_M 27,6% 72,4% 100,0% 

SKUP-M 

Adjusted Residual -,2 ,2  
Count 48 120 168 

Expected Count 47,2 120,8 168,0 

% within skup_M 28,6% 71,4% 100,0% 

CZ-POP 

Adjusted Residual ,2 -,2  
Count 95 243 338 

Expected Count 95,0 243,0 338,0 

Total 

% within skup_M 28,1% 71,9% 100,0% 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square ,036a 1 ,850   
Continuity Correctionb ,005 1 ,946   
Likelihood Ratio ,036 1 ,850   
Fisher's Exact Test    ,904 ,473 

Linear-by-Linear 

Association 

,036 1 ,850   

N of Valid Cases 338     
a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 47,22. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

 
skup_M * POUŽIL S NÁH. PARTN. KONDOM Crosstabulation 

POUŽIL S NÁH. PARTN. 

KONDOM  
používám 

kondom 

nepoužívám 

kondom Total 

Count 76 29 105 

Expected Count 74,8 30,2 105,0 

% within skup_M 72,4% 27,6% 100,0% 

SKUP-M 

Adjusted Residual ,5 -,5  
Count 33 15 48 CZ-POP 

Expected Count 34,2 13,8 48,0 
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% within skup_M 68,8% 31,3% 100,0% 

Adjusted Residual -,5 ,5  
Count 109 44 153 

Expected Count 109,0 44,0 153,0 

Total 

% within skup_M 71,2% 28,8% 100,0% 

 
Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square ,212a 1 ,645   
Continuity Correctionb ,072 1 ,789   
Likelihood Ratio ,210 1 ,647   
Fisher's Exact Test    ,702 ,391 

Linear-by-Linear 

Association 

,211 1 ,646   

N of Valid Cases 153     
a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 13,80. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 
 

skup_M * ANTIKONCEPCE PŘI STYKU S NÁHOD. PARTN. Crosstabulation 

ANTIKONCEPCE PŘI STYKU S 

NÁHOD. PARTN.  
nepoužívá používá Total 

Count 29 93 122 

Expected Count 31,4 90,6 122,0 

% within skup_M 23,8% 76,2% 100,0% 

SKUP-M 

Adjusted Residual -,7 ,7  
Count 32 83 115 

Expected Count 29,6 85,4 115,0 

% within skup_M 27,8% 72,2% 100,0% 

CZ-POP 

Adjusted Residual ,7 -,7  
Count 61 176 237 

Expected Count 61,0 176,0 237,0 

Total 

% within skup_M 25,7% 74,3% 100,0% 

 

 
Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 
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Pearson Chi-Square ,509a 1 ,475   
Continuity Correctionb ,319 1 ,572   
Likelihood Ratio ,509 1 ,475   
Fisher's Exact Test    ,552 ,286 

Linear-by-Linear 

Association 

,507 1 ,476   

N of Valid Cases 237     
a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 29,60. 

b. Computed only for a 2x2 table 
 

skup_M * Potřebujete v současné době sexuální uspokojení? 

Crosstabulation 

Potřebujete v současné době 

sexuální uspokojení?  
nepotřebuje potřebuje Total 

Count 13 189 202 

Expected Count 34,6 167,4 202,0 

% within skup_M 6,4% 93,6% 100,0% 

SKUP-M 

Adjusted Residual -5,9 5,9  
Count 51 121 172 

Expected Count 29,4 142,6 172,0 

% within skup_M 29,7% 70,3% 100,0% 

CZ-POP 

Adjusted Residual 5,9 -5,9  
Count 64 310 374 

Expected Count 64,0 310,0 374,0 

Total 

% within skup_M 17,1% 82,9% 100,0% 

 
Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 35,299a 1 ,000   
Continuity Correctionb 33,682 1 ,000   
Likelihood Ratio 36,750 1 ,000   
Fisher's Exact Test    ,000 ,000 

Linear-by-Linear 

Association 

35,205 1 ,000   

N of Valid Cases 374     
a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 29,43. 

b. Computed only for a 2x2 table 
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skup_M * Jste v současné době sexuálně aktivní (jakýmkoli způsobem, tedy 

soulož onanie atd.)? Crosstabulation 

Jste v současné době sexuálně 

aktivní (jakýmkoli způsobem, tedy 

soulož onanie atd.)? 
 

ne ano Total 

Count 6 196 202 

Expected Count 10,8 191,2 202,0 

% within skup_M 3,0% 97,0% 100,0% 

SKUP-M 

Adjusted Residual -2,2 2,2  
Count 14 157 171 

Expected Count 9,2 161,8 171,0 

% within skup_M 8,2% 91,8% 100,0% 

CZ-POP 

Adjusted Residual 2,2 -2,2  
Count 20 353 373 

Expected Count 20,0 353,0 373,0 

Total 

% within skup_M 5,4% 94,6% 100,0% 

 
Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 4,967a 1 ,026   
Continuity Correctionb 3,992 1 ,046   
Likelihood Ratio 5,030 1 ,025   
Fisher's Exact Test    ,036 ,023 

Linear-by-Linear 

Association 

4,953 1 ,026   

N of Valid Cases 373     
a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 9,17. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 
skup_M * Měl jste někdy v životě pohlavní styk s prostitutkou? 

Crosstabulation 

Měl jste někdy v životě pohlavní 

styk s prostitutkou?  
ne ano Total 

Count 136 66 202 

Expected Count 146,8 55,2 202,0 

SKUP-M 

% within skup_M 67,3% 32,7% 100,0% 
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Adjusted Residual -2,5 2,5  
Count 138 37 175 

Expected Count 127,2 47,8 175,0 

% within skup_M 78,9% 21,1% 100,0% 

CZ-POP 

Adjusted Residual 2,5 -2,5  
Count 274 103 377 

Expected Count 274,0 103,0 377,0 

Total 

% within skup_M 72,7% 27,3% 100,0% 

 
Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 6,278a 1 ,012   
Continuity Correctionb 5,711 1 ,017   
Likelihood Ratio 6,356 1 ,012   
Fisher's Exact Test    ,015 ,008 

Linear-by-Linear 

Association 

6,262 1 ,012   

N of Valid Cases 377     
a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 47,81. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 
skup_M * Pokud ano, použil jste při styku s prostitutkou kondom? Crosstabulation 

Pokud ano, použil jste při styku s prostitutkou 

kondom?  
ne, nikdy občas ano vždy Total 

Count 2 8 56 66 

Expected Count 2,6 9,0 54,5 66,0 

% within skup_M 3,0% 12,1% 84,8% 100,0% 

SKUP-M 

Adjusted Residual -,6 -,6 ,8  
Count 2 6 29 37 

Expected Count 1,4 5,0 30,5 37,0 

% within skup_M 5,4% 16,2% 78,4% 100,0% 

CZ-POP 

Adjusted Residual ,6 ,6 -,8  
Count 4 14 85 103 

Expected Count 4,0 14,0 85,0 103,0 

Total 

% within skup_M 3,9% 13,6% 82,5% 100,0% 
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Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square ,757a 2 ,685 

Likelihood Ratio ,737 2 ,692 

Linear-by-Linear 

Association 

,748 1 ,387 

N of Valid Cases 103   
a. 2 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 1,44. 

 
skup_M * Měl jste někdy v životě pohlavní styk s mužem? Crosstabulation 

Měl jste někdy v životě pohlavní styk s 

mužem?  

ne ano, jednou 

ano, 

opakovaně Total 

Count 180 11 11 202 

Expected Count 187,0 7,5 7,5 202,0 

% within skup_M 89,1% 5,4% 5,4% 100,0% 

SKUP-M 

Adjusted Residual -2,8 1,9 1,9  
Count 169 3 3 175 

Expected Count 162,0 6,5 6,5 175,0 

% within skup_M 96,6% 1,7% 1,7% 100,0% 

CZ-POP 

Adjusted Residual 2,8 -1,9 -1,9  
Count 349 14 14 377 

Expected Count 349,0 14,0 14,0 377,0 

Total 

% within skup_M 92,6% 3,7% 3,7% 100,0% 

 
Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 7,595a 2 ,022 

Likelihood Ratio 8,131 2 ,017 

Linear-by-Linear 

Association 

6,763 1 ,009 

N of Valid Cases 377   
a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 6,50. 
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skup_M * Považujete se za bisexuála? Crosstabulation 

Považujete se za bisexuála?  
ne ano Total 

Count 176 26 202 

Expected Count 179,1 22,9 202,0 

% within skup_M 87,1% 12,9% 100,0% 

SKUP-M 

Adjusted Residual -1,0 1,0  
Count 153 16 169 

Expected Count 149,9 19,1 169,0 

% within skup_M 90,5% 9,5% 100,0% 

CZ-POP 

Adjusted Residual 1,0 -1,0  
Count 329 42 371 

Expected Count 329,0 42,0 371,0 

Total 

% within skup_M 88,7% 11,3% 100,0% 

 
Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 1,062a 1 ,303   
Continuity Correctionb ,750 1 ,386   
Likelihood Ratio 1,074 1 ,300   
Fisher's Exact Test    ,328 ,194 

Linear-by-Linear 

Association 

1,059 1 ,303   

N of Valid Cases 371     
a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 19,13. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 
skup_M * MĚL(A) POHL. PŘENOSNOU NEMOC Crosstabulation 

MĚL(A) POHL. PŘENOSNOU 

NEMOC  
ne ano Total 

Count 162 40 202 

Expected Count 171,5 30,5 202,0 

% within skup_M 80,2% 19,8% 100,0% 

SKUP-M 

Adjusted Residual -2,7 2,7  
Count 158 17 175 

Expected Count 148,5 26,5 175,0 

% within skup_M 90,3% 9,7% 100,0% 

CZ-POP 

Adjusted Residual 2,7 -2,7  
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Count 320 57 377 

Expected Count 320,0 57,0 377,0 

Total 

% within skup_M 84,9% 15,1% 100,0% 

 
Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 7,435a 1 ,006   
Continuity Correctionb 6,670 1 ,010   
Likelihood Ratio 7,665 1 ,006   
Fisher's Exact Test    ,009 ,004 

Linear-by-Linear 

Association 

7,415 1 ,006   

N of Valid Cases 377     
a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 26,46. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 
skup_M * Byl jste testován na HIV? Crosstabulation 

Byl jste testován na HIV? 
 

ne ano, jednou ano, dvakrát 

ano, třikrát a 

více Total 

Count 98 38 19 47 202 

Expected Count 123,6 37,6 12,9 27,9 202,0 

% within skup_M 48,5% 18,8% 9,4% 23,3% 100,0% 

SKUP-M 

Adjusted 

Residual 

-5,4 ,1 2,6 5,7  

Count 132 32 5 5 174 

Expected Count 106,4 32,4 11,1 24,1 174,0 

% within skup_M 75,9% 18,4% 2,9% 2,9% 100,0% 

CZ-POP 

Adjusted 

Residual 

5,4 -,1 -2,6 -5,7  

Count 230 70 24 52 376 

Expected Count 230,0 70,0 24,0 52,0 376,0 

Total 

% within skup_M 61,2% 18,6% 6,4% 13,8% 100,0% 

 
Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 45,799a 3 ,000 

Likelihood Ratio 51,346 3 ,000 
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Linear-by-Linear 

Association 

44,997 1 ,000 

N of Valid Cases 376   
a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 11,11. 

 
Crosstabs 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 8,795a 2 ,012 

Likelihood Ratio 8,872 2 ,012 

N of Valid Cases 202   
a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 23,29. 

Skupiny užívaných drog * První pohlavní styk jste uskutečnil: Crosstabulation 

První pohlavní styk jste uskutečnil: 
 s náhodnou 

partnerkou 

se stálou 

partnerkou Total 

Count 23 26 49 

Expected Count 23,3 25,7 49,0 

% within Skupiny 

užívaných drog 

46,9% 53,1% 100,0% 

 jen marihuana 

Adjusted Residual -,1 ,1  
Count 39 61 100 

Expected Count 47,5 52,5 100,0 

% within Skupiny 

užívaných drog 

39,0% 61,0% 100,0% 

 marihuana a alkohol 

Adjusted Residual -2,4 2,4  
Count 34 19 53 

Expected Count 25,2 27,8 53,0 

% within Skupiny 

užívaných drog 

64,2% 35,8% 100,0% 

 marihuana, alkohol a   

párty drogy 

Adjusted Residual 2,8 -2,8  
Count 96 106 202 

Expected Count 96,0 106,0 202,0 

 Total 

% within Skupiny 

užívaných drog 

47,5% 52,5% 100,0% 
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Kruskal-Wallis Test 
 

 

 

 

 

 

 

 
Test Statisticsa,b 

 Pokud jste již měl pohlavní styk s příležitostnou partnerkou (na 

jednu noc), s kolika ženami celkem to bylo? 

Chi-square 6,108 

df 2 

Asymp. Sig. ,047 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: Skupiny užívaných drog 
 

 

Crosstabs 

 Skupiny užívaných drog * Měl jste někdy v životě nebo máte nyní některou z pohlavně 

přenosných nemocí?  Crosstabulation 

Měl jste někdy v životě nebo máte 

nyní některou z pohlavně přenosných 

nemocí?   
ano, měl jsem 

pohlavně 

přenosnou nemoc 

ne, neměl jsem 

žádnou pohlavně 

přenosnou nemoc Total 

Count 8 41 49 

Expected Count 9,7 39,3 49,0 

% within Skupiny 

užívaných drog 

16,3% 83,7% 100,0% 

jen marihuana 

Adjusted Residual -,7 ,7  
Count 15 85 100 

Expected Count 19,8 80,2 100,0 

% within Skupiny 

užívaných drog 

15,0% 85,0% 100,0% 

marihuana a 

alkohol 

Adjusted Residual -1,7 1,7  

Ranks 

 Skupiny užívaných drog N Mean Rank 

jen marihuana 32 82,08 

marihuana a alkohol 72 62,90 

marihuana, alkohol a párty 

drogy 

37 77,19 

Pokud jste již měl pohlavní 

styk s příležitostnou 

partnerkou (na jednu noc), 

s kolika ženami celkem to 

bylo? Total 141  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 42 

Count 17 36 53 

Expected Count 10,5 42,5 53,0 

% within Skupiny 

užívaných drog 

32,1% 67,9% 100,0% 

marihuana, alkohol 

a párty drogy 

Adjusted Residual 2,6 -2,6  
Count 40 162 202 

Expected Count 40,0 162,0 202,0 

Total 

% within Skupiny 

užívaných drog 

19,8% 80,2% 100,0% 

 

 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 6,852a 2 ,033 

Likelihood Ratio 6,384 2 ,041 

Linear-by-Linear Association 4,142 1 ,042 

N of Valid Cases 202   
a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 

9,70. 
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