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Shrnutí 

Řada studií prokázala, že existují pohlavní rozdíly ve frekvenci výskytu i obsahu sexuálních fantasií 

(SF). Výsledky provedených studií se shodují v tom, že se mužské fantasie objevují s vyšší frekvencí 

a muži mají více různých typů SF. Předkládaná práce je však jedna z prvních, které zvažují různé 

způsoby vytváření repertoáru SF v průběhu ontogeneze u nedeviantní populace, přičemž vychází 

z rozdílných předpokladů, které mohou přispívat k zařazení různých typů SF u mužů a žen. 

Testovanými mechanismy budou např. vyšší frekvence masturbace mužů, která dává více prostoru 

pro vytvoření širšího repertoáru SF, selektivní pozornost k externím erotickým materiálům 

s rozdílnou evolučně-biologickou relevancí pro muže a ženy či zařazení SF do repertoáru skrze 

předchozí realizaci aktivity, kterou SF reprezentuje. Současně je v této práci prezentována analýza 

obsahů sexuálních fantasií. Skutečně byl nalezen rozdíl ve velikosti repertoáru SF a to v případě SF 

s důrazem na objekty (F=10,06, p = 0,002), nikoli však ve velikosti repertoáru SF s důrazem na 

aktivity, pokud jsme porovnali absoulutní hodnoty počtu různých typů SF. Po tomto zjištění jsme 

provedli korelace s jednotlivými v minulých výzkumech potvrzenými proměnnými. Signifikantní 

negativní korelace byla nalezena v případě věku s největším počtem dosažení orgasmu (VNO) (r = -

0,347, p = 0,003), počtu orgasmů za jeden týden v VNO (r = 0,930, p = 0,011), frekvencí masturbace 

(r = 0,776, p = 0,030) a vystavení externím erotickým materiálům (r = 0,353, p = 0,001). Pokud jsme 

však modelem GLM jednotlivé vlivy na velikost repertoáru otestovali, ukázalo se, že pohlaví není 

nejlepším prediktorem, tím je v obou případech vystavení externím erotickým podnětům.  Analýza 

realizace a touhy po realizaci sexuálních aktivit, které SF representují, potvrdila evolučně-

psychologické předpoklady a ukázala, že muži mají častější výskyt SF s mladší (χ2 = 16,95, p < 

0,001), nezkušenou (χ2 = 36,94, p < 0,001) partnerkou a stejně tak touhu po realizaci a ženy mají 

vyšší výskyt SF s někým stejného pohlaví (χ2 = 11,09, p = 0,001) i touhu po realizaci (t = -2,736, 

p=0,007). 
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Summary 

Large number of researches proven sexual differences in frequency and content of sexual 

fantasies (SF) in men and women. Results of the recent studies consent on fact that male 

SF are more frequent, and there are more types of SF compared to female SF. Study that 

we propose is one of the first to investigate repertoire gaining in both sexes based on 

different presumptions for each. Among mechanisms we will test are: higher frequency 

of masturbation among man which gives more space to form larger repertoire, selective 

attention to external erotic stimuli related to different evolutionary-biological relevance in 

men and women and gaining the content of SF trough realization of activity that SF later 

represents. Also we present factor analysis of SF content. Significant difference was 

found in number of SF in man and woman in absolute number of different types of SF 

related to objects (F=10,06, p= 0,002) but not activities. Largest impact on amount of SF 

related to objects was found in age when person had most orgasms - negatively (r = -

0,347, p = 0,003), amount of orgasms in that age  per week(r = 0,930, p = 0,011), 

frequency of masturbation (r = 0,776, p = 0,030) and erotica exposure (r = 0,353,p = 

0,001). When GLM was aplicated on previously tested affects sex of participant was not 

significant predictor of larger amount of SF, best predictor SF with object and activity 

amount is erotica exposure. When frequency of SF with evolutionary relevant objects 

was tested, results show that man fantasize about younger (χ2 = 16,95, p < 0,001) and 

unexperienced (χ2 = 36,94, p < 0,001)  partner more often, on the other hand women 

fantasize about same sex partner more often (χ2 = 11,09, p = 0,001) and realize such 

activity more often (t = -2,736, p = 0,007). 
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Oborové zakotvení 

 

Sexuální fantasie lze nahlížet z více perspektiv. Pokud bychom udělali jen krátký výčet, 

jistě můžeme jmenovat například psychoanalýzu, sexuologii, behaviorismus, 

sociobiologii, evoluční biologii, evoluční psychologii, a jistě by se našlo několik dalších. 

Právě oborová východiska jsou těmi, která určují, jakou míru důležitosti biologicky 

podmíněných mechanismů přisuzují zastánci jednotlivých oborů výskytu sexuálních 

fantasií.  

 

Sexuálními fantasiemi se zabývá například psychoanalýza, která by chápala tento 

fenomén (ve Freudově pojetí) jako niterné stavy, které jsou důsledkem sexuální apetence 

(sexuálního pudu - libida), ale současně mohou být naopak důsledkem hluboké 

nespokojenosti se současnou situací, například nedostupností partnera nebo nízkou 

četností sexuálních aktivit, což by nejlépe vystihoval Freudův citát „Šťastní lidé nemají 

fantasie (Freud,1962).“ V psychoanalýze se tento fenomén vyskytuje ve více pojetích, ale 

dnes již se tohoto přístupu užívá zejména v terapii (Davidson, 1985).  

 

Z dalších směrů, které se na sexuální fantasie zaměřily je jistě vhodné zmínit 

sociobiologický přístup. Sociobiologie je definována jako aplikace evoluční biologie na 

sociální chování živočichů, a to i na člověka. Symons (1979) je prvním, kdo aplikoval 

sociobiologický pohled na lidskou sexualitu. Lidská sexualita je tedy v pojetí 

sociobiologie ovlivněna dlouhým obdobím evoluce, kde se každé pohlaví adaptovalo a 

vyvinulo evolučně stabilní strategie pro přežití a prosperitu. Chování se tedy v tomto 

případě chápe jako produkt evoluce, který je zakódován v genech. Každé pohlaví volí 

strategii, která je pro něj nejvýhodnější. Muži mezi sebou kompetují o přízeň žen a ženy 

vyhledávají nejlepší partnery pro zplození potomka.  

 

Tento přístup je částečně podobný chápání psychických pochodů oborem nazývaným 

evoluční psychologie. Jak sám název napovídá, jde o psychologický směr, který klade 

důraz na evoluci lidských kognitivních mechanismů.  
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Cílem evoluční psychologie je tedy identifikovat selekční tlaky, které tvarovaly lidskou 

psýché v průběhu evoluce, a pak testovat, zda naše psychologické mechanismy vůbec 

ukazují znaky, které by se daly očekávat, pokud by byly vytvořeny k řešení 

partikulárních adaptivních problémů (např. výběr partnera nebo rozeznání podvodníka). 

Proto je zde lidská psychika vnímána jako kompozice z mnoha specializovaných modulů, 

domén nebo "mentálních algoritmů" spíše, než z malého množství obecných mechanismů 

schopných řešit veškeré problémy adaptace (Dunbar, 2007). Podstatným rysem evoluční 

psychologie je tedy kladení důrazu na adaptivní prostředí. Hlavní vývoj lidských 

kognitivních mechanismů bývá kladen do pleistocenu. Behavioristický přístup klade 

největší důraz na učení a zejména na podmiňování a posilování. Mezi mechanismy, které 

jsou považovány za relevantní, patří model klasického podmiňování, model operantního 

podmiňování. Tyto modely spíše zavrhují existenci vrozených determinant sexuální 

motivace (Wilson, 1987). 

 

O sexuálních fantasiích obecně  

 

Sexuální fantasie jsou fenoménem, kterému se věnovala řada předních psychologů a 

výzkumníků. Mezi ty, kteří se jimi zabývali, patří klasici jako Sigmund Freud či  Alfred 

Kinsey. Ale nevěnovali se jim jen odborníci, naopak se často uplatnili i laici, jak bude 

popsáno v dalších částech týkajících se historie výzkumu sexuálních fantasií. Napřed by 

bylo na místě uvést několik informací o tom, proč se sexuálními fantaziemi zabývat a 

jaké charakteristiky mají.  

 

Paradigmata, ze kterých budu v této práce vycházet, pojímají sexuální fantasie (SF) coby 

představy a komplexnější imaginace, které se ve vyšší frekvenci objevují důsledkem 

působení sexuální apetence (Baumeister et. al, 2001). Z etologického pohledu pak 

můžeme nahlížet na SF jako na endogenní spouštěč případného sexuálního chování. Lze 

na ně nahlížet jako na součást systémů vnitřní motivace, jež zahrnují řadu silně 

adaptivních kognitivních mechanismů z doby, kdy se utvářela lidské psychika (Wilson, 

1978). Z pohledu evoluční psychologie jsou pak SF ideálním materiálem ke zkoumání 
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adaptivních mechanismů v lidské psychice souvisejících s výběrem partnera a sexuálním 

chováním, či k identifikaci pohlavních rozdílů v sexualitě hned z několika důvodů:  

 

a) Jejich prevalence ve vzorku populace dosahuje od 50% - 95% , lze tedy předpokládat, 

že jsou nedílnou součástí lidské psychiky (Davidson, 1985; Leitenberg, Henning, 1995). 

  

b) Jejich obsah je mnohem méně závislý na reálném prostředí a situacích a podléhají v 

menší míře sociální kontrole než reálné sexuální aktivity. Proto mohou přesněji odrážet 

sexuální preference (Ellis a Symons, 1990; Baumeiser et al., 2001), či v některých 

případech pravděpodobně dokonce vrozené tendence jedinců (Binter & Klapilová, 2011).  

 

c) Z dosavadních poznatků lze předpokládat, že SF jsou produktem spolupůsobení jak 

adaptivních preferencí, stejně jako produktem prostředí. V konečné podobě tedy bude 

sexuální fantasie kombinací vrozených prototypických obrazů, které budou ovlivněny 

stimuly, které se vyskytují v okolí a to zejména v případě aktitvit (Stanway, 1991, 

Jozífková 2009). Lze ovšem očekávat, že v případě evolučně relevantních objektů bude 

mít preference ráz spíše adaptivního mechanismu a u aktivit půjde mnohem výrazněji o 

vliv specifických typů učení jako podmiňování a posilování (Wilson, 1987). Z tohoto 

důvodu je téma sexuálních fantasií velmi vhodné ke zkoumání  hranice mezi vrozenými 

mechanismy a z prostředí získaných vlivů, což je stále přdmětem dobat o podstatě lidksé 

přirozenosti.   

 

Definice sexuální fantasie 

 

Nejjednodušší, slovníkovou definicí sexuální fantasie, která se dá nalézt v literatuře, je 

její vymezení coby „niterné erotické představy, která může vést k sexuálnímu vzrušení 

(Mosby's Medical Dictionary, 2009). Definice se změnila v roce 2012 v jiném lékařském 

slovníku a to v Segen's Medical Dictionary (2012). Ten sexuální fantasie popisuje jako 

„privátní sexuální představu, která je asociována s explicitními sexuálními pocity, 
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spojená s fyziologickým sexuálním vzrušením či jako erotická touha a soubor myšlenek, 

které jsou spojené se sexuálním vzrušením“. 

 

Uvedené slovníkové definice mají některé společné prvky s definicemi staršími, které 

byly užívány v odborných výzkumech. Takovou definicí je například definice SF jako 

„erotického denního snění“ (erotic daydreaming) (Davidson, 1985), což je definice velmi 

jednoduchá, nicméně její jednoduchost je některými autory považována za výhodu, neboť 

neobsahuje formulace, které zapříčiňují nsprávnou interpretaci povahy sexuálních fantasií 

v jiných výzkumech (Leintenberg & Henning, 1995). 

 

Například slovníkové definice mají jako podmínku spojení s fyziologickým sexuálním 

vzrušením.Jak se však čtenář dočte v kapitole o ženském vzrušení, nemusí být správným 

vodítkem, minimálně co se týče uvědomání si  sexuálního vzrušení u žen. Dalším 

problematickým bodem je časté zaměňování SF se „sexuální  touhou“. Představme si dvě 

situace, například muže, který má „erotickou“ představu o styku s jiným mužem a ženu, 

která si představí znásilnění špinavým bezdomovcem. V obou případech jde podle 

definice o sexuální fantasii, nicméně mnohem častěji bude provázena pocity úzkosti a 

znechucení a subjekt netouží danou představu realizovat ve skutečnosti. Dokonce ani ty, 

které jsou jednici příjemné nemusí chtít zrealizovat, taková fantasie může být zcela 

výhradně užívána jako představa, která může například zvyšovat sexuální vzrušení.O 

krok dále se dostává definice klasiků výzkumu SF a to Leintenberga a Henninga z roku 

1995:„Sexuální fantazie jsou myšlenky úmyslně vyvolané za účelem vyvolání nebo zvýšení 

příjemných sexuálních pocitů. Odráží minulé sexuální zkušenosti jedince, imaginuje 

možné budoucí sexuální aktivity, které člověk chce či nechce ve skutečnosti zrealizovat.“  

 

Posun může být viděn v zařazení formulace „chce či nechce ve skutečnosti zrealizovat“. 

Nicméně stále sporná a problematická je část, kde se tvrdí, že jde o myšlenky „úmyslně 

vyvolané“. Konkrétně si  představme, že muž sedí na pláži, kde se projde nahá dívka. 

V takovém případě pravděpodobně pomyslí na sex s ní, nicméně tyto fantasie zřejmě 

nebyly vyvolány zcela úmyslně, nicméně neočekávaným erotickým externím podnětem 

(Jones & Barlow, 1990). Definice, která je nejblíže pojímání v našem výzkumu je od 
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Wilsona(1978). „Sexuální fantazie může být podrobný příběh nebo jen prchavá myšlenka 

na nějakou romantickou či sexuální aktivitu. Může být čistě imaginativní nebo zcela 

realistická. Přichází spontánně nebo může být úmyslně vyvolána, popřípadě 

vyprovokována jinými myšlenkami, pocity či senzorickými vjemy“    

 

Avšak i tato definice stojí za bližší analýzu a je třeba si uvědomit její úskalí. Jednotlivé 

části definice budou proto rozebrány a okomentovány v následujícím textu. 

1. „Může být podrobný příběh nebo jen prchavá myšlenka“  - je část se kterou nelze než 

souhlasit, protože obsahuje obě možné varianty.  

2. „Na nějakou romantickou či sexuální aktivitu“ – potřeba zařadit také představy jež 

zahrnují „romantické“ výjevy, jež mohou být řadou lidí vnímány jako neerotické, je 

velmi důležitou součástí této definice. Především v SF žen se velmi často objevují čistě 

romantické představy jako např. procházka s partnerem (Wilson, 1978). Jak bylo zjištěno 

ve studii Schmidta (1975), ženy jsou při presentaci povídek s takovouto tématikou 

vzrušeny fyzicky (tedy lze naměřit vzrušení na fotopletismografu), ovšem na dotaz 

výzkumníka, do jaké míry se cítí být vzrušené, odpovídají, že vůbec.  

3. „Může být imaginativní nebo zcela realistická“ - zejména pro některé kultury 

(například pro Japonsko) je typické, že jistá část fantasií užívaných jako masturbační, 

jsou buď v nereálném prostředí či s nereálnými (často pouze v komixech existujícími) 

objekty (Stanway, 1991). Ovšem stejně tak bylo prokázáno, že napříč kulturami je 

vysoká četnost SF jež jsou vlastně opakováním prožitých sexuálních zážitků 

(Eisenman,1982; Malamuth, 1981). „Přichází spontánně nebo může být úmyslně 

vyvolána, popřípadě vyprovokována jinými myšlenkami, pocity či senzorickými vjemy“ 

je část definice, která se liší od předchozí definice Lintenberga a Henninga a to právě 

v intencionalitě, což byla kritika definice předchozí. Důležitým momentem je, že vypadlo 

spojení SF s  s vnímaným fyziologickým vzrušením subjektu, protože to může být často 

zavádějící, jak bylo zméněno již dříve. 

 

Celkově tedy zahrnuje tento popis několik různých způsobů vzniku a vyvolání SF, které 

byly potvrzeny v předchozím výzkumu a to spuštění SF externím stimulem (Jones & 

Barlow, 1990), vzpomínkou na minulé sexuální aktivity v reálném prostředí (Malamuth, 
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1981), nebo může být zcela imaginativní (Stanway, 1991, Wilson, 1978) a může se v ní 

objevovat explicitně sexuální tematika (Leitenberg & Henning, 1993), či romantická 

představa (Wilson, 1978). 

 

Zajímavým faktem je, že některé fantasie mohou být též pouze čistě obrazové a jiné 

mohou být spíše vjemy ostatních smyslů, především hmatu a kombinace čichu a chuti 

(Graham at al., 1998). Ovšem to, jaká je struktura jednotlivých sexuálních fantasií 

vypadá, je zatím více méně neprozkoumaný jev. Navíc existuje několik studií (např. 

Arnow, 2001), které ukazují, že se při sexuálním vzrušení zapojují mozkové struktury, 

které nejsou využívány při žádné jiné stimulaci a že množství sexuálních fantasií není 

spojitelné s žádným jiným typem představivosti (Arnow, 2001). 

 

Navíc se ve výzkumu struktury sexuálních fantasií ukázalo, že stavba fantasie probíhá 

v několika různých krocích, které ovšem mohou být seřazeny v jiném pořadí s ohledem 

na spouštěč, který fantasii vyvolá. Identifikovány byly tyto kroky (Stoller, 1979,1985): 

1) sebeidentifikace (vytvoření vlastní role ve fantasii, určení vlastností postav) 

2) vytvoření akce (uspořádání aktivit, které probíhají, často v opakujících se 

smyčkách, v některých smyčkách dochází ke změně partnerů) 

3) finální fáze (v této fázi si často postavy mění role, dochází ke zvratům 

v příběhu a tato fáze je zakončena rychlými sekvencemi v okamžiku orgasmu) 

 

Tyto fáze jsou následovány tzv. odfantasijněním (defantasizing), kdy dojde k ukončení 

příběhu a návratu do reality, někdy se zakončením, které utvrdí fantazírující osobu o její 

moralitě. Asi nejzvláštnějším případem jsou takzvané sexuální halucinace, k nimž občas 

dochází po podání sedativních látek (Stanway, 1991). Nejčastějším případem je užití 

valia při lokálních anestesiích, kdy má malá část populace halucinace, že prožili silný 

sexuální zážitek, a to vnímaný všemi smysly, i když tomu tak nebylo. Ještě závažnější 

byly případy po podání ketaminu, kdy docházelo po zákrocích k obžalobám ze znásilnění 

ze strany pacientek. Důvodem byla podaná látka, která se dnes již k podobným účelům 

neužívá, naopak je využívána v jiných kontextech, kde se síla prožitků terapeuticky 

potencuje a využívá (Stanway, 1991).   
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Historie výzkumu sexuálních fantasií  

 

Freud je jednou z postav, která nejvýrazněji ovlivnila nahlížení na lidskou přirozenost a 

často se jeho dílo stalo odrazovým můstkem, se kterým autoři souhlasí, či jej kritizovat. 

Většina současných výzkumů je s ním však v případě SF v rozporu. Téma sexuálních 

fantasií je pak na dlouhá léta zapomenuto a nový zájem odstartuje paradoxně ženský 

časopis Cosmopolitan. Doktor Stanway (1991) se v této souvislosti zmiňuje o článku, 

který se zabýval ženskými sexuálními fantasiemi, respektive jejich absencí. V tu chvíli se 

na stránkách tohoto ženského časopisu strhla diskuse, která probíhala mezi zastánci 

jednoho pólu, který tvrdil, že SF nemají žádné ženy a strany, která zastávala názor zcela 

opačný, tedy, že je mají všechny ženy. Od doby, kdy se objevily tyto dva články, bylo na 

tři stovky článků věnovaných tomuto tématu, nicméně naprostá většina se dá považovat 

za zcela zavádějící a nevědecké.  

 

Tohoto fenoménu využila například Nancy Friday, která si od čtenářek Cosmopolitanu 

nechala zasílat jejich erotické představy a sexuální fantasie, poté náledovalo několik 

dalších na toto téma, jedna se soustřeďuje i na sexuální fantasie mužů. Její první kniha 

My Secret Garden (1973) je sbírkou těchto dopisů, tématicky rozdělených na a dodnes je 

jedním ze zdrojů erotických stimulů užívaných při výzkumech coby stimuly pro navození 

sex. vzrušení u žen (Schmidt,1975).  

 

Ovšem mnohem dříve (padesátá a šedesátá léta dvacáteho století) se tomuto tématu 

věnoval Alfred Kinsey, který po studiu žlabatek začal s výzkumy lidské sexuality a je 

spoluautorem historicky významných Kinseyových zpráv, celonárodního výzkumu lidské 

sexuality a zásadně ovlivnil sexuální revoluci v 60. letech. Výsledky jeho výzkumů jsou 

v přímém rozporu s Freudovým tvrzením, protože našel spojitost mezi vyšší sexuální 

aktivitou, sexuální spokojeností a  vyšší frekvencí výskytu SF.  
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Pozdější výzkumy se s tímto tvrzením ztotožňují (např. Wilson, 1978, Crepault . 1976, 

Leitenberg, Dentzer & Srebnik, 1993) a naopak považují sexuální aktivitu (včetně 

autoerotiky) za jeden z nejvýznamnějších vlivů na frekvenci i počet různých typů 

sexuálních fantasií.  Jedním z mála výzkumů, který by podporoval Freudou hypotézu, byl 

výzkum, který jsme společně s vedoucí práce Kateřinou Klapilovou provedli na 

dlouhodobých párech, kde méně časté fantasie neměly přímou souvislost se sexuální 

aktivitou (Binter, 2010).  

 

Ovšem i nové výzkumy jsou svým přístupem různé ve zvolené metodice a volbě designu 

výzkumu, který můž být kvantitativní, kvalitativní, deníkové záznamy a jiné. Některé 

studie spoléhají výhradně na osobní výpovědi respondentů, tudíž mají kvalitativní design. 

Málokteré jsou nadesignovány jako rozhovory, protože pro takto intimní výpovědi je 

očekávatelná větší míra kontroly a tudíž menší výpovědní hodnota získaných dat. 

Nejčastěji se jedná o psané výpovědi, které byly zasílány poštou, či jsou vypisovány 

respondenty o samotě do připravených archů,. K této formě se blíže vyjádřím u popisu 

designu designu vlastního výzkumu. Nicméně nejznámější autorkou takovéto sbírky SF 

v podobě monografie  je dříve zmíněná Nancy Friday, či méně známý, ale designově  

propracovanější výzkum Shanor z roku 1977. 

 

Dnes je trend spíše nakloněn kvantitativnímu zpracovávání dat, při kterém se hojně 

využívá takzvaných checklistů – záznamových archů, jak tomu bylo i v převážné části 

výzkumu našeho. Důvodem pro volbu tohoto designu je získání dat, která jsou 

komparovatelná, což je jedna z nejdůležitějších metod vědeckého poznání. U volných 

odpovědí je tato možnost velmi malá, na druhou stranu dává velký prostor pro zjištění 

individuálního pojetí. 

 

V tomto bodě by bylo ještě vhodné upozornit na jednu formu, která je výzkumníkům 

často nepřístupná, a to sbírání výpovědí z terapeutických sezení a sexuologických 

ordinací. Tento přístup zvolila například česká sexuoložka Hana Fifková a svou 

monografii zahrnující SF klinické populace žennazvala prostě Erotické představy žen 

(Fifková, 2005). Ovšem v tomto případě je nutné zdůraznit, že jde o fantasie velmi 
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specifické populace a to žen, které se dostali do péče sexuologa a částečně jde i o fantasie 

deviantní.  

 

 

 

Realizace a touha po realizaci sexuálních fantasií 

 

Jak bylo na několika předchozích řádcích zmíněno, chápání SF jako předstupně realizace 

takové sexuální aktivity je částečně smysluplné, ale současně nebezpečné, pokud bude 

vykládáno dogmaticky. Toto nebezpečí plyne z faktu, že při  sexuologickém 

diagnostickém vyšetření může lékař zjistit, že se v repertoáru. Pojem repertoár SF 

označuje počet různých typů sexuálních fantasií, které se od sebe liší ústředním motivem, 

který se vyskytuje u daného jedince. Takovými dvěma základními motivy může  být buď 

samotný objekt, který se ve fantazii vyskytuje (partner, neznámý muž), nebo sex. aktivita, 

která se v ní provozuje (anální sex, bičování partnera, procházka s partnerem) daného 

jedince se vyskytují fantasie o znásilnění a fantasie, které jsou zaměřeny na omezování 

něčí svobody jednání, například svazování. Jak se v takovém případě zachovat? Izolovat 

danou osobu ze společnosti, či sexuální fantasie považovat naopak za potlačení a tedy 

neočekávat nebezpečné chování ze strany této osoby? 

 

Zajímavým způsobem, jak se na tuto problematiku podívat, zvolili Leintenberg a 

Henning (1995), kteří porovnali množství sexuálních fantasií obsahujících  tematiku u 

sexuálních delikventů (např. odsouzených za znásilnění) a u běžné populace. Výsledek 

byl překvapující. Ani v jedné možnosti tyto dva vzorky nelišily v procentu u kterého se 

takováto SF vyskytla jakožto ani ve frekvenci výskytu takových typů sexuálních fantasií.  

V klinické praxi se však nadále užívá výskyt specifických sexuálních fantasií jako 

diagnostické metody, kdy převládající sexuální fantasie, nebo sexuální fantasie, které 

jsou užívány jako masturbační (a případně vytlačí jiné SF a vzrušení je dosahováno 

téměř výhradně s takovouto fantasií) často napovídají preference a sklony vyšetřované 

osoby (Weiss, 2002). 
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Podstatný rozdíl je také v tom, jak bylo zmíněno u kritiky definice SF, zda se taková SF 

u jedince „pouze“ vyskytuje, či je preferována a to jak ve významu realizace, tak ve 

vyhledávání materiálů s touto tématikou. Pokud je totiž SF preferovaná a užívaná jako 

masturbační s podporou vyhledávání materiálů, dalo by se předpokládat, že její skutečná 

realizace bude pravděpodobnější, nicméně pro tento mechanismus zatím není žádné 

podpory. Dalším úhlem pohledu na míru realizace SF je možné nalézt ve výzkumu 

zaměřeném na „deviantní“ sexuální fantasie. Hunt (1974)  zjistil, že sexuální fantasie, 

které by se v rámci chování dal označit za deviantní, se vyskytovaly u žen ve 3 %. Další 

výzkum (Crepault & Couture, 1980) identifikoval takové fantasie u mužů v 61%, což 

napovídá, že velká část fantasií je nerealizovaná a odehrává se výhradně ve fantasijní 

rovině. 

 

Celkově se dá shrnout, že existuje několik málo spíše terapeutických doporučení, 

případně filosofických úvah a esejů (např. Rye & Meaney, 2007), které se zabývají 

vztahem sexuální imaginace a realizace představovaných aktivit, nikoli však empirická 

podpora, která by se týkala nedeviantní populace.  

 

Pohlavní rozdíly   

Pohlavní rozdíly jsou jedním z nejzkoumanějších témat, které se SF týkají. Nejlépe se 

tyto výzkumy dají rozdělit na ty, které se zabývají incidencí, tedy zjišťují v jakých 

kontextech se u jedinců obou pohlaví vyskytují. Další velkou kapitolou je frekvence, se 

kterou se u jedinců objevují a poslední okruh výzkumů (zde uvedený, nikoli však jediný 

zbývající) se sousředí na rozsah a obsah repertoáru sexuálních fantasií.     

 

Pro přehlednější výčet studií na toto téma jsou přiloženy tabulky se studiemi, které se 

tomuto tématu věnovaly (citováno dle Lintenberg& Henning, 1995), uvádím pouze 

studie, které současně a stejnou metodikou získaly výpověd od mužů i žen 
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Incidence 

 

Asi nejznámějším a pro laika nejzajímavějším, ovšem očekávatelným zjištěním je, že 

muži mají sexuální fantasie častěji, než ženy. Ovšem otázkou je, kdy – respektive při jaké 

příležitosti. Z pohledu výzkumného se zjišťuje obvyklost výskytu ve třech kontextech: 

a) mimo jakoukoli sexuální aktivitu 

b) v průběhu masturbace 

c) v průběhu pohlavního styku 

 

Mimo jakoukoli aktivitu uvádí více než 95% dotazovaných občasný výskyt sexuálních 

fantsií a to jak mužů, tak i žen (Davidson, 1985). V průběhu masturbace již existuje 

pohlavní rozdíl výraznější a sexuální fantasie se vyskytují při autoerotice u 85,9% mužů a 

68,8% žen (Leitenberg, Dentzer & Srebnik, 1993) viz Tab 1..  

 

Tab 1. Výčet studií zabývajících se procentem respondentů, kteří mají sexuální fantasie 

v průběhu masturbace (autor explicitně uvedl, že do studie byli zahrnuti pouze ti 

respondenti, kteří uvedli, že alespoň někdy masturbovali – označeno „*“): 

 

Tab 1. VÝSKYT SF V PRŮBĚHU MASTURBACE 

Autor Muži (%) Ženy (%) 

Kinsey et al. (1953)  89 64 

Hessellund (1976) 50 26 

Mednick (1977) * 90 67 

Crepault (1976, 1980) * 93 100 

Zimmertal (1983) 71 60 

Knafo & Jaffe (1984) 90 97 

Price & Miller (1984) 100 76 

Jones & Barlow (1990) 100 74 

 

 

 



19 

 

V případě, že se zjišťovala častost výskytu v průběhu pohlavního styku, se však 

nenacházely výrazné pohlavní rozdíly (Sue ,1979, Knafo & Jaffe, 1984).  Ve dvou 

dalších studiích na toto téma se výsledky lišily – v jedné studii měli nepatrně více fantasií 

muži (Crepalut, 1980) a ve druhé ženy (Davidson (1985), jak je vidět v tabulce 2. Ovšem 

rozdíl nebyl tak výrazný jako v případě masturbace, což vedlo k jedné z teorií, která by 

mohla být vysvětlením tohoto rozdílu, jak bude vysvětleno v další kapitole.  

 

Tab 2. Výčet studií zabývajících se procentem respondentů, kteří mají sexuální fantasie 

v průběhu pohlavního styku: 

 

Tab 2. VÝSKYT SF V PRŮBĚHU SEXUÁLNÍCH AKTIVIT 

Autor Muži (%) Ženy (%) 

Crepalut (1980) 77 94 

Sue (1979) 59 59 

Knafo & Jaffe (1984) 90 90 

Price & Miller (1984) 83 78 

Davidson (1985) 47 34 

Cado & Lintenberg (1990) 84 82 

 

 

Dalším kontextem, ve kterém se sexuální fantasie vykytují, je výskyt mimo jakoukoli 

sexuální aktivitu. I v tomto kontextu se počet sexuálních fantasií u obou pohlaví téměř 

rovnal (Knafo & Jaffe ,1984, Davidson ,1985) viz tabulka 3. 

 

Tab 3. Výčet studií zabývajících se procentem respondentů, kteří mají sexuální fantasie 

mimo jakoukoli sexuální aktivitu: 

 

Tab 3. VÝSKYT SF MIMO SEXUÁLNÍ AKTIVITU 

Autor Muži (%) Ženy (%) 

Knafo & Jaffe (1984) 97 100 
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Davidson (1985) 82 81 

 

Vysvětlení pohlavních rozdílů   ve frekvenci a incidenci výskytu SF 

 

Jak bylo uvedeno výše, muži mají SF častěji v průběhu autoerotiky na čemž staví teorie 

masturbačního zesílení. Tato teorie je jedna ze 3 možných vysvětlení, které budou 

podrobněji popsány níže. 

 

Ve svých studiích Jones & Barlow (1990)  a Ellis & Symons (1990)  shodně ověřili, že 

muži mají více SF. Jones & Barlow uvádějí 7,2 SF  za den v případě mužů a 4,5 

v případě žen. Ellis & Symons prokázali frekcvenci výskytu 1 SF  za den v případě mužů 

a 1 SF za týden v případě žen. V jednom případě je tedy rozdíl zhruba 1:2 a ve druhém 

1:7. Důvodem je právě odlišný způsob získávání dat. Jedna studie pracovala s archy, 

v nichž byly vyznačovány přítomnosti SF a druhá s deníkovými záznamy. Respondenti 

byli tedy instruováni, aby si zaznamenávali své sexuální fantasie do deníku. V obou 

případech však výsledek jasně mluví ve prospěch očekávaného pohlavního rozdílu.  

Námitkou by ovšem mohla být také volba vzorku. Čím starší je dotazovaný jedinec, tím 

méně SF má. Na tento efekt se zaměřil výzkum Cameron & Biber (1973), kteří 

telefonickým výzkumem zjišťovali, zda odpovídající jedinec měl v posledních pěti 

minutách sexuální představy či myšlenky. Výsledky jsou zajímavé, protože na sex 

myslelo 52 % chlapců a 39 % dívek od 18 do 26, přičemž v produktivním věku (26-55 

let) bylo procento o něco nižší – 26 % mužů a 14 % žen. U starších osob bylo procento 

osob obou pohlaví u kterého se objevili myšlenky na sex ještě nižší. 

 

Podíváme-li se na problematiku z časového hlediska, Cameron (1967) uvádí, že více než 

10 % volného času stráví myšlenkami na sex 55% mužů a 42% žen. 

 

1) Hypotéza masturbačního zesílení 
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Týká se zejména vysvětlení rozdílů ve frekvencích, si všímá faktu, že muži masturbují 

častěji než ženy (Kinsey et al., 1953; Leitenberg et al. 1993). Muži taktéž začínají 

s masturbací v dřívějším věku, celkový počet masturbací, a tedy i počet příležitostí 

k současnému výskytu fantazií je vyšší, což se může odrazit ve frekvenci výskytu fantazií 

u mužů. Nelze však vyloučit ani opačný vztah, tedy že vyšší výskyt fantazií u mužů může 

vést ke zvýšení počtu masturbací (Kinsey et al., 1953).  

 

Mechanismus fungování:  

Muži začnou dříve, než  ženy s autoerotickými aktivitami (Leitenberg et al. 1993). U nich 

mají častěji fantasie, než ženy. Mimo jakoukoli sexuální aktivitu mají také více SF, které 

vedou k masturbaci a vzájemné podporování těchto efektů dá větší prostor pro tvoření 

repertoáru, než u žen.  

 

Ovšem frekvenci masturbace a obecně sexuální touhu řídí také hormony, které tělo 

vyplavuje a také rozdílné hladiny u obou pohlaví i v rámci pohlaví, což předpokládá 

druhá hypotéza.  

 

2) Hormonální rozdíly a rozdíly v sexuálním potřebě 

 

Udry et al. (1985) uvádí, že hladiny testosteronu jsou signifikantním prediktorem 

frekvence SF, narozdíl od ostatních pohlavních hormonů. Vzhledem k tomu, že v období 

dospívání se zvyšuje hladina testosteronu u chlapců až 20 krát a u dívek pouze dvakrát  

(Udry et al., 1985), lze vyšší frekvenci SF podle této hypotézy předpokládat u mužů. 

Další studie se shodují na tom, že hladiny testosteronu ovlivňují výskyt SF, nikoliv však 

přímo sexuální chování či erektilní schopnosti (Bancroft, 1984). Dokonce i u žen bylo 

zjištěno zvýšení výskytu SF pod vlivem exogenních androgenů bez vlivu na 

fyziologickou odpověď nebo změny v sexuálním chování (Sherwin et al., 1985). Ve 

většině studií je ostatně potvrzen tzv. vyšší sexuální pud u mužů (sexual drive), který 

s hladinami testosteronu jednoznačně souvisí. Zahrnuje také motivace k sexuálním 

aktivitám, ideální frekvence sexuálních aktivit a celkově výskyt myšlenek na sex včetně 

SF. Přičemž právě výskyt SF  je považován za nejvhodnější měřitelný index velikosti 
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sexuální apetence, neboť jak již bylo zmiňováno, nezávisí na tlaku okolí či momentálním 

výskytu sexuálního partnera (Baumeister et. al, 2001). 

 

Mechanismus fungování: 

Muži mají více hormonu testosteronu, což ovlivňuje častost myšlenek soustředěných na 

sexuální aktivity, navíc se jeho hladiny v průběhu specifických období života zvyšují. 

V kombinaci s předchozí hypotézou může u mužů navíc potenciovat další zvýšení 

frekvence masturbací.  

 

3) Evolučně-psychologická vysvětlení 

 

Základní předpoklad tohoto typu interpretací spočívá v tom, že primárním cílem života 

každého jedince (nezávisle na pohlaví) je rozmnožit se a přenést své geny do dalších 

generací, pročež existují vrozené determinanty sexuální motivace, jež jsou výsledkem 

fylogenetického vývoje lidského druhu a jejich primární funkce je především reprodukční 

(Dunbar, 2007, Wilson, 1978, Symons, 1979). Vzhledem k nerovnoměrným počátečním 

investicím, které ženy a muži do potomstva věnují, a které vyplývají z biologických 

parametrů těchto pohlaví (viz velikost vajíčka versus velikost a počet produkovaných 

spermií), byly evolučními tlaky selektovány ženy, které jsou opatrnější při výběru 

partnera. Jejich hlavním cílem je najít vhodného partnera pro dlouhodobé partnerství, 

nikoliv pouze kvůli sexuálnímu potěšení (Diamond, 2003). Z tohoto úhlu pohledu jsou 

SF osamělé mentální pochody, které slouží pro vyvolání sexuální vzrušení, nikoliv 

k vytvoření dlouhodobého vztahu. Proto se dá očekávat, že se budou častěji objevovat u 

mužů než u žen. 

 

Je zde také související hypotéza, že v evoluci jsou zvýhodněni muži, kteří jsou snadno 

vzrušitelní a reagují více na fyzické aspekty a sexuální imaginaci, neboť rychlá 

připravenost (naskytne-li se příležitost) znamená možnost oplodnit větší množství žen 

(Ellis & Symons, 1990). Navíc jeden z výzkumů ukazuje, že sexuální imaginace 

nesouvisí s žádnou jinou formou představivosti (Arnow, 2001), což by mohlo svědčit ve 



23 

 

prospěch myšlenky, že sexuálně motivované myšlenky mají v lidské psychice specifické 

využití a to možná právě vzrušení sebe sama a příprava na sexuální akt. 

 

Mechanismus fungování: 

V průběhu evoluce lidského druhu došlo působením výběru k vytvoření strategie 

množení, která je pro každé pohlaví typická a reaguje na reprodukční strategii opačného 

pohlaví. Díky této selekci se vytvořily kognitivní mechanismy, které zvýhodňují opatrné 

ženy a muže, kteří jsou připraveni k sexuálním aktivitám díky stimulům, které si dokáží 

sami navodit skrze SF. 

 

SF jsou tedy pohlavně typické a pravděpodobné budou obě pohlaví i odlišně reagovat na 

stimuly ze svého okolí.  

 

Spouštěče sexuálních fantasií 

 

Je zajímavé, že výzkum Cynthie A. Graham (1998) vyplývá, že lidé, kteří byli v raném 

dětství vystaveni kombinaci pachu (odour) (zde není rozlišeno, jestli jde o pach dospělým 

příjemný či ne, ale obecně jakákoli substance identifikovatelná čichem, protože čichové 

preference se jedinec učí a  nejsou vrozené (Engen, 1988) a něžných dotyků (gently 

strokes) mají i v dospělosti pozitivní vztah k těmto substancím a dokonce pro ně mohou 

být sexuálním stimulem. Závěrem studie je, že neexistují žádné látky, které by samy o 

sobě vyvolávaly vzrušení (nejsou ovšem brány do úvahy feromony, u kterých jsou 

výsledky velmi nekonzistentní a nepotvrzené, protože člověk má zakrnělý vomeronasální 

orgán, který je určen k rozlišení feromonových látek), ale pouze kontexty, které mohou 

být pro daného jedince vzrušující na základě předchozího spojení příjemného prožitku a 

daného pachu (Graham 1998).  

 

Jak bylo zmíněno v definici, fantasie může kromě těchto ,,naučených“ stimulů spouštět i 

pouhá přítomnost objektu touhy v okolí – tedy nějaký partner, ovšem může také jít o 

předmět. Řekněme, že nejběžnějším sexuálně vzrušujícím stimulem pro většinu populace 
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bude atraktivní osoba opačného pohlaví, nicméně pro některé jedince může být vzrušivá 

přítomnost například biče, dilda, punčoch. Spouštěčem může být prakticky jakýkoli 

senzorický vjem – například sluchový (Gaither and Plaud, 1997; Heiman, 1977). Přesné 

spouštěče fantasií jsou nejen zřejmě neidentifikovatelné, ale jistě budou také odlišné pro 

obě pohlaví. Jak bylo uvedeno muži snadno dosahující vzrušení jsou pravděpodobně 

v evoluci k tomuto účelu těmi lépe vybavenými (Ellis & Symons, 1990). Je 

pravděpodobné, že bude docházet i ke smyslovým zkreslením, kdy jedinec „uvidí, uslyší 

či ucítí“ erotické podněty i tam, kde nejsou, což bude způsobeno vnitřním vylaďěním, 

které bude ovlivňovat mnoho proměnných jako doba, která uplynula od poslední soulože, 

frekvence pohlavního styku, frekvence masturbace atp.  

 

Pokud tedy shrneme, co jsou spouštěče SF, dá se říci, že obecně to budou smyslové 

stimuly, které si jedinec spojí s prožitou zkušeností, se vzrušením, které ovšem může být 

významně ovlivněno vnitřními pochody, nebo dokonce způsobeno výhradně jimi a to jak 

úmyslně tak neúmyslně.   

 

Další rozdíl lze nalézt v intencionalitě (tedy míře aktivního vyhledávání a vyvolávání) 

SF, která je patrná ze studie Jonese a Barlowa (1990), kde se ukázal rozdíl mezi 

intencionálně vyvolanými sexuálními myšlenkami a fantasiemi. U mužů byl zjištěn 

výskyt 4,5 SF, nebo sexuální  myšlenky, které byly spuštěny externím stimulem, 2,7 

úmyslně vyvolaných a průměrně 1 masturbační fantasie. U žen byl nalezen nižší počet a 

to 2 externím podnětem spuštěné, 2,5 úmyslně vyvolaných a méně než jednu masturbační 

SF či myšlenku denně.  

 

Empirické údaje o vzrušivosti  

 

Pokud srovnáme erotické povídky a texty, pomocí kterých muži a ženy popisují SF, 

rozdíly jsou zcela jasné. Povídky mužů jsou plné detailů a ženy budou popisovat 

romantické příběhy s důrazem na zájem o ně, případně submisi. Zde je ovšem třeba 

uvést, že povídky jsou již jakýmsi strukturovaným přepisem, který neodpovídá formě 

fantasie jako takové.   



25 

 

 

Z jiného pohledu mohou být rozdíly ve frekvenci způsobené tím, že ženy často své SF 

nepovažují za erotické a neuvědomují si, že jsou pro ně vzrušující (Carlson and Coleman, 

1977). Toto vysvětlení by podporovalo zjištění Schmidta (1975), který měřil sexuální 

vzrušení žen při čtení romantických povídek. Ačkoliv žena nepokládala povídku za 

sexuálně vzrušující ani erotickou, fyziologická měření naznačovala opak. 

 

Z roku 2008 máme k dispozici konfirmativní studii od Kelly Suschinsky a kolektivu, kde 

byly ženám i mužů promítány různé stimuly preferovaného sexuálního partnera (muž – 

žena), nepreferovaného sexuálního partnera (muž – muž, žena – žena), neutrálního 

stimulu (úplně neutrální, smutný a veselý snímek stejného trvání). Zjistila, že největší 

reakci měla jak mužská, tak ženská část probandů na styk muže a ženy. Ovšem velké 

rozdíly jsou v případě stimulů homosexuálních. Muži vykazovali vysoké vzrušení 

v případě pozorování videa, na kterém se objevovala interakce žena-žena  a velmi nízké 

v případě interakce muž-muž. Ženy vykazovaly téměř stejné hodnoty vzrušení v reakcích 

na všechny typy erotických interkací.  

 

Ve studii Chiverse a Baileyho (2005) zase soulož našeho nejbližšího příbuzného z říše 

zvířat, šimpanze bonoba. Díky této studii jsme mohli zjistit, že ženy reagují na stimuly 

s nelidskými podněty signifikantně větším vzrušením, než na neutrální stimuly. Ovšem 

tato reakce byla opět jen fyzická, samy sebe hodnotily jako ,,nevzrušené“. U mužů tyto 

podněty nevyvolaly žádnou reakci.  

 

Velikost repertoáru sexuálních fantasií 

Pojem repertoár SF označuje počet různých typů SF, které se od sebe liší ústředním 

motivem, který se vyskytuje u daného jedince. Takovými dvěma základními motivy 

může  být buď samotný objekt, který se ve fantazii vyskytuje (partner, neznámý muž), 

nebo sexuální aktivita, která se v ní provozuje (anální sex, bičování partnera, procházka s 

partnerem). Sexuální fantasie se do repertoáru může dostat jako důsledek jedontlivých 

vlivů, nebo jako jejich kombinace. Předpokládáme, že takovými vlivy jsou vrozené 
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preference (např. atraktivní osoba opačného pohlaví), specifické typy učení (např. 

podmiňování), environmentální vlivy (např. kulturou akcentované sexuální aktivity) a 

ontogenetické vlivy (např. předchozí realizace nějaké sexuální aktivity).   

 

I v  případě velikosti repertoáru SF existují pohlavní rozdíly. Muži mají opět větší 

repertoár SF než ženy. Wilson & Lang (1981) zjistili dvojnásobný počet různých typů SF 

u mužů a Wilson ve spolupráci s Iwawakim (1983) zjistili u japonských mužů dokonce 

šestinásobný počet různých typů SF. Vyjádřeno  v číslech bylo u mužů zjištěno 26 a u 

žen 14 typů SF (Pearson et.al., 1989).   

 

Vysvětlení pohlavních rozdílů ve velikosti repertoáru SF 

 

Velikost repertoáru je jistě ovlivněna obdobnými efekty jako frekvence, nebo je jejich 

přímým důsledkem:  

 

1) Vyšší frekvence masturbace u mužů  dává větší prostor pro vytvoření širšího 

repertoáru, jeho dynamika se rychleji mění (častěji jsou na krátkou dobu zařazovány nové 

SF z nichž některé nepřetrvají, ale mohou ovlivnit dříve zařazené SF, nebo ovlivnit 

pozornost vůči podobným SF) a tudíž je vyšší pravděpodobnost zařazení nových fantasií 

v repertoáru (Morokoff, 1985).  

 

2) Hormonální hladiny mohou ovlivňovat pozornost, kterou externím materiálům 

jedinec věnuje (Gaither & Plaud, 1997), především s ohledem na vyšší hladinu 

testosteronu u mužů, který zvyšuje puzení materiály cíleně vyhledávat (Sherwin et al., 

1985).  

 

3) Evolučně psychologické vysvětlení 

Právě zde by mohlo být těžiště pohledu na frekvenci, ale zejména na velikost repertoáru 

SF. Důvodem je fakt, že se v mnoha výzkumech (Zejména D. M. Busse, 1999 ) je 

vysvětlena lidské chování a především rozmnožovací strategie jako kognitivní 

mechanismus, který se vyvinul do dnešní podoby a zvýhodňoval muže, kteří byly snadno 
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vzrušitelní, tudíž rychle reagovali na podněty z okolí a je pravděpodobné, že si pak tvořili 

baterii fantasií, které mohli využít jako stimulaci (Ellis a Symons, 1990). Muži tudíž 

větším sexuálním repertoárem získávají výhodu nad ostatními muži ve chvíli, kdy je 

třeba dosáhnout sexuálního vzrušení, proto je možné, že na tuto vlastnost v minulosti 

působila selekce. 

 

Důkazem může být výrazně vyšší míra pozornosti sexuálním stimulům (Janssen, 

Carpenter, & Graham, 2003), větší míra pozornosti sexuálním stimulům dokonce 

v případě, že jsou vyrušováni, nebo mají plnit zadaný úkol jako slovní, nebo matematická 

úloha (Koukounas & McCabe, 1997) a vyšší míra reakce i na jiné typy stimulů, než 

primárně optické (Gaither & Plaud,1997). Navíc v případě mužů je klíčovým faktorem na 

pozornost věnovanou danému úkolu atraktivita osoby opačného pohlaví, která se 

vyskytuje v presentovaných stimulech. S mírou atraktivity roste míra pozornosti, která je 

věnována stimulu (Janssen et al. (2003). 

 

V případě SF se ovšem dá předpokládat, že nejde o čistě vrozené mechanismy, naopak je 

zde velmi výrazný podíl prostředí a ontogenetických zkušeností, které pak mají vliv na 

celkovou podobu a dynamiku repertoáru SF. Zajímavé je, že se nikdo nezabýval tím, jak 

se repertoár vytváří. 

 

Co se týče rozdělení SF na objekty (subjekty) a aktivity, pak právě na tomto místě je 

vhodné toto rozdělení připomenout. Neznamená to, že se ve fantasii s důrazem na objekt 

nevyskytuje aktivita a naopak, ale na jeden z těchto prvků je v ní kladen větší důraz. 

Očekáváme, že v případě SF v nichž je důraz kladen na objekty půjde o fenomén 

univerzální (a bude kopírovat evolučně psychologické předpoklady -  např. muži preferují 

mladé nezkušené, zeny starší partnery se společenským postavením), kdežto v případě 

aktivit bude mnohem větší prostor pro vlivy z okolí. U aktivit, jejichž reprezentace se 

vyskytují v SF očekáváme možnost identifikace některých specifických typů učení jako 

učení dle modelu, sociální učení a jiné.  
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Modely zařazení SF do repertoáru SF 

 

Modely, které zde budou uvedeny jako způsoby zařatování SF do repertoáru SF jsou 

našimi předpoklady, které jsme vypracovali analogicky k etioogiím (tedy vzniku) 

sexuálních deviací (Weiss, 2002). 

 

Mezi modely zařazení SF do repertoáru, které jsou v sexuologii považovány za 

relevantní, patří zejména model klasického podmiňování, model operantního 

podmiňování a model sociálního učení. Tyto modely se vzájemně liší mírou upevnění, 

posilování, časem vystavení signálu a mírou přímé participace na učení, nicméně 

společné jim je to, že jsou založeny na učení od okolí, tudíž spíše zavrhují existenci 

vrozených determinant sexuální motivace (Wilson, 1987). Výše zmíněné modely 

zařazování sexuálních fantasií předpokládají, že k silnějšímu upevnění dochází 

opakováním a to především u vyvrcholení s představou (Evans,1970).  

 

Další možností je vrozená preference pro jisté objekty (Binter & Klapilová, 2011) 

(ideálně atraktivního partnera opačného pohlaví), nebo vrozená schopnost rychlého učení 

v senzitivní periodě, tedy forma sexuálního imprintingu (Bereczkei et al., 2008), která 

svým výskytem v určitém časovém období souhlasí s falickým obdobím stádií 

psychosexuálního vývoje (Freud, 1956). Navíc předpokládáme snadnější a rychlejší 

zařazení do repertoáru SF v případě aktivit, nebo SF s důrazem na takové aktivity, ve 

kterých pozice aktéra odpovídá pohlavně typickému chování  (např. muž bude spíše 

rychleji a snáze zařazovat SF ve kterých je dominantní) (Wilson, 1978). Na základě výše 

zmíněných modelů se domníváme, že se fantasie do repertoáru mohou dostat několika 

způsoby: 

 

a) existuje vrozený mechanismus, který se vytvořil v průběhu lidské evoluce jako funkční 

rozmnožovací strategie, která napomáhala zvyšování fitness specifickým chováním 

(například stykem s více partnery v případě mužů), což se odráží v kognitivních 

mechanismech preferováním takového chování, ale rovněž  představ (Wilson, 1978; 

Binter & Klapilová, 2011; Ellis & Symons, 1990).  
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b) Jedinec praktikoval sexuální aktivitu, která mohla být typicky součástí preferencí 

dlouhodobého partnera nebo byla součástí prvního sexuálního styku, aniž se předtím 

vyskytovala v jeho vlastním repertoáru a později do něj byla zařazena jako například 

masturbační fantasie, tedy taková, jejíž přítomnost v repertoáru je upevňována 

masturbací, případně pro něj byla tato aktivita silným, příjemným zážitkem. Takový typ 

fantazií očekáváme u obou pohlaví, nicméně častěji u žen vzhledem k faktu, že jejich 

sexualita je méně rigidní (Diamond, 2008) a zdá se, že velký podíl jejich fantasií by mohl 

být do jejich repertoáru zařazen právě pod vlivem zkušenosti s reálnou sexuální aktivitu. 

(Leitenberg a Henning, 1995). 

 

c) Jedinec byl vystaven obrazovému materiálu, vyprávění, povídce (v tomto případě 

očekáváme pohlavní rozdíl v preferenci stimulů: muži lépe reagují na obrazové stimuly, 

ženy na povídky (Schmidt, 1975), který se shoduje s jejich preferencemi, a proto se bude 

rychle fixovat v repertoáru SF. Navíc očekáváme, že bude pohlavní rozdíl ve věku, tedy 

senzitivní periodě, ve které si jedinec toto vystavení danému materiálu vybaví.  

 

d) Jedinec bude projevovat tzv. apetenční chování, což se projeví vysokou touhou 

realizovat sexuální styk, nebo jinak ukojit sexuální potřebu (např. náhražkovým 

chováním – masturbací, užitím pomůcek) a subjekty (objekty) v okolí budou i přes svou 

neerotickou podstatu zařazeny do repertoáru sexuálních fantasií a jejich erotizující 

potenciál pro daného jedince bude růst s počtem užití jako náhrady za sex (například sex 

se zvířaty, starší žena v případě muže) ( Baumeister et al., 2001; Sherwin et al., 1985). 

 

e) Jedinec bude vystaven vícenásobně podnětu, který je biologicky relevantní (například 

atraktivní příslušník druhého pohlaví) a jeho reprezentace se spojí s příjemnými pocity 

při neobvyklých sexuálních praktikách, což následně ovlivní výskyt SF s danou aktivitou 

v repertoáru. (např. aktivity jako svazování) (Wilson, 1978, Bailey, 1991).  

 

f) Vlivem rozdílné selektivní pozornosti, která způsobí, že skrze setkání se s erotickým 

materiálem (EM) je tento spojen se vzrušením a později vyvoláván jako vzrušivá 
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vzpomínka a je nadále posilován. Tento efekt je pravděpodobně silnější u mužů, protože 

je doprovázen vědomým vzrušením (Gerianne & Sherwin, 1991; Schmidt, 1975, 

Koukounas & McCabe, 1997; Gaither & Plaud,1997) 

 

Obsah sexuálních fantasií 

V předchozí kapitole byly rozebrány způsoby, jakými se může SF do repertoáru dostat, 

ovšem nyní bude podrobněji rozebrán obsah repertoáru SF, tedy různé typy SF, které se u 

jedinců obou pohlaví vyskytují. Nejdříve tedy bude rozebráno, jakým způsobem tyto 

obsahy kategorizovat. Takto rozdělil obsah sexuálních fantasií Leitenberg a Henning 

(1995) a dodnes je toto rozdělení v mnoha výzkumech užíváno: 

 

1. představy běžných sexuálních aktivit s minulými, současnými či imaginárními        

partnery; 

jde o asi nejčastější sexuální představy, kde aktivity s minulými partnery jsou užívány ke 

zvýšení prožitku při autoerotice či pohlavním styku (Leitenberg & Henning, 1995). 

Imaginární partneři jsou často kompilátem několika partnerů, vytvoření jakéhosi 

ideálního partnera. Zde se ukazuje velký pohlavní rozdíl ve výběru partnera, jak bude 

uvedeno dále. Typickou sexuální fantasií tohoto typu je například: sex s vlastním 

partnerem, sex s někým stejného pohlaví. 

 

2. scény zahrnující sexuální nátlak a podvolení se mu; 

jsou opět velmi pohlavně typické. Muži rádi figurují jako dominantní jedinci, kteří svou 

partnerku kontrolují, ovládají a ,,vlastní“, což může být odkaz na přirozenou mužskou 

touhu po soutěživosti a podmanění. Ženské fantasie naproti tomu bývají takové, ve 

kterých se musí podvolit nátlaku. Je možné, že takový případ ženě dovoluje ,,omluvit si“ 

svou chuť na sex a potlačit takzvanou sexuální vinu (sexual guilt) ( Knafo & Jaffe, 1984). 

Typickou sexuální fantasií tohoto typu je například: žena je svázána během sexuálních 

aktivit, žena je přivedena do pokoje proti své vůli. 
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3. scény, ve kterých se objevují neobvyklá místa, praktiky a pozice;  

jde o jednu z nejběžnějších představ a částečně souvisí s exhibicionismem, ale je 

pravděpodobné, že může být lákadlem z důvodu adrenalinového zážitku, díky kterému se 

obohatí partnerský sexuální život. Typickou sexuální fantasií tohoto typu je například: 

sex na neobvyklém místě, sex s možností, že bude aktér přistižen. 

 

4. submisivně-dominantní představy;  

existují výzkumy, kde jsou považovány tyto praktiky za evoluční adaptaci k přirozené 

hierarchizaci společnosti. Existují i názory, že je to opět způsob, jak se vyrovnávat se 

sexuální vinou. Ženy, které mají submisivní představy, jsou otevřenější sexuálním 

zážitkům a jejich různorodosti (Strassberg & Lockerd. 1998). Typickou sexuální fantasií 

tohoto typu je například: aktér musí plnit něčí sexuální přání, bičování partnera. 

 

Jako příklad první zkušenosti se systematicky užívanou SF uvádím několik příkladů 

z našeho výzkumu:  

 

Otázka:  

Zkuste si vybavit svou první sexuální fantasii, která Vámi byla vědomě užívána v průběhu 

autosexuálních aktivit (tj. masturbace). Stručně ji prosím popište na následujících 

několika řádcích: 

 

Mužské odpovědi:  

1) sex s přítelkyní v nočním parku, kdy se přidá bisexuální pár náhodných kolemjdoucích 

2) svlékání, líbání a sex se spolužačkou 

3) přestavoval jsem si nejhezčí holku ze třídy, která měla zároveň jako jediná bujně 

vyvinuté poprsí 

4) pravděpodobně při sledování erotické scény ve filmu s Demi Moore/Sharon Stone (?). 

Představa účasti při scéně. 

5) postupné vybavování si mých spolužaček a jiných slečen 
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Ženské odpovědi: 

1) sex na veřejném místě s někým mně nadřízeným 

2) hlazení celého těla 

3) někdo mě mučil 

4) sex s mužem, do kterého jsem byla zamilovaná 

5) představovala jsem si, že mi někdo neznámý nařeže na zadek 

 

Faktorové analýzy 

 

Již v minulosti se několik výzkumů zaměřených na identifikaci obsahů SF u mužů a žen 

soustředilo na společný výskyt specifických obsahů sexuálních fantasií. Metoda použitá 

při jejich zjišťování se nazývá faktorová analýza. Účelem této procedury je identifikovat 

a statisticky zdokumentovat variabilitu v rámci pozorovaných proměnných a často je 

užita za účelem zmenšení počtu zkoumaných proměnných na relevantní jednotky. Tato 

metoda dovoluje nalézt tzv. skryté společné charakteristiky (latent traits), které jsou 

společné několika více pozorovaným proměnným (Hendl, 2005).   

 

Zde bych ještě jednou zdůraznil, že  předchozí výzkumy pracovaly s popisy SF, které 

obsahovaly v rámci jednoho popisu jak aktivitu, tak i typ partnera a výsledný faktor mohl 

být ovlivněn preferencí respondenta pro jednu z obou částí.  

 

Asi nejzajímavějším výzkumem obsahu sexuálních fantasií je studie týkající se faktorů 

SF mužů a žen Wilsona & Langa (1981). Signifikantní pohlavní rozdíly byly nalezeny 

v následujících čtyřech faktorech a to v rozložení jednotlivých obsahů, které  byly 

nalezeny v této studii (viz Tab 4.). Zřejmě vzhledem k faktu, že se studie zaměřovala na 

více výzkumů, celková vysvětlená variabilita nebyla uvedena, ovšem opakování této 

studie udává vysvětlení 48 % ( Sierra, Ortega, Mart´ın-Ortiz & Vera-Villaroel, 2004).  

 

Tabulka 4. Rozdělení faktorů SF dle Wolsona a Langa (1981).   

         N= 45 Muži Ženy 
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Explorační 12,18 4,44 

Intimní 22,73 15,20 

Neosobní 9,18 2,36 

Sadomasochistické 4,60 3,29 

Celkem 48,69 25,29 

 

 

Jako příklad exploračních praktik uvádí Wilson (1978) například skupinový sex, 

promiskuitu, výměnu partnerů. Jako intimní uvádí například vášnivé líbání, orální sex, 

masturbaci, sex na neobvyklém  místě. Neosobní je dle něj například pozorování  jiných 

lidí při sexuálních aktivitách, sex s neznámou osobou, sledování sexuálně explicitních 

materiálů a jako sadomasochistické uvádí například bičování či bití partnera, nucení 

k sexuálním aktivitám. Tyto otázky se následně vyskytují v dotazníku sexuálních fantasií 

popsaném v následující kapitole.  

 

Další výzkum na toto téma provedli William, Foehl & Good (1985). Výzkumu se 

zúčastnilo 138 žen 125 mužů. Šlo o studenty prvních ročníků vysoké školy 

s psychologickým zaměřením. V  tomto výzkumu byly identifikovány 4 faktory pro 

každé pohlaví, které byly získány z hodnocení obvyklosti výskytu, jimiž byla vysvětlená 

variance z 64 %. Ženské sexuální fantasie byly rozděleny do faktorů: 

 

Tabulka 5. 

Faktor 1. Romantika 

Tři nejtypičtější SF faktoru Účast na faktoru Incidence (%) 

Jsem velmi atraktivní žena a velmi 

atraktivní muž se mnou má pohlavní 

styk 

 

0.54 

 

71 

Muž líbá má ňadra 0.52 92 

Jsem oblečena do upnutého oblečení 

a muži si mne prohlíží 

0,48 51 

Tabulka 6. 

Faktor 2. Hledání různorodosti 
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Tři nejtypičtější SF faktoru Účast na faktoru Incidence (%) 

Muž sleduje mou masturbaci 0.77 30 

Sex s mužem před obecenstvem 0.69 28 

Milování s možností, že vás někdo 

nachytá 

0.53 65 

 

Tabulka 7. 

Faktor 3. Utrpení 

Tři nejtypičtější SF faktoru Účast na faktoru Incidence (%) 

Několik mužů je svázáno do řady a já 

je přivedu k erekci 

0.47 10 

Musím trpět, než jsem sexuálně 

uspokojena mužem 

0.38 22 

Příbuzný mužského pohlaví se mnou 

má pohlavní styk 

0,27 14 

 

Tabulka 8. 

Faktor 4. Dominance 

Tři nejtypičtější SF faktoru Účast na faktoru Incidence (%) 

Svádí mne starší muž 0.46 46 

Zajmu muže, kterého následně 

přinutím k sexu 

0.43 25 

Svádím panice 0.43 33 

 

Mužské sexuální fantasie byly rozděleny do faktorů: 

Tabulka 9. 

Faktor 1. Nátlak 

Tři nejtypičtější SF faktoru Účast na faktoru Incidence (%) 

Bičuji ženu za to, že byla „zlobivá“ 0.57 22 

Jsem svázán ženou, která se mnou má 

následně pohlavní styk 

0.56 42 

Donutím ženu říct: „zlobila jsem, 

prosím potrestej mě“ 

0.55 14 
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Tabulka 10. 

Faktor 2. Stejné pohlaví 

Tři nejtypičtější SF faktoru Účast na faktoru Incidence (%) 

Já a další muž máme sex s jednou 

ženou 

0.57 44 

Sleduji pár při souloži 0.49 60 

Pozoruji dva muže mající sex 0.36 11 

 

Tabulka 11. 

Faktor 3. Netradiční sexuální aktivity 

Tři nejtypičtější SF faktoru Účast na faktoru Incidence (%) 

Žena sleduje, jak močím 0.44 18 

Já sleduji ženu, jak močí 0.45 17 

Žena mne požádá, abych ji pomočil 0.33 11 

 

Tabulka 12. 

Faktor 4. Macho 

Tři nejtypičtější SF faktoru Účast na faktoru Incidence (%) 

Žena mi řekne, že chce mé tělo 0.47 86 

Vzruším ženu natolik, že křičí 

uspokojením 

0.44 87 

Dvě ženy mě vzrušují 0.43 84 

 

Tento výzkum také obsahoval otázku na míru aktivity a participace v dané situaci, jejíž 

míru ukazuje následující graf.  Hodnocení se vztahuje na míru aktivního zapojení se do 

aktivit, které ve fantasii probíhají a míru iniciace. 

 

Graf č. 1. Hodnocení míry aktivní participace v sexuální fantasii  (William, Foehl & 

Good, 1985). 
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Způsob získání dat v této studii, na které spolupracovali Arndt, Foehl a Good (1985), 

bylo dotázování studentů prvního ročníku vysoké školy na to, jaké si vybaví sexuální 

fantasie. Studenti byli požádáni je o vypsání 20 různých typů, které se u nich vyskytly za 

poslední rok. Poté byla provedena faktorová analýza odděleně pro obě pohlaví a 

identifikovány čtyři faktory u každého pohlaví. U mužů později analýzy provedli Smith 

& Over (1987), kteří se zaměřili na mužské faktory sexuálních fantasií. V jejich výzkumu 

bylo identifikováno pět různých faktorů a to výhradně ze škálových hodnocení 

vzrušivosti každé z typů fantasií uvedených v check-listu, což je jeden ze způsobů 

záznamu výskytu SF. Probíhá tak, že každý respondent je vybaven seznamem SF, do 

kterého zaznamenává např. vzrušivost výskytu uvedené SF. Udaných pět faktorů 

výzkumníci pojmenovali: aktivity zaměřené na pohlavní orgány, laskání, sexuální 

aktivity na veřejnosti, sexuální agrese a submise a dominance.  
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Dalším poznatkem ohledně obsahů SF je, že prakticky ve všech výzkumech se vyskytuje 

jako jeden z faktorů u mužů nějaká forma dominance. Tato dominance může být 

fyzického i psychického rázu a je spojena výrazně s vyšší sexuální touhou, ale 

neznamená nespokojenost se sexuálním životemm, jak uvádí Zubeidat, Ortega a Sierra 

(2004). V případě žen se faktor dominance nevyskytoval nutně.  

 

V anglické studii Plauda a Bigwooda (1997) na vzorku 116 mužů se pomocí čtyř faktorů 

(explorace, neosobní, sadomasochistické a intimní) podařilo vysvětlit 45% variance. Jako 

revize přístupu byla vypracována studie na španělských studentech, která měla jako jedna 

z mála 460 pokusných osob (Sierra, Ortega, Mart´ın-Ortiz a Vera-Villaroel, 2004). I 

jejich studie vysvětlila 45% veškeré variance pomocí 4 faktorů. Ke zjišťování repertoáru 

sexuálních fantasií byl použit dotazník vytvořený Wilsonem, který se nazývá The Wilson 

Sex Fantasy Questionnaire a jde o standardizovaný nástroj pro měření sexuálních fantasií. 

Tento dotazník obsahuje otázky na přes čtyřicet různých typů sexuálních fantasií – 10 

otázek od každého typu (explorační, intimní, neosobní a sadomasochistické) a je možné 

získat jednotný skór, který vyjadřuje sexuální touhu (sex drive) jedice (Wilson, 1978).   

 

Tabulka 13. Faktor Explorace 

Tři nejtypičtější SF faktoru Účast na faktoru 

Orgie  

0.72 

Styk s někým stejného pohlaví 0.65 

Výměna partnerů 0,75 

 

Tabulka 14. Faktor Intimita 

Tři nejtypičtější SF faktoru Účast na faktoru 

Sex s vlastním partnerem  

0.67 

První sex s někým koho znáte 0.79 
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Orální sex 0,77 

 

Tabulka 15. Faktor Neosobní SF 

Tři nejtypičtější SF faktoru Účast na faktoru 

Sledování jiných osob při sexu  

0.69 

Vzrušování se gumou nebo kůží 0.75 

Sledování erotických materiálů 0,59 

 

Tabulka 16. Faktor Sadomasochismus 

Tři nejtypičtější SF faktoru Účast na faktoru 

Bičování, či bití druha  

0.79 

Svazování někoho 0.77 

Jsem oblečena do upnutého 

oblečení a muži si mne prohlíží 

0,78 

 

Autory dalšího výzkumu, který se zaměřil výhradně na ženské SF je Meuweissen & 

Over (1991), kteří do vzorku zařadili 110 žen, průměrný věk 26 let které byly 

vybrány z výrazně většího vzorku na základě skórů v sociosexualitě tak, aby byl 

vzroek co nejvíce rozvrstvený a 17% žen nikdy nemělo žádný sexuální zážitek. Těmto 

ženám byl presentován seznam  112 SF, ze kterých měli vybrat ty, které se u nich 

vyskytují, a měli je za úkol ohodnotit na sedmibodové škále na vzrušivost a obvyklost. 

Následně byly mezi sebou korelovány hodnocení vzrušivosti a u korelace vyšší, než 

0,6 byla ze dvou otázek vyřazena ta, která měla menší variabilitu, případně se 

vzdalovala normálnímu rozložení. Po této úpravě dat zbylo 72 SF, ze kterých je 

následně rotací Oblimin provedena faktorová analýza.  
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Výsledkem je pět faktorů SF ze vzrušivosti a obvyklosti pojmenovaných: sexuální 

fantasie  s důrazem na pohlaví (genital), senzuální  (sensual), sexuální převaha (sexual 

power), utrpení (sexual suffering), zakázané sexuální aktivity (forbidden sexual 

activity), které celkově vysvětlují 44,5% variability.   

 

Tabulka 17. Sexuální fantasie  s důrazem na pohlaví 

Tři nejtypičtější SF faktoru Účast na faktoru 

Vzrušování partnera rukou  

0.69 

Partner vás vzrušuje rukou a ústy 0.65 

Sex „na koníčka“ 0,65 

 

Tabulka 18. Senzuální 

Tři nejtypičtější SF faktoru Účast na faktoru 

Partner si vás prohlíží  

0.75 

ležím v posteli s partnerem 0.73 

Tanec s partnerem 0,68 

 

Tabulka 19. Sexuální převaha 

Tři nejtypičtější SF faktoru Účast na faktoru 

Svedu panice  

0.57 

Zajmu si muže, kterého donutím k 

sexu  

0.46 

Sex s celebritou 0,46 
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Tabulka 20. Utrpení 

Tři nejtypičtější SF faktoru Účast na faktoru 

Znásilnění nějakým mužem  

0.75 

Muž mne drží za vlasy a šeptá mi, 

že v bolesti je potěšení  

0.72 

Zraňování partnerem 0,71 

 

Tabulka 21. Zakázané sexuální aktivity 

Tři nejtypičtější SF faktoru Účast na faktoru 

Sex před obecenstvem  

0.70 

Partner sleduje vaši masturbaci 0.67 

Sex s neznámým mužem  0,61 

   

Stručné shrnutí teorie 

 

Sexuální fantasie jsou tedy, pro snadnější představu, erotické představy se vzrušivým 

obsahem, které ovšem nemusí daný jedinec toužit zrealizovat, naopak to mohou být 

nepreferované – znásilnění u žen/homosexuální styk pro heterosexuála. Sexuálními 

fantasiemi se zabývaly již dříve různé psychologické směry. Za všechny můžeme uvést 

například psychoanalýzu a Sikmunda Freuda. 

 

Sexuální fantasie jsou vhodné ke zkoumání z mnoha důvodů. V předchozích výzkumech 

bylo zjištěno, že jejich výskyt přiznává v různých kontextech (sexuální aktivity, 

masturbace, mimo jakoukoli sexuální aktivitu) až 95% dotazovaných.  Nejsou závislé na 

prostředí a nepodléhají kontrole okolí, tudíž mohou, narozdíl od chování, lépe odrážet 

vyladění jedince.  
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Toto téma je do dnešního dne poměrně dobře prozkoumáno, především co se týká 

frekvence výskytu, obsahů sexuálních fantasií a to včetně pohlavních rozdílů, ovšem 

hluchým místem výzkumů je vytváření repertoáru sexuálních fantasií, na které se  

zaměřoval náš výzkum.  

 

Domníváme se, že podoba repertoáru sexuálních fantasií je odvislá od tří hlavních vlivů a 

to ontogenetických, environmentálních a vrozených. Toto je důvod, proč budeme 

vycházet z dělení na objekty a aktivity. Toto je novátorský pohled, který dosud 

v literatuře není k nalezení, jeho autorkou je Kateřina Klapilová (vedoucí práce). Objekty 

je možné nahížet z pohledu evoluční psychologie (zejména v případě evolučně 

relevantních objektů, které se v sexuálních fantasiích objevují), která předpokládá, že 

preference pro partnery, ať již v reálném chování, tak i fantasijním, bude odpovídat 

ideální rozmnožovací strategii daného pohlaví. V případě aktivit, které jsou mnohem více 

produktem prostředí, se budeme snažit rozklíčovat vlivy a způsoby učení, díky kterým se 

dostávají sexuální fantasie do repertoáru.   

 

Jako nejvýznamnější vlivy, které jsme dosud v literatuře odhalili, je vystavení externím 

podnětům a to ať obrazovým, nebo zejména v případě žen textových, či slovním 

sdělením. Druhým nejvýznamnějším vlivem by mohla být realizace aktivity, kterou daná 

sexuální fantasie representuje.  

 

Jak bylo uvedeno výše, budeme dělit sexuální fantasie na ty, ve kterých je kladen důraz 

na objekty, které se v nich vyskytují, a ty, ve kterých je důraz kladen na provozované 

aktivity. Očekáváme, že v případě objektů půjde o fenomén univerzální (a bude kopírovat 

evolučně psychologické předpoklady -  např. muži preferují mladé nezkušené, ženy starší 

s postavením), kdežto v případě aktivit bude mnohem větší prostor pro vlivy z okolí.  

 

Současně existují studie, které se snaží postihnout podstatu jednotlivých typů sexuálních 

fantasií, byla provedena faktorová analýza. Počet faktorů se pohyboval mezi 4 a 6 a jako 

příklad uvádím 4 typy ze studie Wilsona: explorační, intimní, neosobní a 

sadomasochistické.   
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Metody a materiály 

Stručné shrnutí designu výzkumu 

 

Tento výzkum je kvantitativní dotazníkovou studií obsahu a velikosti repertoáru 

sexuálních fantasií. Je prováděn na dvou odlišných vzorcích, které se liší délkou 

partnerství a délkou vztahu, abychom mohli odstínit některé vlivy identifikované 

v předchozích studiích. Novátorským přínosem je dělení sexuálních fantasií na objekty 

(subjekty) a aktivity analogicky k sexuálním deviacím. Cílem studie je především zjištění 

velikosti repertoáru sexuálních fantasií a identifikace nejvýraznějších vlivů na velikost 

repertoáru. Současně byly provedeny faktorové analýzy obsahu sexuálních fantasií obou 

pohlaví odděleně a s ohledem na dělení dle objektů a aktivit, na které je v sexuální 

fantasii kladen největší důraz. Data byla získána od dlouhodobých párů jako součást 

baterie dotazníků pro jinou studii a u studentské populace v budově FHS UK a na 

kolejích Větrník a Hvězda. V obou případech byla užitá papírová verze dotazníku, data 

byla následně přepsaná do elektronické formy a analyzována pomocí programu SPSS 

16.0.   

 

Vzorek 

Studie 1 

Ve studii 1 byla podmínka pro vstup stanovena těmito kritérii: minimálně dva roky 

trvající vztah, alespoň šest měsíců trvající společné bydlení, věk mezi 18 a 45 lety. Jako 

motivační odměnu participanti obdrželi po dokončení komplexní studie, jíž je námi užitá 

část pouze součástí, 2000 Kč. Celkem se této části studie účastnilo 86 stálých párů. 

Průměrná délka partnerství v tomto výzkumu byla 5,5 roku. Průměrný věk žen byl 26,4, 

minimální věk 20 a maximální věk 35 let. Průměrný věk mužů byl 27,7 a to minimální 20 

a maximální 39 let. Páry byly kontaktovány prostřednictvím plakátů rozmístěných 

v čekárnách 25 pražských gynekologických ordinacích a za participaci byli finančně 

odměněni. 
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Studie 2 

 

Ve studii 2 byla kritéria pro vstup následující: minimálně šest měsíců trvající vztah, 

studium bakalářského či magisterského oboru a věk mezi 18 a 35 lety. Jako motivační 

odměna bylo participantům vyplaceno 50 Kč. I tato studie byla širší a její zbylé části se 

týkaly prvních sexuálních zážitků a jejich vlivu na sexuální život. Ze zbývajících dat je 

vypracovávána bakalářská práce Lukáše Jouzy, který se na výzkumu podílel. Celkem se 

účastnilo 94 respondentů (58 žen a 36 mužů). Průměrný věk mužů byl 23 let, minimum 

18 a maximum 34 let. Průměrný věk žen 21,4 let, minimum 19 a maximum 34 let.  

Vzorek byl nabrán v prostorách vestibulu FHS UK Jinonice a na VŠ kolejích Větrník a 

Hvězda osobní kontaktáží.  

Důvody užití dvou vzorků 

 

Kritéria, která se lišila pro jednotlivé vzorky, jsou zvolena s ohledem na fakt, že 

v minulých výzkumech sexuálních fantasií byla zjištěna proměna obsahu sexuálních 

fantasií u žen, kdy se méně často vyskytuje partner (Pelletier & Herold (1988), po 

uplynutí dvouletého období, protože dvouleté období bylo definován jako doba krize páru 

podle rozdělení fází zamilovanosti, jak je uvádí Kratochvíl (2005). Sdílení domácnosti 

bylo podstatné pro dlouhodobé páry, neboť bylo chápáno jako soukromé místo páru, ve 

kterém mohou sdílet své touhy a nebudou ovlivňováni okolím, pokud o to nebudou stát 

(Binter, 2010). Kritérium šestiměsíčního vztahu bylo u studentské populace stanoveno na 

základě předchozích pilotních rozhovorů, kdy se na tomto období na dotázání shodlo více 

než 65% respondentů s ohledem na častější změny partnerů u studentské populace a 

s ohledem na možnost většího výběru partnerů ve svém okolí. V dotazníku byla dále 

uvedena definice dlouhodobého vztahu jako „vztahu který pokládáte za stabilní a 

perspektivní“.   

Charakteristika celkového vzorku  

 

Celkem se výzkumu zúčastnilo 263 osob z toho 94 studentů a 169 osob momentálně 

v dlouhodobém partnerském vztahu. Minimální věk byl 18 a maximální věk 34 let. Co do 
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rozdělení dle pohlaví se zúčastnilo 142 žen a 121 mužů. Celkově byl průměrný věk žen 

24,8 roku (minimum 19, maximum 35 let). V případě mužů byl celkový průměrný věk  

26 let (minimum 18 a maximum 39 let).  Ze vzorku byli vyňati muži, jejichž orientace 

byla na Kinseyho škále vyšší než 3, tedy bisexuálové a homosexuálové. Celkový počet 

vyjmutých mužů činí 8. Tato úprava nebyla užita v případě žen, protože jejich sexualita 

je méně rigidní a svou orientaci některé ženy v průběhu života mění, například podle 

studie Diamonda (2008) některé ženy dokonce až 6x za posledních 10 let. Obecně byly 

ženy na Kinseyho škále rozděleny poměrně rovnoměrně, narozdíl od mužů.   

Hypotézy a cíle 

Hypotézy 

 

H1: Ženy budou mít menší počet různých typů SF v případě aktivit 

H2: Ženy budou mít menší počet různých typů SF v případě objektů 

H3: S ohledem na všechny testované typy zařazení fantasie do repertoáru budou mít 

ženy nižší počet různých typů sexuálních fantasií  

H4: V případě mužů budou preferovány mladší, nezkušené partnerky 

H5: V případě mužů bude vyšší preference pro skupinový sex 

 

Cíle 

 

1) stanovení velikosti repertoáru u obou pohlaví na základě uvedených počtů 

různých typů sexuálních fantasií 

2) testovat pohlavní rozdíly ve velikosti repertoáru při zahrnutí faktorů ovlivňujících 

výskyt SF 

3) explorační faktorová analýza pro objekty, které se vyskytují v obsahu sexuálních 

fantasiích pro obě pohlaví odděleně 

4) explorační faktorová analýza pro aktivity, které se vyskytují v obsahu sexuálních 

fantasiích pro obě pohlaví odděleně 

5) ověřit, zda jedinci obou pohlaví mají vyšší prevalenci, preferenci realizace 

sexuálních fantasií, jež zahrnují přítomnost evolučně relevantních objektů  
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6) identifikace nejlepších prediktorů velikosti repertoáru  

 

Užité dotazníky 

Dotazník užitý v našem výzkumu obsahuje otázky pro zjištění socio-demografických 

údajů jako například pohlaví, věk, partnerský status, orientace, velikost města, v němž 

žijí, náboženské vyznání. Tyto údaje jsou užity k deskriptivě vzorku a současně byly 

některé z nich (jako vzdělání) v minulosti několikrát uváděny jako vlivy na repertoár 

sexuálních fantasií i reálnou sexuální aktivitu. Tyto údaje jsme ověřovali, nicméně se 

nám nepodařil prokázat signifikantní vliv na kteroukoli z uvedených proměnných, proto s 

nimi dále v našich analýzách nepracujeme.    

 

Pro obě studie byl použit dotazník sexuálních aktivit, který je rozdělen na několik částí. 

První částí je ideální sexuální aktivita, kterou chápeme jako apetenci na sexuální aktivity 

a současně nám dovoluje komparovat vnitřní vyladění jedince s jeho reálným chováním. 

Realné sexuální aktivity jsou další částí dotazníku a otázky jsou totožné s ideální sexuální 

aktivitou, pouze je změněna formulace otázky. V obou složkách se ptáme například na 

frekvenci pohlavního styku, frekvenci masturbace, orgasmů atp. (viz příloha). Dále jsou v 

dotazníku otázky na výskyt sexuálních fantasií v průběhu jednotlivých aktivit. Součástí 

dotazníku je také tabulka sexuálních fantasií dělená na objekty a aktivity. U každého typu 

sexuální fantasie je zjišťována obvyklost, vzrušivost, realizace sexuální fantasie (viz 

příloha). Také je zjišťována častost vystavení erotickým materiálům a spokojenost s 

jednotlivými složkami vlastní sexuality. 

 

V našem výzkumu jsme užili přístup, který byl poprvé užit při studii na dlouhodobých 

párech Kateřinou Klapilovou a jejím novátorským přínosem je rozdělení sexuálních 

fantasií na objekty a aktivity  na základě předchozí literatury. Výsledný seznam různých 

typů sexuálních fantasií má celkem 13 objektů a 47 aktivit na které je ve fantasii kladen 

důraz.  

  

Tabulka 22. Výčet užitých typů sexuálních fantasií  
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SEXUÁLNÍ FANTAZIE 

Dělení podle aktivity Dělení podle objektu 

Jste nucen plnit něčí sexuální přání Sex s vaší partnerkou 

Někdo musí plnit vaše sexuální přání Sex s jinou ženou, kterou znáte 

Svlékání na veřejnosti Sex s jinou, neznámou ženou 

Někdo vás orálně uspokojuje Sex s někým slavným 

Vy někoho orálně uspokojujete Sex s více ženami 

Laskání nahého těla Sex s mužem/muži 

Pozorování nahé partnerky Nevázaný sex s více lidmi obou pohlaví 

Svádíte někoho Sex s někým nezkušeným 

Neobvyklé sexuální polohy Sex s o hodně starší partnerkou 

Někdo vás svádí Pozorování obrázků či videa s vašimi sexuálními 

aktivitami 

Snažíte se partnerku uspokojit masturbací Získání lásky někoho, kdo vás odmítá 

Partnerka se vás snaží uspokojit masturbací Partnerka vás pozoruje při masturbaci 

Procházka s partnerkou Sex s o hodně mladším partnerkou 

Několikahodinový sex Sex s někým příbuzným 

Sex na neobvyklém místě Sex se zvířaty 

Milování s možností, že vás někdo nachytá  

Sexuální aktivity před zrcadlem  

Díváte se na partnerovu masturbaci  

Používání neslušných výrazů  

Anální sex  

Pozorování obrázků či videa s vašimi sexuálními 

aktivitami 

 

Získání lásky někoho, kdo vás odmítá  

Partnerka vás pozoruje při masturbaci  

Někoho se vášnivě dotýkáte  

Někdo se vás vášnivě dotýká  

Orgie  

Svatba  

Obměkčíte srdce jinak chladné partnerky  

Donutíte partnerku k sexuálním aktivitám  

Jste připoután či svázán během sexuálních aktivit  

Žena, která vás zachránila z nebezpečné situace se 

stane vaší milenkou 

 

Jste přiveden do pokoje proti své vůli  

Oblékání speciálních kostýmů  

Předvádění těla na veřejnosti  

Bičování či bití partnerky  

Představa, že jste ženou  

Sex před obecenstvem  

Partnerka je na vás hrubá a mučí vás  

Vy jste na partnerku hrubý a mučíte ji  

Ponižujete sexuální partnerku  

Sexuální partnerka vás ponižuje  

Jste prostitut  
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Partnerka vás bije či bičuje  

Pozorujete vaši partnerku při sexuálních aktivitách 

s někým jiným 

 

Oblékáte si ženské oblečení  

Výměna partnerů  

Někdo vás přinutí k sexuálním aktivitám  

 

Průběh výzkumu 

 

Respondenti byli kontaktováni prostřednictvím letáků nebo osobně výzkumníkem. Po 

obdržení dotazníku měli čas na anonymní vyplnění dotazníku v klidném prostředí (buďto 

výzkumná místnost, nebo vlastní kolejní pokoj), který výzkumník opustil a respondent 

byl ponechán o samotě, nebo pouze v přítomnosti ostatních respondentů v takové pozici, 

aby nebylo možné nahlížet do odpovědí ostatních. Po vyplnění dotazníku jej zalepil do 

předem připravené neoznačené obálky a odevzdal výzkumníkovi, který mu vyplatil proti 

podpisu do archu odměnu. Obálka byla přidána mezi ostatní a otevírány byly všechny 

současně až při přepisování dat. Data byla přepsána do elektronické formy v programu 

MS Excel 2008 a importována do  statistického programu SPSS 16.0, kde byla statisticky 

analyzována.  

 

Výběr metod 

 

Nejdůležitějším prvkem, který ovlivnil výběr použitých metod, byla vlastní povaha 

předložených dat. Řada kvantitativních dat byla získána v podobě hodnocení jevu podle 

vlastního uvážení na předložené stupnici; nemají tedy objektivně měřitelný základ. Na 

druhou stranu v odpovědích je možno nalézt a využít ordinální povahu proměnných. 

Z důvodu výskytu dat jak metrických, ordinálních i binárních byla v našem výzkumu 

užita řada různých statistických testů. Pokud bylo možno, byly použity metody 

parametrické, v některých případech (malá četnost, ordinální nerovnoměrně rozložená 

proměnná) však bylo nutno použít metody neparametrické. 
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Přehled použitých statistických analýz 

 

Na tomto místě budou pouze vyjmenovány statistické analýzy, které budou podrobněji 

vysvětleny v části, která se přímo týká jejich užití.  

 

Pro porovnání pohlavních rozdílů a zjištění rozdílu mezi pohlavími byly užity T-testy, 

respektive jednocestná ANOVA. Pro zjištění souvislostí mezi jednotlivými proměnnými 

a mírou závislosti jedné proměnné na druhé byla využita metoda korelace. Ke stanovení 

rozdílů u neparametrických dat v případě realizace aktivit obsažených v sexuálnch 

fantasiích byl užit Chí
2
 test. Ke zjištění distribuce jednotlivých faktorů bude užita 

explorační faktorová analýza (principal components) s rotací Varimax. Pro identifikaci 

nejvýznamnějších vlivů na velikost repertoáru SF bude užit model GLM.  

 

 

Velikost repertoáru SF 

 

Porovnání mužů a žen v jednotlivých do modelu zařazených proměnných v absolutních 

hodnotách. 

 

Tabulka č. 23. Pohlavní rozdíly v růměrné velikosti repertoáru SF 

ANOVA 

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Počet různých 

typů SF - 

Aktivity 

Between Groups 1.126 1 1.126 .015 .904 

Within Groups 6916.091 90 76.845   

Total 6917.217 91    

Počet různých 

typů SF - 

Objekty 

Between Groups 54.918 1 54.918 10.066 .002 

Within Groups 1216.637 223 5.456   

Total 1271.556 224    
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Výsledky 

 

Při srovnání průměrného počtu různých typů sexuálních fantasií bez ohledu na způsob 

jejich zařazení do repertoáru bylo zjištěno, že exituje signifikantní rozdíl mezi velikostí 

repertoáru, který klade důraz na objekty, nikoli však aktivity.  

 

Diskuse 

 

Byl nalezen signifikantní rozdíl v průměrném počtu různých typů SF, které kladou důraz 

na objekty, ovšem nebyl nalezen signifikantní rozdíl ve velikosti repertoáru SF, které 

mají za ústřední motiv aktivitu. Tyto výsledky odpovídají předchozím studiím (Wilson & 

Lang, 1981; Wilson & Iwawaki, 1983 a Pearson et al., 1989), které tento rozdíl nalezli 

obecně. Tento výsledek by mohl naznačovat, že pokud nejsou odděleny objekty a 

aktivity, může být skutečně preference pro objekt silnější a tato preference pak 

systematicky ovlivňuje výsledky, jak bylo kritizováno výše. Navíc může být příčinou to, 

že v našem vzorku jsou zadaní respondenti, tudíž společně s partnery realizují a 

následně si tyto aktivity představují, a tedy není rozdíl v jejich počtu. 

 

Tabulka č. 24. Porovnání pohlavních pohlavních rozdílů majících vliv na velikost 

repertoáru SF 

ANOVA 

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Věk dosažení 

prvního 

orgasmu 

Between Groups 32.973 1 32.973 3.882 .052 

Within Groups 688.015 81 8.494   

Total 720.988 82    

Věk ve 

kterém prožil 

jedinec 

nejvíce 

orgasmů 

(VNO) 

Between Groups 1.266 1 1.266 .181 .672 

Within Groups 546.934 78 7.012   

Total 

548.200 79 
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Počet orgasmů 

ve VNO 

Between Groups 1229.474 1 1229.474 12.040 .001 

Within Groups 7760.693 76 102.114   

Total 8990.167 77    

Věk první 

masturbace 

Between Groups 2.291 1 2.291 .196 .659 

Within Groups 982.558 84 11.697   

Total 984.849 85    

Obvyklost 

vystavení 

erotickým 

materiálům 

Between Groups 53.951 1 53.951 62.800 .000 

Within Groups 219.929 256 .859   

Total 273.880 257 
   

Frekvence 

sexuálních 

aktivit 

Between Groups .070 1 .070 .197 .657 

Within Groups 88.334 248 .356   

Total 88.404 249    

Frekvence 

masturbace 

Between Groups 35.123 1 35.123 38.825 .000 

Within Groups 230.683 255 .905   

Total 265.805 256    

Ideální 

frekvence 

sexuálních 

aktivit 

Between Groups 6.014 1 6.014 12.931 .000 

Within Groups 119.523 257 .465   

Total 125.537 258 
   

 

Byl nalezen signifikantní rozdíl mezi muži a ženami v proměnných u kterých očekáváme 

vliv na velikost repertoáru sexuálních fantasií a to v případě sexuální apetence (ideální 

frekvenci věnování se sexuálním aktivitám), počtu orgasmů v období, které respondent 

označil jako takové, ve kterém měl nejvíce orgasmů za jeden týden, obvyklosti vystavení 

externím materiálům a byla nalezena silná tendence v případě věku dosažení prvního 

orgasmu.  

 

Dále pro identifikaci nejlepších prediktorů velikosti repertoáru byla užita metoda 

lineárních modelů (GLM). Tato metoda se užívá pro zjištění vlivu jednotlivých 

proměnných na sledovaný jev. V našem případě je sledovaným jevem velikost repertoáru 

sexuálních fantasií, tedy počet různých typů sexuálních fantasií, které se u jedince 

vyskytují. Abychom ověřili, které vlivy jsou skutečně směrodatné, provedli jsme korelaci 
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výše zmíněných proměnných s počtem různých typů sexuálních fantasií s důrazem na 

aktivity a s počtem různých typů sexuálních fantasií s důrazem na objekty.  

 

Tabulka č. 25. Korelační tabulka vlivů na velikost repertoáru SF 

Fixovaný faktor = 

pohlaví 

Počet 

objektů 

Počet 

aktivit Věk 

Věk 

dosažení 

prvního 

orgasmu 

Věk ve kterém 

prožil jedinec 

nejvíce 

orgasmů 

(VNO) 

Počet 

orgasmů v 

VNO 

Věk první 

masturbace 

 
Počet 

objektů 

Pearson 

Correlation 
1 .444

**
 

-

.019 
-.164 -.347

**
 .011 .117 

Sig. (2-

tailed) 

 
.000 .857 .155 .003 .930 .308 

N 263 263 263 263 263 263 263 

Počet 

aktivit 

Pearson 

Correlation 
.444

**
 1 .031 -.059 -.044 .224 .055 

Sig. (2-

tailed) 
.000 

 
.772 .607 .711 .059 .630 

N 247 263 263 263 189 263 198 

 

Pokračování korelační Tabulky č. 25. 

Fixovaný faktor = 

pohlaví 

Obvyklost 

vystavení 

erotickým 

materiálům 

Frekvence 

sexuálních 

aktivit 

Frekvence 

masturbace 

Ideální 

frekvence 

sexuálních 

aktivit 

 
Počet 

objektů 

Pearson 

Correlation 
.353

**
 .113 .030 .171 

Sig. (2-tailed) .001 .284 .776 .105 

N 263 263 263 263 

Počet 

aktivit 

Pearson 

Correlation 
.096 .006 .079 .200 

Sig. (2-tailed) .363 .956 .457 .057 

N 211 204 263 255 
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Byly nalezeny signifikantní korelace mezi velikostí repertoáru, který akcentuje objekty a 

to v případě období, které respondent označil jako takové, ve kterém měl nejvíce 

orgasmů, vystavení erotickým materiálům a také byla nalezena korelace mezi velikostí 

repertoáru akcentujícího objekty  a velikostí repertoáru, který akcentuje aktivity. 

Model GLM 

 

Námi testovaný model je založen na identifikaci vlivu zjištěném pomocí korelací a 

doplněn proměnnými, u kterých byl  předpoklad založený na předchozích výzkumech 

jako např.: masturbační zesílení, rozdílné evolučně relevantní předpoklady pro obě 

pohlaví, sexuální apetenci, vystavení erotickým materiálům a s masturbačním zesílení 

předpokládáme, že právě počet orgasmů by mohl být dalším prediktorem. Do modelu 

tedy byly zahrnuty následující proměnné:  

 

Tabulka č. 26. Počáteční model pro GLM  

Proměnná Testovaný vliv Odůvodnění Role v modelu 

Pohlaví pohlavní rozdíly předpokládá 

evoluční 

odůvodnění rozdílu 

ve velikosti rep. SF 

Fixed factor 

Obvyklost vystavení 

erotickým 

materiálům 

externí spouštěče předpokládá vliv 

externích stimulů  

Kovariát 

Ideální frekvence 

sexuálních aktivit 

sexuální apetence předpokládá 

vliv sexuální 

apetence 

Kovariát 

Frekvence 

masturbace 

masturbační zesílení předpokládá 

masturbační zesílení 

Kovariát 

Frekvence 

sexuálních aktivit 

ovlivnění realizací 

sexuálních aktivit 

předpokládá 

frekvenci reálných 

aktivit jako způsob 

Kovariát 
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zařazení SF do rep. 

 

Pokračování tabulky č. 26. 

Proměnná Testovaný vliv Odůvodnění Role v modelu 

Věk ve kterém 

prožil jedinec 

nejvíce orgasmů 

(VNO) 

pohlavní rozdíl 

v počtu vyvrcholení 

v časovém období 

předpokládá usazení 

skrze formu učení 

(podmiňování) v 

momentě orgasmu 

Kovariát 

Počet orgasmů v 

VNO 

Zařazování na 

základě 

podmiňování - 

orgasmus 

předpokládá usazení 

skrze formu učení 

(podmiňování) v 

momentě orgasmu 

Kovariát 

Věk dosažení 

prvního orgasmu 

Zařazování na 

základě 

podmiňování - 

orgasmus 

předpokládá usazení 

skrze formu učení 

(podmiňování) v 

momentě orgasmu  

Kovariát 

Věk první 

masturbace 

Pohlavní rozdíly ve 

věku první 

masturbace 

masturbační zesílení 

– více času pro 

vytváření rep. SF 

Kovariát 

 

Při statistické analýze GLM jsme testovali model a v každém kroku vyloučili proměnnou 

s nejmenším vlivem na velikost repertoáru sexuálních fantasií a současně signifikancí 

nižší, než 0,1. Počet různých typů sexuálních fantasií byl vyjádřen s absolutní hodnotě 

(tedy nikoli procenty), protože jsme měly malý počet nevyplněných odpovědí. Z důvodu 

demonstrace velikosti míry vlivu pohlaví jsme postup vyřazování opakovali, dokud 

nenastal moment, kdy by bylo nutné vyjmout z modelu pohlaví, protože jsme chtěli 

demonstrovat vlivy právě s ohledem na pohlaví respondentů. Tento postup jsme 

aplikovali dvakrát a to zvlášť pro velikost repertoáru sexuálních fantasií s důrazem na 

objekty a zvlášť pro velikost sexuálního repertoáru s důrazem na objekty, které se v SF 

vyskytují.  
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Výsledky 

 

Tabulka č. 27. Vlivy na velikost repertoáru SF s důrazem na objekty objekty 

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F 
Sig. 

B 

Corrected Model 232.000
a
 7 33.143 7.914 .000  

Intercept 50.524 1 50.524 12.065 .001 5.552 

Obvyklost 

vystavení 

erotickým 

materiálům 

76.692 1 76.692 18.314 .000 .797 

Počet orgasmů 

v VNO 
17.107 1 17.107 4.085 .046 .033 

Věk ve kterém 

prožil jedinec 

nejvíce 

orgasmů (VNO) 

14.433 1 14.433 3.446 .066 -.137 

Frekvence 

masturbace 
17.575 1 17.575 4.197 .043 .393 

Věk dosažení 

prvního 

orgasmu 

3.337 1 3.337 .797 .374 -.086 

Věk první 

masturbace 
4.368 1 4.368 1.043 .309 .085 

Pohlaví 1.234 1 1.234 .295 .588 .244 

Error 485.774 116 4.188   0
a
 

Total 4692.000 124     

Corrected Total 717.774 123     

    

 

Tabulka č. 28. Vlivy na velikost repertoáru SF s důrazem na aktivity 

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. B 

Corrected Model 1530.470
a
 6 255.078 3.722 .002  

Intercept 5.149 1 5.149 .075 .784 .826 
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Obvyklost 

vystavení 

erotickým 

materiálům 

300.030 1 300.030 4.378 .038 1.499 

Ideální 

frekvence 

sexuálních 

aktivit 

422.990 1 422.990 6.173 .014 3.060 

Frekvence 

sexuálních 

aktivit 

156.777 1 156.777 2.288 .133 -1.152 

Počet orgasmů 

v VNO 
294.593 1 294.593 4.299 .040 .132 

Věk ve kterém 

prožil jedinec 

nejvíce 

orgasmů (VNO) 

142.677 1 142.677 2.082 .152 .420 

Pohlaví 117.939 1 117.939 1.721 .192 2.264 

Error 8497.255 124 68.526    

Total 67547.000 131     

Corrected Total 10027.725 130     
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Graf č. 2. Rozdíl ve velikosti repertoáru SF v počtu objektů (1=ženy, 2=muži, 

průměrný počet sexuálních fantasií s důrazem na objekt) 

 

 

Graf č. 3. Rozdíl ve velikosti repertoáru SF v počtu objektů (1=ženy, 2=muži, 

průměrný počet sexuálních fantasií s důrazem na aktivitu) 
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Diskuse 

 

Jak je patrné z tabulek uvedených výše, nejlepším prediktorem velikosti repertoáru, a to 

jak v případě aktivit, tak v případě objektů, je obvyklost vystavení erotickým materiálům, 

což by potvrzovalo hypotézu, která předpokládá, že externí vzruchy jsou nejlepším 

preditorem.  

 

Co se dále týče počtu různých objektů, na které je v sexuálních fantasiích kladen důraz, 

druhým nejvýznamnějším prediktorem je množství orgasmů, což je dokonce lepší 

prediktor, než frekvence masturbace, tudíž by mohlo docházet k upevňování právě ve 

chvíli vyvrcholení, jak předpokládá Evans (1970). Další výsledky by potvrzovaly 

masturbační zesílení  (Kinsey et al., 1953), ovšem u obou pohlaví.  

 

Co se týče aktivit, po vystavení externím stimulům je nejlepším prediktoremje touha po 

realizaci následovaná skutečnou realizací aktivit, což by mohlo souviset s naším 

předpokladem, že primárním zdrojem nových typů SF je právě tento způsob. Další vlivy 

pochází z množství orgasmů a věku, kdy jedinec dosáhl nejvíce orgasmů, se kterým 

ovšem věk koreluje pozitivně. Tedy čím vyšší věk, tím vyšší počet různých typů 

sexuálních fantasií, narozdíl od počtu objektů, které korelují negativně, což by mohlo 

svědčit o dřívějším výskytu SF obsahujících objekty, jak napovídají i výše zmíněné 

kvalitativní odpovědi v kapitole pohlavních rozdílů.  

 

Nejzásadnějším zjištěním ovšem zůstává, že pohlaví není nejlepším prediktorem velikosti 

repertoáru sexuálních fantasií. Pokud se podíváme na absolutní hodnoty, pak mají muži 

větší počet různých typů sexuálních fantasií. Ovšem zvážíme-li různé způsoby získání a 

vlivy prostředí a niterného puzení, ostatní zvážené faktory mají významnější vliv, než 

pohlaví. Dokonce pokud zvážíme všechny tyto vlivy, mají ženy průměrně více různých 

typů sexuálních fantasií, než muži (a to 5, 74 oproti 5, 54 v případě objektů a 22, 0 oproti 

19,74 v případě aktivit) , jak je vidět na grafech výše. Tento výsledek je tedy v rozporu 

s našimi předpoklady a studiemi, které se tímto tématem dříve zabývaly (Wilson & Lang, 

1981; Wilson& Iwawaki, 1983 a Pearson et.al., 1989). Ovšem důvodem, proč mají muži 

více různých typů SF obecně, je to, že věnují větší pozornost externím podnětům, což je 
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pohlavně typické, a má největší podíl na pohlavních rozdílech (Gerianne & Sherwin, 

1991; Schmidt, 1975; Koukounas & McCabe, 1997; Gaither & Plaud, 1997). 

 

Faktorové analýzy  

Faktorová analýza je, jak bylo popsáno výše, jednou ze statistických metod, která je 

určená pro identifikaci a statistické zdokumentování variability v rámci pozorovaných 

proměnných. Často je užita za účelem zmenšení počtu zkoumaných proměnných na 

relevantní jednotky. V našem případě jsme užili nový nástroj (dotazník), tudíž byla užita 

explorační faktorová analýza. 

Stanovení počtu faktorů 

Nejjednodušším případem je, pokud s ohledem na předchozí znalost problematiky 

můžeme stanovit počet faktorů předem. V našem případě šlo o užití nového nástroje, což 

znemožňuje tento postup užít rovnou, ale na předchozí výzkum a dotazníky ze kterých 

jsme vycházeli byl brán zřetel. Wilsonův dotazník je čtyřfaktorový, což se podařilo 

potvrdit i při jeho překladu do španělštiny, ovšem jiné studie pracovaly i s pěti a šesti 

faktory. Další možností je zohlednit takzvané Kaiserovo pravidlo, které spočívá ve 

zohlednění rozptylu proměnných. Pokud se jejich rozptyl (Eigenvalue) rovná jedné a 

více, než jedné, pak je faktor vhodné zachovat. Pokud je nižší, jeho účel, tedy vysvětlit 

variabilitu se ve většině případů dá zanedbat. Toto byla jedna z metod, kterou jsme 

zohledňovali společně s ohledem na tzv. sutinový graf (Scree plot). Sutinový graf je 

sestaven podle míry rozptylu, jak je vidět na obrázku.  
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Graf č. 4.  

 

 

Způsob, jakým se rozhodovat v tomto případě, se odkazuje na zeměměřičství a debatu o 

zaměřování kopců, která se užívá k alegorickému vysvětlení této metody vyřazení. Kopec 

nezačíná mírným stoupáním, ale právě tam, kde se rovina láme. To je místo, kde se 

oddělí zbytek faktorů. Tato metoda je často využívaná právě v kombinaci s hodnocením 

rozptylu. Pokud se podíváme na obrázek výše, rozptyl nabývá hodnoty nad 1 zhruba 

v místě, kde se sutinový graf láme, což je ideální případ, jak stanovit na základě dvou 

metod současně vyloučení zbylých faktorů. Tuto metodu jsme volili nejčastěji s ohledem 

na předchozí výzkumy, tedy aby počet faktorů byl mezi čtyřmi a šesti. 

 

Posledním rozhodovacím faktorem bylo stanovování počtu faktorů s ohledem na jejich 

smysl. Vytvořili jsme tabulky faktorů pro čtyři, pět i šest faktorů a na základě nejlépe 
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interpretovatelných výsledků byl stanoven konečný počet faktorů. Konečný počet faktorů 

v případě objektů byl stanoven pro obě pohlaví na tři faktory. Konečný počet faktorů 

v případě aktivit byl stanoven  pro obě pohlaví na pět faktorů.  

 

Bez ohledu na počet faktorů existuje nekonečné množství faktorových řešení a žádné 

není správnější, než jiné. Faktorové zátěže mají totiž nekonečné množství alternativ. 

Existují však transformace dat, které nám umožní zjednodušit interpretaci. Tyto 

transformace jsou založené na rotaci. Nejlepších interpretací je možné dosáhnout, pokud 

se jejich zátěže blíží jedné či nule. V takových případech je možné říci, že s některým 

faktorem koreluje co nejvíce, nebo co nejméně.  

 

Nejužívanější je metoda rotace Varimax, ale v předchozích výzkumech byla užita i 

metoda Oblimin. Rozdílem mezi těmito metodami je počáteční předpoklad, který je 

v případě Varimaxu takový, že dané faktory spolu souvisí minimálně.  V případě Oblimin 

je předpoklad takový, že mají jisté vzájemné přesahy. Rotace Varimax také vytváří co 

nejméně faktorů s co nejvyšší zátěží, tím pádem se často nejsnadněji interpretuje (Hendl, 

2005). Pro naše analýzy byla užita rotace Varimax, ovšem vzhledem k možnosti 

závislosti faktorů na sobě navzájem byla užita také analýza Oblimin a Equamax, která 

kombinuje výhody obou předchozích. Vzhledem k tomu, že se výsledky obou typů rotace 

při vzájemném porovnání prakticky nelišily, jsme se vzhledem k větší známosti a 

častějšímu užívání rozhodli pro konečné užívání rotace Varimax.  

 

Faktorová analýza dovoluje kromě škálových dat, pro které je primárně určená 

analyzovat také binární data. Tento krok jsme předem ověřili konzultací s profesionálním 

statistikem.  

 

Charakter dat  

V našem výzkumu jsme se rozhodli pro analýzu objektů a aktivit odděleně. Od obou typů 

dat jsme získali tři hodnocení – zda se tento typ sexuální fantasie v repertoáru daného 

jedince vyskytuje, jak je výskyt tohoto typu pro respondenta vzrušivý a jak obvyklý. 
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V případě výskytu měl respondent na výběr pouze dvě možnosti – ano/ne. Charakter 

takto získaných dat byl tedy binární. V obou dalších možnostech měl možnost zaznačit 

svůj výběr na Likertově oboustranně ukotvené sedmibodové škále. Charakter získaných 

dat tedy odpovídá škále. Z těchto škál vzrušivosti a obvyklosti jsou provedeny 

samostatné faktorové analýzy.   

  

Úprava dat  

Pro úpravu dat jsme se rozhodli na základě zjištění, že někteří respondenti zaznamenali 

vzrušivost a obvyklost i u fantasií, které se u nich nevyskytují. Přístup, který jsme zvolili 

po konzultaci s profesionálním statistikem je následující. 

 

Od všech škálových dat bylo odečteno číslo 1. Tento proces změnil škálu z rozsahu 1 ž 7 

na rozsah 0 až 6.  Binární data poskytující informaci o výskytu byla užita jako činitel 

násobení obou zbývajících škál. V praxi to znamená, že v případě, že se sexuální fantasie 

vyskytovala, byla škálová data vynásobena číslem 1, tedy jejich hodnota se nezměnila. 

V případě, že respondent danou fantasii neměl, a přesto zaznačil škálovou proměnnou, 

byla tato vynásobena nulou, takže hodnota obou škálových proměnných se rovnala nule, 

tedy nejnižší možnosti na škále. Tento krok současně snížil počet chybějících dat, kdy 

respondenti často zaznačili, že takovou fantasii nemají (0) a prostor pro hodnocení 

vzrušivosti a obvyklosti zůstal nevyplněný. V takovém případě při roznásobení došlo 

k doplnění nul i na tato místa, což je výhodný krok, který zlepší výpovědní hodnotu dat, 

ale současně nemanipuluje se získanými hodnotami.    

 

 Výsledky faktorové analýzy  

 

Otázky, které tvoří jeden faktor, jsou označené nad sebou v jednom sloupci.
1
 V šedém 

poli je ve stejném řádku jako otázka uvedená v prvním (levém) sloupci nálož (míra, 

kterou se na daném faktoru otázka podílí). Otázky ve faktoru jsou řazeny sestupně od 

                                                 
1
 Aby nebylo nutné vypisovat všechny otázky tvořící faktor, jsou jednotlivé faktory  označeny šedou 

barvou přímo v tabulce. 
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otázky s nejvyšší náloží po otázku s náloží nejnižší. Pod každou výslednou tabulkou je 

uvedeno procento vysvětlené variability, názvy faktorů a v závorce kolik otázek daný 

faktor tvoří.  

Faktorová analýza fantasií s hlavním důrazem na objekty 

 

Do analýzy v případně obou pohlaví nebyly zahrnuty dva objekty, které se v seznamu 

vyskytují, a to sex s příbuzným a sex se zvířaty. K tomuto kroku jsme se rozhodli 

s ohledem na jejich nízkou četnost výskytu v našem vzorku (sex s příbuzným se 

objevil pouze 6× (4 muži, 2 ženy) a sex se zvířaty 4× (3 muži, 1 žena)).  

 

Muži - Analýza z binárních dat 

Tabulka č. 29. Binární analýza  - objekty 

  

Rotated Component Matrix
a
 

 Celková vysvětlená variabilita = 

50,4% 

 1 2 3 

Nevázaný sex s více lidmi 

obou pohlaví 
.679 .095 .122 

Sex s někým stejného 

pohlaví 
.661 -.308 .075 

Sex s jinou osobou op. 

pohlaví kterou znáte 
.635 .424 -.123 

Sex s více osobami 

opačného pohlaví současně 
.629 .035 .080 

Sex s jinou, neznámou 

osobou  
.519 .227 .195 

Sex s výrazně mladším 

partnerem 
.108 .861 .097 

Sex s nezkušeným 

partnerem 
.068 .851 .127 

Sex se slavnou osobou .245 .155 .811 
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Sex s výrazně starším 

partnerem 
-.166 .283 .791 

Sex s vaší partnerkou/ 

partnerem 
.250 -.181 .489 

Vysvětlená variabilita (%) 21,9 15,6 12,7 

 

Binární faktorovou analýzou byly identifikovány tři faktory mužských sexuálních 

fantasií, které celkem vysvětlují 50,3% variability.   

 

Názvy faktorů:  

F1 – Explorace a hledání různorodosti (tvořen pěti otázkami); vysvětluje 21,9% 

variability 

F2 – Nezkušený protějšek (tvořen dvěma otázkami); vysvětluje 15,6% variability) 

F3 – Vlastní partnerka a starší zkušená partnerka (tvořený třemi otázkami); vysvětluje 

12,7% variability) 

 

Muži – Faktorová analýza škál vzrušivosti 

Tabulka č. 30. 

Rotated Component Matrix
a
 

 Celková vysvětlená variabilita =   

57% 

 1 2 3 

Nevázaný sex s více lidmi 

obou pohlaví 
.679 .095 .122 

Sex s někým stejného 

pohlaví 
.661 -.308 .075 

Sex s jinou osobou op. 

pohlaví kterou znáte 
.635 .424 -.123 

Sex s více osobami 

opačného pohlaví 

současně 

.629 .035 .080 

Sex s jinou, neznámou 

osobou  
.519 .227 .195 
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Sex s výrazně mladším 

partnerem 
.108 .861 .097 

Sex s nezkušeným 

partnerem 
.068 .851 .127 

Sex se slavnou osobou .245 .155 .811 

Sex s výrazně starším 

partnerem 
-.166 .283 .791 

Sex s vaší partnerkou/ 

partnerem 
.250 -.181 .489 

Vysvětlená variabilita (%) 27,3 16,7 12,9 

 

Faktorovou analýzou s ohledem na vzrušivost byly identifikovány tři faktory mužských 

sexuálních fantasií, které celkem vysvětlují 58,7% variability. 

 

Názvy faktorů:  

F1 – Explorace a hledání různorodosti (tvořen pěti otázkami, vysvětluje 27,3 % 

variability) 

F2 – Nezkušený protějšek (tvořen dvěma otázkami, vysvětluje 16,7 % variability) 

F3 – Vlastní partnerka a starší zkušená partnerka (tvořený třemi otázkami, vysvětluje 

12,9 % variability) 

 

Muži – Faktorová analýza škál obvyklosti 

Tabulka č. 31. 

Rotated Component Matrix
a
 

 Celková vysvětlená variabilita = 

55,5% 

 1 2 3 

Nevázaný sex s více lidmi 

obou pohlaví 
.679 .095 .122 

Sex s někým stejného 

pohlaví 
.661 -.308 .075 

Sex s jinou osobou op. 

pohlaví kterou znáte 
.635 .424 -.123 
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Sex s více osobami 

opačného pohlaví 

současně 

.629 .035 .080 

Sex s jinou, neznámou 

osobou  
.519 .227 .195 

Sex s výrazně mladším 

partnerem 
.108 .861 .097 

Sex s nezkušeným 

partnerem 
.068 .851 .127 

Sex se slavnou osobou .245 .155 .811 

Sex s výrazně starším 

partnerem 
-.166 .283 .791 

Sex s vaší partnerkou/ 

partnerem 
.250 -.181 .489 

Vysvětlená variabilita (%) 27,7 14,5 13,2 

 

Faktorovou analýzou s ohledem na obvyklost byly identifikovány tři faktory mužských 

sexuálních fantasií, které celkem vysvětlují 58,7% variability. 

 

Názvy faktorů:  

F1 – Explorace a hledání různorodosti (tvořen pěti otázkami, vysvětluje 27,7 % 

variability) 

F2 – Nezkušený protějšek (tvořen dvěma otázkami, vysvětluje 14,5 % variability) 

F3 – Vlastní partnerka a starší zkušená partnerka (tvořený třemi otázkami, vysvětluje 

13,2 % variability) 

 

Ženy - Binární analýza 

Tabulka č. 32 

Rotated Component Matrix
a
 

 Celková vysvětlená variabilita = 

55,6% 

 1 2 3 
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Sex s nezkušeným 

partnerem 
.738 .000 .334 

Sex se slavnou osobou .683 .074 .041 

Sex s výrazně mladším 

partnerem 
.620 -.145 .153 

Sex s výrazně starším 

partnerem 
.585 -.130 -.170 

Sex s více osobami 

opačného pohlaví 

současně 

.567 .502 .055 

Sex s jinou, neznámou 

osobou  
.562 .270 -.215 

Sex s jinou osobou op. 

pohlaví kterou znáte 
.555 .275 -.023 

Sex s někým stejného 

pohlaví 
-.023 .837 -.057 

Nevázaný sex s více lidmi 

obou pohlaví 
.018 .814 .103 

Sex s vaší partnerkou/ 

partnerem 
.035 .054 .917 

Vysvětlená variabilita (%) 29,1 16,1 10,4 

 

Binární faktorovou analýzou byly identifikovány tři faktory ženských sexuálních fantasií, 

které celkem vysvětlují 55,6% variability.   

 

Názvy faktorů:  

F1 – Osoby mužského pohlaví mimo vlastního partnera (tvořen sedmi otázkami, 

vysvětluje 29,1 % variability) 

F2 – Bisexualita (tvořen dvěma otázkami, vysvětluje 16,1 % variability) 

F3– Pseudofaktor vlastní partner (tvořen jednou otázkou, vysvětluje 10,4 % 

variability) 

 

Ženy – Faktorová analýza škál vzrušivosti 
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Tabulka č. 33. 

Rotated Component Matrix
a
 

 Celková vysvětlená variabilita = 

60,2% 

 1 2 3 

Sex s nezkušeným 

partnerem 
.822 .139 .142 

Sex s výrazně mladším 

partnerem 
.787 -.061 -.028 

Sex s výrazně starším 

partnerem 
.677 .004 -.087 

Sex se slavnou osobou .647 .102 .250 

Sex s jinou, neznámou 

osobou  
.532 .292 -.203 

Sex s někým stejného 

pohlaví 
-.150 .816 .108 

Nevázaný sex s více lidmi 

obou pohlaví 
.028 .812 -.089 

Sex s více osobami 

opačného pohlaví 

současně 

.390 .668 .022 

Sex s jinou osobou op. 

pohlaví kterou znáte 
.439 .489 .119 

Sex s vaší partnerkou/ 

partnerem 
.041 .040 .952 

Vysvětlená variabilita (%) 32,5 17,2 10,5 

 

Faktorovou analýzou s ohledem na vzrušivost byly identifikovány tři faktory ženských 

sexuálních fantasií, které celkem vysvětlují 60,2% variability. 

 

Názvy faktorů:  

F1 – Osoby mužského pohlaví mimo vlastního partnera (tvořený šesti otázkami, 

vysvětluje 32,5 % variability) 
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F2 – Bisexualita/skupinový sex (tvořený čtyřmi otázkami, vysvětluje 17,2 % 

variability) 

F3 – Pseudofaktor vlastní partner (tvořený jednou otázkou, vysvětluje 10,5 % 

variability) 

 

Ženy – Faktorová analýza škál obvyklosti 

Tabulka č. 34. 

Rotated Component Matrixa 

 Celková vysvětlená variabilita = 

58,7% 

 1 2 3 

Nevázaný sex s více lidmi 

obou pohlaví 
.784 -.159 -.134 

Sex s někým stejného 

pohlaví 
.736 .104 -.324 

Sex s jinou osobou op. 

pohlaví kterou znáte 
.732 -.046 -.034 

Sex s více osobami 

opačného pohlaví 

současně 

.712 -.190 .014 

Sex s jinou, neznámou 

osobou  
.639 .064 -.087 

Sex s výrazně mladším 

partnerem 
.627 -.179 .197 

Sex s nezkušeným 

partnerem 
.430 -.097 .325 

Sex se slavnou osobou .188 .801 -.331 

Sex s výrazně starším 

partnerem 
.184 .719 .248 

Sex s vaší partnerkou/ 

partnerem 
.214 .220 .784 

Vysvětlená variabilita (%) 34,7 13,5 10,5 
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Faktorovou analýzou s ohledem na obvyklost byly identifikovány tři faktory ženských 

sexuálních fantasií, které celkem vysvětlují 56,9 % variability. 

 

Názvy faktorů:  

F1 – Osoby mužského pohlaví mimo vlastního partnera (tvořený sedmi otázkami, 

vysvětluje 34,7 % variability) 

F2 – Muži s vysokým socioekonomickým statutem (tvořený dvěma otázkami, 

vysvětluje 13,5 % variability)  

F3 – Pseudofaktor vlastní partner (tvořený jednou otázkou, vysvětluje 10,5 % 

variability) 

 

Diskuse  

Výsledky ukazují, že v případě objektů je patrné zachování obdobné struktury faktorů,  

jak při analýze binární, tak při analýze vzrušivosti a obvyklosti v případě mužů, a 

k mírnému posunu v distribuci otázek do jednotlivých fantorů v případě žen. V případě 

objektů tedy lze očekávat univerzálnější platnost tohoto rozložení. Způsob, jakým se 

objekty ve faktorech společně objevují, je do jisté míry shodná s výsledky předchozí 

studie Wilsona (1978), který má oddělené partnerské sexuální fantasie (soustředící se 

na partnerské aktivity a intimní prožitky) a fantazie explorativní (zahrnující 

netradiční sexuální aktivity a zejména různé partnery, nebo více partnerů současně).            

 

Navíc je v našich datech zejména u žen patrné, že v jejich fantaziích je důležité 

postavení vlastního partnera -  vytváří se u nich samostatný pseudofaktor (faktor obvykle 

netvoří pouze jediná otázka) tvořený fantaziemi s partnerem, což napovídá zvláštnímu 

postavení partnera v ženských sexuálních fantasiích, což je částečně v rozporu 

s očekáváním, které jsme měli (a proto zvolili kombinaci vzorků) u dlouhodobých párů, 

kde se výskyt sexuální fantasie zahrnující partnera spíše neočekává (Pelletier & 

Herold,1988). U mužů je partner ve stejném faktoru jako slavná osoba a starší osoba, což 

může svědčit pro dvě odlišné vysvětlení. Buď, že muži spokojení v partnerství jsou ve 

fantazírování uvolněnější a nebojí se střídat ve fantaziích i jiné sexuální objekty než 
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partnerka (může to být zapříčineno lepší komunikací těchto dvojic o sexuálních 

aktivitách či fantaziích). Ovšem zajímavé je, že volí spíše objekty, jež nejsou natolik 

biologicky relevantní (ne např. sex s nezkušenou dívkou), které by mohly spíše ohrozit 

jejich partnerský vztah. Zvolené typy objektů spíše napovídají, že jde o pouhé hledání 

sexuýlní pestrosti a zkušenosti.  

 

Cílem bylo zjistit, jakým způsobem se rozdělí do faktorů jednotlivé objekty a 

identifikovat jejich počet protřednictvím tří způsobů – vyřazení na základě variance, 

vyřazení na základě střepinového grafu a na základě nejlépe interpretovatelného 

výsledku. U obou pohlaví se vyskytovali celkově tři faktory zaměřené na objekty (v 

případě žen dva a jeden pseudofaktor tvořený jedou otázkou - vlastním partnerem). Tyto 

faktory mají u mužů stejnou strukturu při vytvoření z binárních dat, dat o vzrušivosti i dat 

o obvyklosti výskytu, kdežto v případě žen je jednotlivými metodami dosaženo různých 

výsledků, což může souviset s proměnami repertoáru v některé dimenzi (obvyklost, 

vzrušivost) zařazené po skutečné realizaci sexuálních aktivit s určitými objekty, což 

souhlasí s předpokladem, že ženská sexualita je výrazně flexibilnější (Diamond, 2008) a 

že ralizací aktivity může dojít i k zařazení biologicky nerelevantních objektů (Leitenberg 

& Henning, 1995). V případě žen je možné nalézt výrazně větší podobnost mezi výsledky 

binární analýzy a analýzy dat o vzrušivosti, proto by mohl mít tento údaj mít lepší 

výpovědní hodnotu a bude relevantější v případě dalších výzkumů. Předchozí výzkumy 

(např. Smith &Over, 1987), které vycházeli z údajů o vzrušivosti by tak mohli mít vyšší 

výpovědní hodnotu, ovšem vzhledem k odlišnému přístupu (kombinací objektů a aktivit) 

jsou data neporovnatelná, protože je patrné, že v některých případech je preference 

významně ovlivněna jednou ze dvou obsažených proměnných.      

 

Ovšem ve výzkumu Meuwissena (1991), kde šlo o kombinace vzrušivosti i obvyklosti je 

u faktoru obsahujícho senzuální fantasie patrné, že otázky  přispívaící k tvorbě faktoru 

nejvíce (partner si vás prohlíží, ležim v posteli s partnerem, tanec s partnerem a mazlení s 

partnerem) obsahují ústřední motiv partnera. Další faktor zaměřený na pohlaví má taktéž 

ve všech hlavních otázkách (např. provádím partnerovi stimulaci rukou, partner mne 

vzrušuje rukou a ústy) ústřední motiv partnera také zachován. Ostatní tři faktory 
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(sexuální nátlak, zakázané sexuální aktivity, utrpení) jsou naopak zaměřeny na aktivitu a 

jako partner se v nich vyskytuje pouze „nějaký muž“ (man, someone, people).   

 

Výsledky aktivit: 

 

Muži  

 

Binární analýza 

Tabulka č. 35. 

Rotated Component Matrixa 

 Celková vysvětlená variabilita = 49,2% 

 1 2 3 4 5 

Někoho se vášnivě dotýkáte .783 -.002 .071 .131 .111 

Někdo se vás vášnivě dotýká .772 .039 .085 .202 .135 

Laskání nahého těla .739 .086 .046 .141 -.035 

Obměkčíte srdce jinak 

chladného druha 
.684 .125 .170 -.253 .074 

Pozorování nahé 

partnerky/partnera 
.674 .166 -.028 .176 -.166 

Svádíte někoho .630 -.052 .228 .167 .241 

Sex na neobvyklém místě .569 .276 .115 -.050 -.140 

Získání lásky někoho, kdo vás 

odmítá 
.568 .026 .039 .086 .326 

Někdo vás svádí .526 .264 .066 .144 .380 

Procházka s 

partnerkou/partnerem 
.516 .035 .273 .000 -.003 

Neobvyklé sexuální polohy .509 .157 -.009 .159 .156 

Sexuální aktivity před zrcadlem .475 .291 .126 .278 -.354 

Donutíte partnerku k sexuálním 

aktivitám 
.441 .206 .012 .225 .176 

Žena/muž, která vás zachránila 

z nebezpečné situace, se stane 

vaší milenkou 

.386 .291 .358 -.141 .054 
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Někdo musí plnit vaše sexuální 

přání 
.369 .349 .069 .213 .284 

Svatba .336 .153 .059 -.289 -.295 

Milování s možností, že vás 

někdo nachytá 
.326 .256 .321 .190 .079 

Pozorování obrázků či videa s 

vašimi sexuálními aktivitami 
.022 .628 .204 .158 .111 

Snažíte se partnerku/ra 

uspokojit masturbací 
.441 .577 .031 -.017 .043 

Partnerka/er se vás snaží 

uspokojit masturbací 
.530 .576 -.003 .044 -.047 

Používání neslušných výrazů .019 .542 .207 .264 .145 

Sledujete   partnerovu 

masturbaci 
.400 .513 .114 .114 .149 

Někdo vás přinutí k sexuálním 

aktivitám 
-.036 .492 .259 .193 .193 

Jste nucen plnit něčí sexuální 

přání 
.398 .485 .311 .251 .144 

Jste přiveden/a do pokoje proti 

své vůli 
.371 .473 .265 .093 .180 

Pozorujete vaši partnerku/ra při 

sexuálních aktivitách s někým 

jiným 

-.029 .459 .445 -.033 -.034 

Jste připoután/a  či svázán/a 

během sexuálních aktivit 
.234 .449 .184 .239 .276 

Několikahodinový sex .369 .373 .113 .069 -.093 

Představa, že jste opačným 

pohlavím 
.167 .306 .064 .203 -.103 

Sex předo becenstvem .146 .195 .661 .265 -.057 

Oblékáte si oblečení 

opačnéhopohlaví 
.152 -.042 .655 .419 .003 

Předvádění těla na veřejnosti -.089 .389 .636 .076 .003 

Výměna partnerů .139 .115 .634 -.033 .247 

Svlékání na veřejnosti .450 -.075 .574 .032 .175 

Oblékání speciálních kostýmů .188 .258 .560 .261 .124 

Jste prostitut/ka .033 .347 .517 .192 -.066 



73 

 

Partner/ka vás pozoruje při 

masturbaci 
.351 .308 .474 .355 .030 

Vy jste na druha hrubý/á a 

mučíte ji/jej 
.184 .142 .082 .723 .152 

Ponižujete sexuální/ho 

partnerku/a 
.175 .378 -.130 .723 .058 

Partnerka/partner vás bije či 

bičuje 
-.005 .204 .455 .719 .021 

Bičování či bití druha .167 .014 .209 .695 -.128 

Družka/druh je na vás hrubá/ý a 

mučí vás 
.133 .247 .327 .601 .089 

Sexuální partner vás ponižuje .000 .459 .207 .549 .185 

Orgie .267 .102 .310 .310 .283 

Někdo vás orálně uspokojuje .060 .130 .144 .010 .763 

Vy někoho orálně uspokojujete .314 .254 .113 .030 .566 

Anální sex .124 .324 -.338 .237 .343 

 

 

Binární faktorovou analýzou bylo identifikováno pět faktorů mužských sexuálních 

fantasií, které celkem vysvětlují 47,6 % variability. 

 

Názvy faktorů:  

F1 – Romantika (tvořený dvěma otázkami, vysvětluje 27,7 % variability) 

F2 – Hledání různorodosti (tvořený dvanácti otázkami, vysvětluje 8,4 % variability)  

F3 – Exhibicionismus (tvořený osmi otázkami, vysvětluje 4,9 % variability) 

F4 – Sadomasochismus (tvořený sedmi otázkami, vysvětluje 4,3 % variability) 

F5 - Inimní sexuální aktivity (tvořený třemi otázkami, vysvětluje 3,9 % variability) 

 

Analýza vzrušivosti 

Tabulka č. 36. 

Rotated Component Matrixa 

 Celková vysvětlená variabilita = 52,6% 
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 1 2 3 4 5 

Někoho se vášnivìdotýkáte .689 .089 .112 .186 -.002 

Sex na neobvyklém místě .615 .091 .167 .174 .175 

Neobvyklé sexuální polohy .612 -.052 .324 .085 .256 

Pozorování nahé 

partnerky/partnera 
.559 -.106 .198 -.083 .026 

Nìkolikahodinový sex .527 -.017 -.039 .093 .209 

Sexuální aktivity před zrcadlem .513 .200 -.052 -.061 .326 

Svádíte někoho .501 .017 .136 .107 -.353 

Někdo vás svádí .492 .293 -.104 .393 -.207 

Partner/ka vás pozoruje při 

masturbaci 
.488 .215 .408 .092 .197 

Někdo vás orálně uspokojuje .461 .186 .201 -.196 -.054 

Oblékání speciálních kostýmů .384 .383 .257 -.076 -.004 

Oblékáte si oblečení opačného 

pohlaví 
-.100 .739 -.129 -.024 .105 

Družka/druh je na vás hrubá/ý a 

mučí vás 
.004 .698 .421 .044 .058 

Předvádění těla na veřejnosti .032 .696 .166 .025 -.243 

Jste prostitut/ka -.109 .607 .515 .058 .187 

Orgie .153 .577 .423 .013 .236 

Jstepřipoután/a či svázán/a 

během sexuálních aktivit 
.226 .542 .171 .185 -.071 

Donutíte partnerku k sexuálním 

aktivitám 
.391 .492 -.120 .321 .085 

Sex před obecenstvem .162 .481 .105 .020 .048 

Vy jste na druha hrubý a mučíte 

ji/jej 
-.035 -.035 .777 .127 .096 

Svlékání na veřejnosti .156 .283 .620 .090 -.060 

Někdo musí plnit vaše sexuální 

přání 
.238 .128 .618 .126 -.049 

Jste nucen plnit něčí sexuální 

přání 
.332 .208 .562 .034 -.076 

Někdo vás přinutí k sexuálním 

aktivitám 
.306 .337 .412 -.007 .301 

Svatba -.028 -.081 .191 .702 .034 
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Obměkčíte srdce jinak 

chladného druha 
.004 .016 .330 .609 .241 

Procházka s 

partnerkou/partnerem 
.467 -.088 -.101 .606 .082 

Získání lásky někoho, kdo vás 

odmítá 
.126 .173 .314 .560 .184 

Představa, že jste opačným 

pohlavím 
-.154 .343 -.120 .485 -.102 

Žena/muž, která vás zachránila 

z nebezpečné situace, se stane 

vaší milenkou 

.334 .225 .429 .439 -.018 

Výměna partnerů .259 .086 -.051 .381 .334 

Pozorování obrázků či videa 

s vašimi sexuálními aktivitami 
.163 -.062 -.075 .112 .690 

Anální sex .280 .011 .301 .108 .682 

Pozorujete vaši/eho partnera/ku 

při sexuálních aktivitách 

s někým jiným 

-.186 .454 .084 .222 .536 

 

Binární faktorovou analýzou bylo identifikováno pět faktorů mužských sexuálních 

fantasií, které celkem vysvětlují 52,6 % variability. 

 

Názvy faktorů:  

F1 – Hledání různorodosti (tvořený jedenácti otázkami, vysvětluje 29,5 % variability) 

F2 – Roleplay (tvořený osmi otázkami, vysvětluje 7,8 % variability) 

F3 – Submise a dominance (tvořený pěti otázkami, vysvětluje 6,3 % variability) 

F4 -  Romantika (tvořený sedmi otázkami, vysvětluje 4,7 % variability) 

F5 -  Voajerismus (tvořený třemi otázkami, vysvětluje 4,1 % variability) 

 

Analýza obvyklosti  

Tabulka č. 37. 

Rotated Component Matrixa 

 Celková vysvětlená variabilita = 55,3% 
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 1 2 3 4 5 

Sexuální partner vás ponižuje .872 .089 .065 .162 .156 

Představa, že jste opačným 

pohlavím 
.857 -.079 .217 -.019 .032 

Ponižujete sexuální/ho 

partnerku/a 
.753 .311 -.005 .336 -.043 

Sex před obecenstvem .732 -.089 .265 .000 .386 

Partnerka/partner vás bije či 

bičuje 
.668 .555 -.027 -.025 .190 

Vy jste na druha hrubý a mučíte 

ji/jej 
.629 .433 .139 .028 -.146 

Jste přiveden/a do pokoje proti 

své vůli 
.602 .326 .190 .349 -.061 

Jste prostitut/ka .497 -.102 .374 .009 .261 

Pozorujete vaši partnerku při 

sexuálních aktivitách s někým 

jiným 

.488 -.158 .253 .406 .144 

Výměna partnerů .486 -.164 .475 .065 .229 

Družka/druh je na vás hrubá/ý a 

mučí vás 
.482 .279 .105 .070 .332 

Donutíte partnerku k sexuálním 

aktivitám 
-.049 .760 .313 .027 -.098 

Bičování či bití druha .117 .744 -.020 -.062 -.030 

Svlékání na veřejnosti -.035 .725 .139 -.121 .099 

Neobvyklé sexuální polohy .187 .517 .112 .398 .112 

Snažíte se partnerku/ra 

uspokojit masturbací 
.115 .517 .223 .265 .445 

Někdo vás svádí .191 .504 .170 .434 .303 

Milování s možností, že vás 

někdo nachytá 
.285 .483 .278 .257 .227 

Jste nucen plnit něčí sexuální 

přání 
.285 .443 -.042 .222 .398 

Oblékání speciálních kostýmù .034 .432 .127 -.012 .216 

Anální sex -.026 .321 .033 .257 -.003 

Někdo musí plnit vaše sexuální 

přání 
.192 .224 .095 .182 .149 



77 

 

Získání lásky někoho, kdo vás 

odmítá 
.209 .246 .824 .097 -.213 

Obměkčíte srdce jinak 

chladného druha 
.412 .158 .720 -.065 -.173 

Někoho se vášnivě dotýkáte .056 .320 .689 .239 .247 

Někdo se vás vášnivě dotýká .098 .480 .600 .290 .273 

Sex na neobvyklém místě .202 .479 .491 .388 .123 

Žena/muž, která vás zachránila 

z nebezpečné situace, se stane 

vaší milenkou 

.427 .139 .432 -.026 .011 

Procházka s 

partnerkou/partnerem 
.003 .116 .416 .037 .155 

Svatba .368 -.244 .393 .031 .199 

Orgie .354 .083 .389 .161 .185 

Oblékáte si oblečení opačného 

pohlaví 
.162 .004 -.216 .679 -.097 

Vy někoho orálně uspokojujete -.029 .070 .143 .657 -.013 

Několikahodinový sex .292 .195 .003 .586 .122 

Laskání nahého těla .096 .061 .466 .537 .092 

Svádíte někoho .082 .325 .449 .531 -.027 

Někdo vás orálně uspokojuje -.116 -.134 .097 .527 .112 

Sledujete partnerovu masturbaci .162 .405 .384 .447 .333 

Pozorování nahé 

partnerky/partnera 
.120 .061 .269 .440 .257 

Předvádění těla na veřejnosti .040 .035 .063 -.031 .759 

Někdo vás přinutí k sexuálním 

aktivitám 
.575 .116 .086 -.062 .615 

Partnerka vás pozoruje při 

masturbaci 
.143 .104 .523 .181 .589 

Používání neslušných výrazů .327 .130 .038 .503 .508 

Partnerka/er se vás snaží 

uspokojit masturbací 
.135 .481 .193 .323 .505 

Jste připoután/a či svázán/a 

během sexuálních aktivit 
.043 .414 .023 .383 .421 

Pozorování obrázků či videa 

s vašimi sexuálními aktivitami 
.405 .300 -.033 .281 .419 
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Sexuální aktivity před zrcadlem .267 .332 .358 .131 .391 

 

Binární faktorovou analýzou bylo identifikováno pět faktorů mužských sexuálních 

fantasií, které celkem vysvětlují 55,3 % variability. 

 

Názvy faktorů:  

F1 – Submise a dominance (tvořený jedenácti otázkami, vysvětluje 30,7 % variability) 

F2 – Roleplay (tvořený jedenácti otázkami, vysvětluje 8,4 % variability) 

F3 –Romantika (tvořený dvěma otázkami, vysvětluje 5,8 % variability) 

F4 – Hledání různorodosti (tvořený osmi otázkami, vysvětluje 5,8 % variability) 

F5 – Exhibicionismus (tvořený osmi otázkami, vysvětluje 4,7 % variability) 

 

Ženy 

 

Binární analýza 

Tabulka č. 38. 

Rotated Component Matrixa 

 Celková vysvětlená variabilita = 47,6% 

 1 2 3 4 5 

Sexuální partner vás ponižuje .887 .151 .041 .188 -.091 

Družka/druh je na vás hrubá/ý a 

mučí vás 
.817 .082 .117 .038 .019 

Partnerka/partner vás bije či 

bičuje 
.811 .051 .101 .044 .113 

Ponižujete sexuální/ho 

partnerku/a 
.755 .251 -.056 .262 .082 

Vy jste na druha hrubý a mučíte 

ji/jej 
.744 .156 -.004 .314 -.058 

Bičování či bití druha .700 .034 .015 .058 .190 

Oblékáte si oblečení opačného 

pohlaví 
.598 -.050 .233 -.346 -.021 

Sex před obecenstvem .592 .087 .035 -.139 .177 
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Předvádění těla na veřejnosti .509 .216 .037 -.041 .433 

Pozorujete vaši partnerku při 

sexuálních aktivitách s někým 

jiným 

.453 .030 .240 -.319 .325 

Jste přiveden/a do pokoje proti 

své vůli 
.442 .140 .298 .206 -.004 

Svlékání na veřejnosti .349 .161 .122 -.130 .226 

Jste připoután/a či svázán/a 

během sexuálních aktivit 
.344 .213 .287 .323 .233 

Partnerka vás pozoruje při 

masturbaci 
.205 .737 .163 .079 .081 

Partnerka/er se vás snaží 

uspokojit masturbací 
.047 .711 .320 .083 -.072 

Sledujete    partnerovu 

masturbaci 
.215 .646 .294 -.028 .085 

Snažíte se partnerku/ra 

uspokojit masturbací 
.135 .588 .401 -.168 -.176 

Milování s možností, že vás 

někdo nachytá 
.184 .559 .220 .079 .374 

Neobvyklé sexuální polohy -.065 .534 .351 .062 .056 

Používání neslušných výrazù .180 .524 .036 .392 .147 

Sexuální aktivity před zrcadlem .043 .518 -.072 .192 .179 

Pozorování nahé 

partnerky/partnera 
.008 .518 .362 .041 -.126 

Oblékání speciálních kostýmů .295 .500 -.105 .176 .206 

Pozorování obrázků či videa s 

vašimi sexuálními aktivitami 
-.001 .484 -.047 .005 .028 

Sex na neobvyklém místě .090 .429 .373 .180 .188 

Někdo musí plnit vaše sexuální 

přání 
.317 .410 .314 -.013 .100 

Jste nucen plnit něčí sexuální 

přání 
.343 .401 .228 .047 .220 

Několikahodinový sex .130 .398 .233 .257 -.347 

Anální sex .211 .396 .201 -.024 .041 

Někdo se vás vášnivě dotýká .100 .284 .711 .141 .164 

Někoho se vášnivě dotýkáte .165 .322 .700 .123 -.059 

Laskání nahého těla .071 .310 .696 .103 .020 



80 

 

Svádíte někoho .023 .087 .645 .167 .149 

Někdo vás svádí .068 -.040 .640 .212 .134 

Vy někoho orálně uspokojujete .010 .422 .540 -.103 .019 

Získání lásky někoho, kdo vás 

odmítá 
.123 -.010 .492 .149 .138 

Někdo vás orálně uspokojuje .124 .355 .412 .021 -.123 

Svatba -.094 -.157 .168 .611 .021 

Procházka s 

partnerkou/partnerem 
-.179 .169 .399 .535 .039 

Obměkčíte srdce jinak 

chladného druha 
.209 .123 .133 .524 -.045 

Žena/muž, která/ý vás 

zachránila z nebezpečné situace, 

se stane vaší milenkou 

.153 .155 .261 .515 .238 

Donutíte partnerku k sexuálním 

aktivitám 
.161 .343 .275 .455 .043 

Představa, že jste opačným 

pohlavím 
.222 -.142 .137 .063 .645 

Výměna partnerů -.031 .158 .161 .213 .614 

Jste prostitut/ka .454 .286 -.095 .148 .458 

Orgie .293 .341 .076 -.041 .381 

Někdo vás přinutí k sexuálním 

aktivitám 
.354 .153 .125 -.063 .377 

 

Binární faktorovou analýzou bylo identifikováno pět faktorů ženských sexuálních 

fantasií, které celkem vysvětlují 47,6 % variability. 

 

Názvy faktorů:  

F1 – Submise a dominance (tvořený třinácti otázkami, vysvětluje 24,9 % variability) 

F2 – Hledání různorodosti (tvořený šestnácti otázkami, vysvětluje 9,8 % variability) 

F3 – Intimita (tvořený osmi otázkami, vysvětluje 4,8 % variability) 

F4 - Romantika (tvořený pěti otázkami, vysvětluje 4,2 % variability) 

F5 – Roleplay (tvořený pěti otázkami, vysvětluje 3,8 % variability) 
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Analýza vzrušivosti 

Tabulka č. 39 

Rotated Component Matrixa 

 

 Celková vysvětlená variabilita = 56,7% 

 1 2 3 4 5 

Partnerka/er se vás snaží 

uspokojit masturbací 
.781 .120 .206 -.092 .104 

Sledujete  partnerovu 

masturbaci 
.779 .129 -.041 .165 .121 

Partnerka vás pozoruje při 

masturbaci 
.760 .187 -.044 -.107 .132 

Sex na neobvyklém místě .706 .011 .215 .047 .191 

Snažíte se partnerku/ra 

uspokojit masturbací 
.683 .070 .204 -.074 .225 

Neobvyklé sexuální polohy .669 -.064 .378 .060 .060 

Vy někoho orálně uspokojujete .652 -.108 .234 .234 .022 

Milování s možností, že vás 

někdo nachytá 
.641 .227 .024 .149 .267 

Pozorování nahé 

partnerky/partnera 
.622 -.021 .289 .099 .005 

Používání neslušných výrazů .614 .269 -.003 .311 .040 

Někdo vás orálně uspokojuje .581 .042 .307 .120 -.172 

Sexuální aktivity před zrcadlem .559 .037 .035 -.032 .239 

Několikahodinový sex .522 .166 .419 -.303 .062 

Někdo musí plnit vaše sexuální 

přání 
.489 .438 .183 .032 .279 

Orgie .473 .457 -.066 .314 .053 

Pozorování obrázků či videa 

s vašimi sexuálními aktivitami 
.410 .177 -.075 -.391 .144 

Anální sex .333 .140 .018 -.058 .266 

Sexuální partner vás ponižuje .113 .915 .080 .039 .077 

Ponižujete sexuální/ho 

partnerku/a 
.181 .898 .044 -.044 .145 
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Družka/druh je na vás hrubá/ý a 

mučí vás 
.165 .820 .070 .206 .023 

Vy jste na druha hrubý a mučíte 

jej 
.203 .816 .016 -.236 -.019 

Bičování či bití druha -.084 .747 .105 .254 .206 

Partnerka/partner vás bije či 

bičuje 
.099 .626 .096 .453 .173 

Sex před obecenstvem .150 .621 -.037 .399 -.018 

Oblékáte si oblečení opačného 

pohlaví 
-.116 .591 .064 .127 .126 

Jste prostitut/ka .194 .563 -.030 .519 .040 

Někdo vás přinutí k sexuálním 

aktivitám 
.101 .527 .182 .041 .419 

Oblékání speciálních kostýmů .482 .491 -.011 -.004 -.087 

Jste nucen/a plnit něčí sexuální 

přání 
.428 .485 .152 .220 .223 

Jste připoután/a či svázán/a 

během sexuálních aktivit 
.414 .448 .134 .239 .220 

Někdo vás svádí .275 .001 .733 .126 .219 

Obměkčíte srdce jinak 

chladného druha 
-.025 .179 .651 .001 -.009 

Svádíte někoho .344 -.069 .645 .338 .118 

Někoho se vášnivě dotýkáte .561 .139 .637 .059 -.008 

Procházka 

s partnerkou/partnerem 
.138 -.193 .603 -.217 .272 

Někdo se vás vášnivě dotýká .533 .099 .603 .191 -.001 

Laskání nahého těla .554 .084 .568 .003 -.025 

Získání lásky někoho, kdo vás 

odmítá 
.075 .261 .496 .255 .250 

Svatba 6.309E-5 .124 .446 -.233 -.235 

Předvádění těla na veřejnosti .225 .339 .001 .710 -.073 

Svlékání na veřejnosti .119 .279 .079 .667 .187 

Představa, že jste opačným 

pohlavím 
-.101 .355 .060 .465 .243 

Jste přiveden/a do pokoje proti 

své vůli 
.249 .325 .151 .055 .677 
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Výměna partnerů .293 .021 -.035 -.018 .613 

Pozorujete vaši partnerku při 

sexuálních aktivitách s někým 

jiným 

-.086 .452 .000 .267 .574 

Žena/muž, která/ý vás 

zachránil/a z nebezpečné 

situace, se stane vaší milenkou 

.343 .074 .167 .251 .457 

Donutíte partnerku k sexuálním 

aktivitám 
.420 .277 .265 .000 .445 

 

Faktorovou analýzou s ohledem na vzrušivost bylo identifikováno pět faktorů ženských 

sexuálních fantasií, které celkem vysvětlují 47,6 % variability. 

 

Názvy faktorů:  

F1 – Hledání různorodosti (tvořený sedmnácti otázkami, vysvětluje 30,1% variability) 

F2 – Submise a dominance (tvořený třinácti otázkami, vysvětluje 15,6 % variability) 

F3 – Romantika (tvořený devíti otázkami, vysvětluje 5,4 % variability) 

F4 – Exhibicionismus (tvořený třemi otázkami, vysvětluje 4,6 % variability) 

F5 – Roleplay (tvořený pěti otázkami, vysvětluje 3,9 % variability) 

 

Analýza obvyklosti  

Tabulka č. 40 

Rotated Component Matrixa 

 Celková vysvětlená variabilita = 49,0% 

 1 2 3 4 5 

Ponižujete sexuální/ho 

partnerku/a 
.873 .199 .066 .083 -.008 

Sexuální partner vás ponižuje .868 .087 .128 .037 .045 

Družka/druh je na vás hrubá/ý a 

mučí vás 
.766 -.019 .072 .374 .078 

Bičování či bití druha .714 -.084 -.088 .399 .100 

Partnerka/partner vás bije či 

bičuje 
.712 -.127 .315 .127 -.011 
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Jste prostitut/ka .685 .020 -.090 .438 .112 

Oblékáte si oblečení opačného 

pohlaví 
.665 .007 -.110 -.089 .030 

Jste přiveden/a do pokoje proti 

své vůli 
.573 .413 .188 .058 .133 

Sex před obecenstvem .567 .105 .163 -.079 .051 

Jste připoután/a či svázán/a 

během sexuálních aktivit 
.535 .087 .295 .090 .200 

Orgie .507 .312 .043 .436 .022 

Předvádění těla na veřejnosti .498 -.140 .214 .262 .020 

Pozorujete vaši/eho partnerku 

při sexuálních aktivitách 

s někým jiným 

.458 .299 -.277 .112 .263 

Někdo vás přinutí k sexuálním 

aktivitám 
.434 .369 .078 .304 .011 

Donutíte partnerku k sexuálním 

aktivitám 
.426 .422 .237 -.138 .257 

Oblékání speciálních kostýmù .324 .267 .281 .239 -.065 

Snažíte se partnerku/ra 

uspokojit masturbací 
-.059 .605 .191 .402 -.010 

Pozorování obrázků či videa 

s vašimi sexuálními aktivitami 
.013 .594 -.240 -.032 .142 

Anální sex .088 .589 -.083 .353 .148 

Sexuální aktivity před zrcadlem .169 .551 .159 -.021 -.067 

Výměna partnerù .050 .544 .003 -.073 .316 

Neobvyklé sexuální polohy -.005 .535 .372 .354 .002 

Sledujete  partnerovu 

masturbaci 
.014 .515 .384 .095 -.062 

Partner/ka vás pozoruje při 

masturbaci 
.150 .512 .296 .473 .034 

Milování s možností, že vás 

někdo nachytá 
.156 .511 .337 .301 .196 

Sex na neobvyklém místě .066 .488 .441 .167 .117 

Partnerka/er se vás snaží 

uspokojit masturbací 
-.027 .484 .292 .463 .050 

Několikahodinový sex .047 .437 .309 -.085 .029 

Někoho se vášnivě dotýkáte .064 .304 .725 .127 .117 
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Někdo se vás vášnivě dotýká .082 .200 .648 .226 .184 

Laskání nahého těla .083 -.106 .617 .075 .059 

Svádíte někoho .098 -.042 .574 .007 .119 

Pozorování nahé/ho 

partnerky/partnera 
-.020 .206 .566 .089 -.061 

Někdo vás svádí .253 .043 .527 -.089 .377 

Někdo vás orálně uspokojuje .263 .106 .412 .107 -.145 

Používání neslušných výrazů .229 .219 .356 .269 .018 

Vy někoho orálně uspokojujete -.001 .168 .337 .085 -.045 

Svlékání na veřejnosti .186 .043 .150 .717 .105 

Někdo musí plnit vaše sexuální 

přání 
.084 .135 .260 .652 .090 

Vy jste na druha hrubý a mučíte 

ji/jej 
.161 .040 -.061 .645 .140 

Jste nucen plnit něčí sexuální 

přání 
.250 .036 .359 .526 .064 

Svatba -.088 .006 .044 .149 .729 

Obměkčíte srdce jinak 

chladného druha 
.105 .136 -.029 .280 .635 

Procházka s 

partnerkou/partnerem 
-.128 .356 .307 -.113 .623 

Získání lásky někoho, kdo vás 

odmítá 
.244 .191 .102 .297 .569 

Představa, že jste opačným 

pohlavím 
.152 -.060 -.015 -.040 .470 

Žena/muž, která vás zachránila 

z nebezpečné situace, se stane 

vaší milenkou 

.186 .278 .242 .353 .429 

 

Faktorovou analýzou s ohledem na vzrušivost bylo identifikováno pět faktorů ženských 

sexuálních fantasií, které celkem vysvětlují 47,6 % variability. 

 

Názvy faktorů:  

F1 – Submise a dominance (tvořený šestnácti otázkami, vysvětluje 24,6 % variability) 

F2 – Hledání různorodosti (tvořený dvanácti otázkami, vysvětluje 9,7 % variability) 
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F3 – Roleplay (tvořený devíti otázkami, vysvětluje 5,6 % variability) 

F4- Nátlak (tvořený čtyřmi otázkami, vysvětluje 4,7 % variability) 

F5- Romantika (tvořený šesti otázkami, vysvětluje 4,3 % variability) 

Diskuse 

Provedené faktorové analýzy obsahují pět faktorů, které byly získány čtyřmi 

metodami, vyřazením na základě sutinového grafu, vysvětlené variability, velikosti 

rozptylu a smysluplnosti interpretace získaných faktorů. Díky oddělení objektů jsme 

získali faktory založené výhradně na aktivitách, což je zcela nový přístup 

k problematice, protože je možné, že otázky, ve kterých se objevoval partner a 

aktivita současně tvořily faktory například ve výzkumu Meuwissena (1991). Toto je 

v jeho výzkumu faktoru obsahujícího „senzuální fantasie“ patrné, otázky  přispívající 

k tvorbě faktoru nejvíce (partner si vás prohlíží, ležím v posteli s partnerem, tanec 

s partnerem a mazlení s partnerem) obsahují ústřední motiv partnera. Další faktor 

zaměřený na pohlaví má taktéž ve všech hlavních otázkách (např. provádím partnerovi 

stimulaci rukou, partner mne vzrušuje rukou a ústy) ústřední motiv partnera také 

zachován. Ostatní tři faktory (sexuální nátlak, zakázané sexuální aktivity, utrpení) jsou 

naopak zaměřeny na aktivitu a jako partner se v nich vyskytuje pouze „nějaký muž“ 

(man, someone, people). Ve všech faktorových analýzách byl identifikován faktor 

„sadomasochismus“, což je potvrzení předpokladu, že tento faktor souvisí se sexuální 

touhou, a to zejména u mužů (Zubeidat, Ortega a Sierra, 2004), což může ovšem být 

také ovlivněno faktem, že se tento faktor vyskytoval ve všech předchozích 

výzkumech, ze kterých pocházel seznam otázek (např. Wilson, 1987; Meuwissen, 

1991). V budoucím výzkumu by bylo možné sáhnout k obdobnému přístupu, jako 

zvolili Arndt, Foehl a Good (1985), tedy nechat účastníky výzkumu zapsat 20 

nejtypičtějších sexuálních fantasií. Následoval by postup obdobný článku 

Meuweissena (1991), tedy zjistili bychom hodnocení na obvyklost výskytu a 

vzrušivost obsahu. Po získání těchto hodnocení by bylo vhodné vyřadit ty SF, které se 

vyskytují s nejnižší četností a jejichž vzrušivost a obvyklost je příliš nízká. Ovšem 
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některé nové výzkumy (např. Stevenson et al., 2011) poukazují na fakt, že tyto škály 

nesou nejen odlišnou informaci, ale také do nich vstupuje ještě další veličina, a to je 

znechucení, které je na opačné straně škály sexuálního vzrušení. Proto jsme se pro 

příští výzkum rozhodli znechucení zařadit do škál. Navíc je podstatné, že znechucení 

může ovlivnit pouze jednu škálu, obě, nebo naopak nemusí ovlivnit žádnou a i 

znechucující představa může být současně obvyklá a vzrušivá.  

 

Pokud bychom měli porovnat naše výsledky s výsledky předchozích výzkumů i za 

okolnosti vyjmutí objektu z otázky, je mezi nimi jistá shoda. Například náš faktor 

„romantika“ je v podstatě totožný se stejným faktorem ve výzkumu, který vypracovali 

Arndt, Foehl a Good (1985), ovšem vyskytuje se u obou pohlaví, což je zřejmě 

způsobeno prezentací všech (totožných, pouze přechýlených) fantasií oběma 

pohlavím. V případě výše zmíněného výzkumu byly seznamy vytvořeny na základě 

kvalitativních odpovědí účastníků výzkumu. V budoucnu bychom tento problém rádi 

odstranili vyřazením SF podle obdobného klíče, jaký užil Meuweisen (1991) ve svém 

výzkumu, tedy na základě normality rozložení a variability. Není bohužel prostoru 

v této práci pro analýzy touhy po realizaci a skutečné realizace aktivit reprezentujících 

SF, nicméně věříme, že právě zde by se mohl ukázat především ve faktoru „submise a 

dominance“ výraznější pohlavní rozdíl. Tyto analýzy by mohly být současně jednou z 

doplňujících metod pro případné vyřazení některých fantasií ze seznamu pro obě pohlaví.  

 

Dalším neočekávaným výsledkem je fakt, že se ve faktoru „submise a dominance“ a 

stejně tak „roleplay“ vyskytovaly často aktivity, které jsou jak dominantní, tak 

submisivní. Naše předpojetí bylo takové, že se vytvoří jeden faktor, který bude 

obsahovat výhradně nebo převáženě submisivní a druhý faktor, který bude obsahovat 

výhradně nebo převážně dominantní SF, což se nepotvrdilo. Důvodem může být 

obecný charakter SF jako takových, jak je popisuje Stoller (1979,1985), kdy se ve třetí 

finální fázi SF děj proměňuje a dochází ke změnám rolí postav, což by znamenalo, že 
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jsou v běžné populaci lidé spíše zaměřeni na vzrušivost momentu, než výhradně na 

pozici, ve které se nachází. V dalších výzkumech jsme se proto rozhodli zařadit otázku na 

míru dominance v dané sexuální fantasii, která částečně, nikoli úplně, odpovídá otázce 

Wilsona (1978) na míru aktivity, která se ukázala jako pohlavně typická – muži byli 

mnohem aktivnější, než ženy. V současnosti probíhá také pod vedením K. Klapilové 

výzkum SF v komunitách SM, který by mohl být klíčovým pro řešení této otázky.  

 

Co se týče faktoru „partnerské hledání různorodosti“, tento faktor v podstatě kopíruje 

Wilsonův a Langův (1981) faktor nazvaný „explorace“, který obsahuje aktivity, které 

jsou netypické, nicméně v našem případě jsou v rámci partnerského vztahu, i když 

obsahují SF jako skupinový sex (kde nutně nemusí jít o výměnu partnerů), nebo sex 

s někým stejného pohlaví, což nevyvolává tak vysokou žárlivost, jako v případě sexu 

s někým opačného pohlaví (Buss, 1991).  

 

Mezi faktory nalezenými u mužů, a v jednom případě i u žen, je faktor 

„exhibicionismus“, který by mohl do jisté míry souhlasit s faktorem „macho“ v případě 

mužů z výzkumu Arndta, Foehla & Gooda (1985), kdy může být pro muže vzrušující 

se takto prezentovat, kdežto v případě žen se otázky tvořící tento faktor častěji tříští 

do faktoru „utrpení“ či „submise a dominance“ a jedenkrát (vzrušivost takových SF u 

mužů) byly fantasie na rozdíl od obvyklosti spíše reprezentací voyerismu.  Je možné, 

že v případě současného analyzování vzrušivosti a obvyklosti, jako ve výzkumu 

Meuweisena (1991), se tyto faktory spojí.  

 

Faktor „neosobní SF“ nalezený ve studii Wilsona & Langa (1981) se v našem výzkumu 

nevytvořil přesto, že otázky které jsou v něm obsažené, jsou v našem výzkumu taktéž 

zahrnuty. Důvodem bude pravděpodobně volba ostatních otázek, neboť se faktory 

tvoří jejich interakcemi.  
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Celkově lze tedy říci, že i při odstranění objektů si faktory zachovají strukturu 

obdobnou jako předchozí výzkumy, nicméně tento krok se zdá být výhodný 

především s ohledem na odlišné způsoby zařazování SF do repertoáru.  

Realizace a touha realizovat sexuální fantasie 

 

Jak bylo uvedeno v teorii, je mylné považovat sexuální fantasie za touhy. Ovšem 

můžeme zjistit, zda tyto touhy skutečně respondenti mají. Proto byla respondentům 

položena otázka, zda určitou sexuální fantasii chtějí zrealizovat, případně zrealizovali.  

Nabídnuté možnosti byly tyto:  

a) takovou aktivitu jsem nezrealizoval/a a nemám to v plánu,    

b) takovou aktivitu jsem nezrealizoval, ale rád bych  

c) takovou aktivitu jsem zrealizoval  

 

Naším cílem bylo zjistit, zda se objevují pohlavní rozdíly ve frekvenci výskytu a touze po 

realizaci u SF s obsahy, které jsou relevantní v rámci evolučně – psychologických 

konceptů (např. vyšší preference sexu s více partnery, mladšími a nezkušenými partnery 

v případě mužů, slavných, starších partnerů v případě žen).  

 

Byly provedeny T-testy a Chí
2
 testy, kterými jsme zjišťovali, rozdíly mezi realizací a 

výskytem u žen a mužů.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výsledky 

Tabulka č. 41. 
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Výskyt fantasie 

(Chí-kvadrát) 

χ
2
 = 6,07 nesignif. χ

2
 = 18,62 χ2 = 36,94 

 

χ2 = 16,95 

 

χ2 = 11,09 

p = 0,023 nesignif p<0,001 p<0,001  

 

p< 0,001 

 

p= 0,001 

Touha po realizaci SF 

(T-test) 

t = 3,32 t = 4,05 

 

t=3,88 t = 4,61 

 

t=2,46 

 

t=-2,736 

p=0,001 p=0,001 

 

p <0,001 p=0,001 

 

p=0,015 

 

p=0,007 

 

Z objektů, které se vyskytovaly v seznamu sexuálních fantasií, byla zjištěna vyšší 

frekvence výskytu u mužů u následujících objektů: jiná známá osoba, jiná neznámá 

osoba, více partnerů opačného pohlaví, sex s nezkušeným partnerem a sex s mladším 

partnerem v případě mužů a sex s partnerem stejného pohlaví v případě žen.  

 

Graf č. 5. Poměr výskytu SF a realizace aktivity s neznámou osobou u mužů (bílá) a 

žen (šedá)   
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Graf č. 6. Poměr výskytu SF a realizace aktivity s osobou stejného pohlaví u mužů 

(bílá) a žen (šedá)   

 

 

Diskuse 

 

Nalezené pohlavní rozdíly ve frekvenci a touze po realizaci SF se objevovaly v souladu 

s evolučně-psychologickými hypotézami. U mužů se signifikantně častěji objevovala 

fantasie i touha zrealizovat sex s neznámou osobou, která se dá interpretovat jako hledání 
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pestrosti a možnost rozšířit své geny a to bez nutnosti dalších investic do výchovy 

potomka (Buss, 1999; Diamond, 2003). 

 

Jedinou SF, která se objevovala častěji u žen než u mužů, byla fantazie sexuálních aktivit 

s někým stejného pohlaví. Domníváme se, že tento výsledek potvrzuje náhled na  

ženskou sexualitu jako na méně rigidní a zíroveň je v souladu s výzkumy, které ukazují, 

že se ženy častěji nachází blíže středu Kinseyho škály sexuální orientace a častěji svou 

orientaci mění (Diamond,2008), narozdíl od mužů, kteří mají velmi nízký výskyt 

takových SF, protože jejich sexualita je mnohem více vrozená a to včetně preferencí 

partnerů, což dokazují například falometrická vyšetření (Suschinsky, 2009).  
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Závěr 

 

Při zjišťování rozdílů ve velikosti repertoáru sexuálních fantasií jsme užili dvou 

metod. První z nich je porovnání absolutních hodnot průměrného počtu různých 

typů sexuálních fanatsií mužů a žen. Touto metodou jsme potvrdili výsledky 

předchozích studií (Wilson & Lang, 1981; Wilson& Iwawaki, 1983 a Pearson et.al., 

1989), které nalezly větší množství typů SF u mužů,  ovšem pouze v případě objektů 

(F=10,066, p=0,002), nikoli u aktivit. Hypotéza H1 „Ženy budou mít menší počet 

různých typů SF v případě aktivit“ tedy neplatí. Hypotéza H2 „Ženy budou mít menší 

počet různých typů SF v případě objektů“ platí v případě, že počítáme s absolutními 

hodnotami průměrného počtu SF, které kladou důraz na objekty. Pokud ovšem 

zjišťujeme, jaké jsou nejlepší prediktory velikosti repertoáru SF, pohlaví není pro 

velikost repertoáru SF s důrazem na objekty ani pro velikost repertoáru SF s důrazem 

na aktivity signifikantním prediktorem. Nejlepším prediktorem pro velikost obou 

repertoárů pro obě pohlaví je častost vystavení erotickým materilům (F= 18,314, p < 

0,000, v případě SF s důrazem na objekty a F= 4,387, p=0,038, v případě SF s důrazem 

na aktivity). Ovšem právě zde existuje signifikantní rozdíl (F=62, 8, p < 0,000), což 

pravděpodobně souvisí s biologicky podmíněnou vyšší selektivní pozorností 

k takovým materiálům, jak dokládájí výsledky předchozích výzkumů na toto téma 

(Janssen, Carpenter, & Graham, 2003, Koukounas & McCabe, 1997, Janssen et al. 

,2003). Hypotéza H3 S ohledem na všechny testované typy zařazení fantasie do 

repertoáru budou mít ženy nižší počet různých typů sexuálních fantasií tedy neplatí.  

 

Co se týče analýzy obsahů sexuálních fantasií, bylo zjištěno, že dělení SF na SF 

s důrazem  na aktivity a SF s důrazem na objekty je výhodný krok, protože struktura 

faktorů objektů sama o sobě může být vysvětlením výsledků některých dříve 

provedených studií na toto téma. Zejména studie Meuwissena (1991) obsahující 

senzuální fantasie patrné, že otázky přispívající k tvorbě faktoru nejvíce (partner si vás 
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prohlíží, ležim v posteli s partnerem, tanec s partnerem a mazlení s partnerem) obsahují 

ústřední motiv partnera. Další faktor zaměřený na pohlaví má taktéž ve všech hlavních 

otázkách (např. provádím partnerovi stimulaci rukou, partner mne vzrušuje rukou a ústy) 

ústřední motiv partnera také zachován. Ostatní tři faktory (sexuální nátlak, zakázané 

sexuální aktivity, utrpení) jsou naopak zaměřeny na aktivitu a jako partner se v nich 

vyskytuje pouze „nějaký muž“ (man, someone, people). 

 

Navíc zachování struktury faktorů při použití binárních dat, dat o vzrušivosti i dat o 

obvyklosti v případě mužů oproti proměnám faktorů v případě žen svědčí o méně rigidní 

sexualitě žen snáze ovlivnitelné realizací sexuálních aktivit, a to i v případě evolučně 

nerelevantních objektů, jak předpokládá Leitenberg & Henning (1995) a potvrzuje 

Diamond (2008).  U mužů byly identifikovány tyto tři faktory: Explorace a hledání 

různorodosti, Nezkušený protějšek a Vlastní partnerka a starší zkušená partnerka.  

V případě žen byly identifikovány tyto tři faktory: Osoby mužského pohlaví mimo 

vlastního partnera, Muži s vysokým socioekonomickým statutem, Pseudofaktor 

vlastní partner(tvořený jednou otázkou). 

 

V případě SF s důrazem na aktivity bylo nalezeno pět faktorů použití binárních dat, dat o 

vzrušivosti i dat o obvyklosti a některé faktory jsou i přes oddělení od  objektů velmi 

podobné jako v předchozích výzkumech (např. Arndt, Foehl a Good, 1985, 

Meuweissen, 1991; Wilsona, 1978) ovšem mění se poměr vysvětlené variability 

jednotlivých faktorů i jejich popřadí, což může být důsledkem užité rotace Varimax, která 

je ortogonální a přesto, že při užití jiných rotací se rozložení faktorů neměnilo, vysvětlená 

variabilita jednotlivých faktorů může být lépe analyzována neortogonálními rotacemi.  

 

Ve všech faktorových analýzách SF s důrazem na objekty byl identifikován faktor 

„sadomasochismus“, což je potvrzení předpokladu, že tento faktor souvisí se sexuální 

touhou a to zejména u mužů (Zubeidat, Ortega a Sierra, 2004). V případě aktivit se 

struktury a názvy faktorů výrazněji liší při provedení analýzy z dat binárních, dat o 

vzrušivosti a dat o obvyklosti výskytu, což by potvrzovalo předpoklad, že SF 
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s důrazem na aktivity jsou mnohem výrazněji ovlivnitelné skrze expozici externím 

materiálům a relizaci aktivit, jak předpokládá  Leitenberg & Henning (1995).  

 

Dalším neočekávaným výsledkem je fakt, že se ve faktoru „submise a dominance“ a 

stejně tak „roleplay“ vyskytovaly často aktivity, které jsou jak dominantní, tak 

submisivní. Naše předpojetí bylo takové, že se vytvoří jeden faktor, který bude 

obsahovat výhradně nebo převáženě submisivní SF a druhý faktor, který bude 

obsahovat výradně, nebo převážně dominantní SF, což se nepotvrdilo. Důvodem 

může být obecný charakter SF jako takových, jak je popisuje Stoller (1979, 1985), kdy 

se ve třetí finální fázi SF děj proměňuje a dochází ke změnám rolí postav, což by 

znamenalo, že jsou v běžné populaci lidé spíše zaměřeni na vzrušivost momentu, než 

výhradně na pozici, ve které se nachází. V dalších výzkumech jsme se proto rozhodli 

zařadit otázku na míru dominance v dané sexuální fantasii, která částečně, nikoli úplně, 

odpovídá otázce Wilsona (1978) na míru aktivity, která se ukázala jako pohlavně typická 

– muži byli mnohem aktivnější, než ženy. 

 

Nalezené pohlavní rozdíly ve frekvenci a touze po realizaci SF se objevovaly v souladu 

s evolučně-psychologickými hypotézami. U mužů se signifikantně častěji objevovala 

fantasie (χ2 = 36,94, p < 0,001 ) i touha zrealizovat sex nezkušenou partnerkou (t = 4,61, 

p=0,001), mladší partnerkou (χ2 = 16,95, p < 0,001, t = 2,46, p = 0,015), více partnery 

současně (χ
2
 = 18,62, p < 0,001, t = 3,88, p < 0,001), což potvrzuje H4: V případě mužů 

budou preferovány mladší, nezkušené partnerky a H5: V případě mužů bude vyšší 

preference pro skupinový sex. Jedinou SF, která se objevovala častěji i byla častěji 

realizována byla  u žen, než u mužů, byla fantazie sexuálních aktivit s někým stejného 

pohlaví (χ2 = 11,09, p = 0,001, t = -2,736, p = 0,007). Domníváme se, že tento výsledek  

potvrzuje  náhled na ženskou sexualitu jako na méně rigidní a je v souladu s výzkumy, 

které ukazují, že ženy se častěji nachází blíže středu Kinseyho škály sexuální orientace a 

častěji svou orientaci mění (Diamond, 2008) narozdíl od mužů, kteří mají velmi nízký 

výskyt takových SF, protože jejich sexualita je mnohem více vrozená a to včetně 

preferencí partnerů, což dokazují například falometrická vyšetření (Suschinsky, 2009).  
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V příštích výzkumech by bylo vhodné zařadit nové škály (např. znechucení) do 

záznamového archu, vyzkoušet otestovat vozrek osob, které jsou odlišné v některém 

parametru, abychom viděli změny v preferencích jasněji (např. právě probíhá výzkum 

na sadomasochistické komunitě, kde by se dala očekávat preference pro více 

hierarchizované aktivity a současně by mohlo dojít ke zeměmě v repertoáru SF). 

Dalším plánovaným krokem je studie na zrakově deprivovaných osobách, což zamezí 

částečně nebo úplně ovlivnění obrazovými exetrními stimuly. Již v současné době je 

ve vývoji dotazník, který obsahuje více otázek právě na vyhledávání materiálů, které 

reprezentují SF, způsob prvního vystavení u kterého očekáváme pohlavní rozdíl a 

také obvyklost a aktivní participaci na jednotlivých aktivitách, což by mělo pomoci 

lépe rozklíčovat způsoby zařazování SF do repertoáru.  
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Etické otázky výzkumu 

 

 

„Volba tohoto tématu nepotřebuje v naší době, kdy dochází konečně k pokusu podrobit 

vědeckému zkoumání také problémy lidského sexuálního života, žádnou omluvu.“ 

Sigmund Freud 1912 

 

Vzhledem k faktu, že zacházíme s citlivými daty respondentů, jsme data anonymizovali. 

Způsob, který jsme zvolili, je obálková metoda, kdy respondent při obdržení dotazníku 

obdrží také nepoužitou, neoznačenou obálku, do které po vyplnění dotazník vloží. Ani 

obálka ani dotazník neměli identifikační číslo. Toto číslo (pod kterým se následně data 

vyskytují v elektronické formě) jim bylo přiřazeno až při otevření, tudíž je nemožné 

spojit obdržené údaje s respondenty.  

 

Všichni respondenti po přečtení podepsali informované souhlasy s užitím dat a slovním 

informování výzkumníkem o tématu výzkumu. Současně dostali k nahlédnutí nevyplněný 

dotazník, aby mohli zvážit, zda je pro ně přijatelné odpovídat na otázky, které dotazník 

obsahuje.  

 

Všechny výsledky budou publikovány pouze jako výstupy analýz, tudíž nikoli jednotlivě 

pro každou osobu zvlášť. Dotazníky jsou skladovány pod evidenčními čísly v uzamčené 

plechové skříni v kanceláři Kateřiny Klapilové v budově FHS UK Jinonice a přístup 

k nim mají pouze výzkumníci, kteří se na výzkumu přímo podíleli  
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Přílohy: 

Informovaný souhlas 

 

 

 

                Univerzita Karlova 

  Fakulta humanitních studií 

 

INFORMOVANÝ SOUHLAS 

 

Vážená paní/slečno, vážený pane, 

dovolte, abychom Vás informovali o výzkumném projektu, kterého jste se rozhodl zúčastnit. 

Výzkumný projekt se zabývá tématem sexuálního chování, preferencí, vlivu prvního sexuálního 

zážitku na budoucí sexuality a fantazií vysokoškolských studentů ČR. Součástí výzkumu je 

vyplnění baterie dotazníků týkajících se základních demografických údajů, různých aspektů 

sexuality a osobnostních faktorů. 

Jaká je vaše role ve výzkumu? 

 Vaše účast na výzkumu je čistě dobrovolná a můžete z něj kdykoli odstoupit a vyžádat 

smazání Vašich dat. 

 Žádná jiná data, tj. ani jména či osobní údaje, nebudou poskytnuta třetím osobám a 

nebudou žádným jiným způsobem zveřejňovány.  

 Nejsou nám známa žádná rizika spojená s účastí ve výzkumu, pokud však budete cítit 

jakékoli pochybnosti, neváhejte se na nás s nimi obrátit. 

 Vaše odpovědi budou uchovávány v elektronické podobě a budou použity k zodpovězení 

našich výzkumných otázek. Data budou skladována anonymně (pod číslem účastníka 

výzkumu). Publikovány budou pouze celkové závěry, nikoli výsledky týkající se 

jednotlivých účastníků. 

 V případě potřeby doplňujících informací kontaktujte prosím řešitelé) projektu (Jakub 

Binter, Lukáš Jouza, Kateřina Klapilová)  
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 Jako poděkování a kompenzaci Vašeho času (přibližně 25 min) dostanete za účast ve 

výzkumu 50 Kč. 

 

          Děkujeme za spolupráci 

                                                                        Bc. Jakub Binter 

             Katedra Obecné  antropologie, FHS UK, Husníkova 2075, Praha 13 

     e-mail: binter.j@email.cz 

     

 

                                             Mgr. Kateřina Klapilová 

             Katedra Obecné  antropologie, FHS UK, Husníkova 2075, Praha 13 

     e-mail: katerina.klapilova@seznam.cz 

 

                                     

 

Souhlasím s anonymním použitím dat k výše uvedeným účelům.       

 

 

  ...................................... 

 

V Praze, dne: 

 

 

 

mailto:katerina.klapilova@seznam.cz
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Dotazník sexuálních aktivit a tabulka sexuálních fantasií 

doplněný o sociodemografické informace 

 

VÝZKUM PARTNERSKÝCH PREFERENCÍ A SEXUÁLNÍHO CHOVÁNÍ 

STUDENTŮ VŠ 

Dotazník, který se vám dostal do rukou, je součástí výzkumu týkajícího se sexuálních 

preferencí studentů VŠ a mapující jejich sexuální chování a výskyt sexuálních fantasií. 

Výzkum probíhá pod záštitou FHS University Karlovy (zodpovědné osoby: Mgr. K. 

Klapilová, Mgr. J. Valentová PhD). Všechna data, která od Vás získáme, budou 

anonymizována a budou užita pouze k výzkumným účelům. Odpovědi na jednotlivé otázky nejsou „dobré“ či „špatné“, 

proto se prosím pokuste o co nejpravdivější odpovědi a v případě, že na danou otázku odpovědět nechcete, raději ji 

přeskočte. Data budou skladována na Katedře obecné antropologie FHS UK (Husníkova 2075) a nebudou k nahlédnutí 

žádné neoprávněné osobě. Pokud byste měli jakékoli dotazy, prosím kontaktujete hlavního řešitele na emailové adrese 

binter.j@email.cz. Před vyplněním prosím podepište informovaný souhlas s užitím získaných dat, který Vám poskytne 

distributor dotazníku.  

 

V následující části studie budete odpovídat na otázky týkající se vašeho sexuálního života. V otázkách se ptáme na to, 

zda a jak často se u Vás (případně i Vašeho partnera/Vaší partnerky máte-li v současnosti stálý partnerský vztah) 

vyskytují určité typy chování, a na to, jak jsou pro vás obvykle uspokojivé a vzrušující. Odpovědi by měly zachytit 

Vaše běžné sexuální chování a potřeby. Odpovídejte prosím upřímně a v klidu, zakroužkujte vždy první odpověď, která 

Vás napadne. Otázky, které se týkají pouze jedinců, kteří již měli pohlavní styk, se nacházejí v šedém poli. V případě, 

že ve Vašem případě ještě k pohlavnímu styku nedošlo, tato pole přeskočte a věnujte se dalším otázkám.  

 

1) Můj věk je:………let/měsíců.                                                                             Jsem ŽENA,                Jsem MUŽ 

2) Studuji vysokou školu: a) humanitního zaměření 

                                          b) technického zaměření 

                                          c) přírodovědného zaměření 

                                          d) medicínského zaměření                                                 Identifikační číslo: 

                                          e) ekonomického zaměření 

                                          f) uměleckého zaměření 

3)Pocházím z města či vesnice, které má: 

a) méně, než deset tisíc obyvatel 

b) mezi deseti a čtyřiceti tisíci obyvatel 

c) mezi čtyřiceti a sto tisíci obyvatel 

d) více, než sto tisíc obyvatel 

4) K jakému náboženství se hlásíte? 

 a) křesťanství (prosím specifikujte církev, např. římskokatolická)........................................... ................................ 

 b) islám 

mailto:binter.j@email.cz
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 c) buddhismus 

e) jiné (prosím specifikujte,případně uveďte ateismus(nevěřící), agnosticismus(víra v existenci vyšší moci, terou nelze 

prokázat, ani popřít)………………………………………………………………………………………… 

 

5) Jak často se účastníte náboženských obřadů? 

Každodenně nebo několikrát týdně 1 

Každý týden nebo téměř každý týden 2 

Jednou, dvakrát za měsíc 3 

Několikrát za rok 4 

Méně často, výjimečně 5 

Vůbec ne 6 

 

6)  Partnerský vztah (tj. oba partneři se dohodli, že spolu „chodí“ – nejde ryze o sexuální vztah, vidíte v něm určitou 

dlouhodobější perspektivu): 

a)   dosud jsem neměl/a 

b)   v současnosti mám a zatím trvá …..let a …. měsíců. 

        c)        v současnosti nemám, ale měl/a jsem celkem…… vztahů, z nichž nejdelší trval …..let a …. měsíců. 

7)  Pohlavní styk: 

a) jsem dosud neměl/a 

b) jsem měl/a, ale v současnosti nemám pravidelně 

c) mám v současné době pravidelně 

 

8)  V případě, že jste již pohlavní styk měl/a, bylo to s: 

a) výhradně osobou/ami opačného pohlaví 

b) zejména s osobami opačného pohlaví, ale měl/a jsem sex i s osobou/ami pohlaví stejného 

c) s osobami obou pohlaví 

d) zejména s osobami stejného pohlaví, ale měl/a jsem sex i s osobou/ami pohlaví opačného výhradně s osobami 

stejného pohlaví 

e) výhradně osobou/ami stejného pohlaví 

 

9) Považujete se za (Zaškrtněte prosím JEDNU možnost):  

 

 

10)  Poprvé jste masturboval/a 

a) dosud nikdy 

b) ve věku ....... let 

 

Ideální sexuální aktivita 

Heterosexuála  1 2 3 4 5 6 7 Homosexuála  



102 

 

V této části nezáleží na tom, zda máte momentálně partnerský vztah či ne, při vyplňování mějte na mysli, že jde o Vaše 

ideální sexuální naladění. Neexistují špatné a správné odpovědi, jde pouze o Vaše subjektivní vnímání Vaší sexuality. 

Vámi zvolenou odpověď prosím viditelně zaznačte (například zakroužkováním), v případě změny odpovědi škrtněte 

prosím celý řádek pro zachování srozumitelnosti odpovědi. 

 

11)Kdyby záleželo jenom na mé chuti a kdybych k tomu měl/a vhodné podmínky, vyhovovalo by mi zabývat se: 

 5)  jakoukoliv sexuální činností: 

0 - vůbec nikdy nebo nejvýš jednou za rok 

1 - několikrát za rok, nejvýš jednou měsíčně 

2 - několikrát za měsíc, nejvýš jednou za týden 

3 – dvakrát nebo vícekrát týdně 

4 – denně nebo vícekrát denně 

 

 

 

 

 

12)Kdyby záleželo jenom na mé chuti a kdybych k tomu měl/a vhodné podmínky, vyhovovalo by mi zabývat se: 

6)   Pohlavním stykem: 

0 - vůbec nikdy nebo nejvýš jednou za rok 

1 - několikrát za rok, nejvýš jednou měsíčně 

2 - několikrát za měsíc, nejvýš jednou za týden 

3 – dvakrát nebo vícekrát týdně 

4 – denně nebo vícekrát denně 

 

Měl by být zakončeny mým orgasmem v ____ % případů. 

 

Měl by být zakončeny partnerovým/činým orgasmem v ____ % případů. 

 

Partner/ka by je měla iniciovat v ____  % případů. 

 

Kdyby záleželo jenom na mé chuti a kdybych k tomu měl/a vhodné podmínky, vyhovovalo by mi zabývat se: 

13)     Masturbací 

0 - vůbec nikdy nebo nejvýš jednou za rok 

1 - několikrát za rok, nejvýš jednou měsíčně 

2 - několikrát za měsíc, nejvýš jednou za týden 

3 – dvakrát nebo vícekrát týdně 

4 – denně nebo vícekrát denně 

 

Měla by být zakončena mým orgasmem v ____ % případů. 

V několika otázkách se Vás budeme dotazovat na Vaše sexuální fantasie, nejde však výhradně o touhy, proto si prosím přečtěte 

následující definici.  

 

„Sexuální fantazie může být podrobný příběh nebo jen prchavá myšlenka na nějakou romantickou či sexuální aktivitu. Může být 

čistě imaginativní nebo zcela realistická. Přichází spontánně nebo může být úmyslně vyvolána, popřípadě vyprovokována jinými 

myšlenkami, pocity či senzorickými vjemy“ 

Nemusí jít pouze o touhy. Vyskytuje se  
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Reálná sexuální aktivita 

V následující části jde výhradně o reálnou sexuální aktivitu. V případě, že jste zatím neměli pohlavní styk, prosím 

nevyplňujte šedě podkreslená pole a pokračujte takto neoznačenými otázkami.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16)    První orgasmus  se u mne objevil ve věku ....... let, a to: 

 

a) V průběhu autosexuálních aktivit 

b) Ve spánku 

c) S náhodnou partnerkou 

d) Se stálou partnerkou a to po ....... měsíční známosti. 

e) Dosud jsem nikdy orgasmus neměl 

f) Jiná možnost (prosím popište): ...........................................................................................................  

 

17)  Nejvíce orgasmů jsem měl/a ve věku ....... let, a to asi ........ za den/týden/měsíc (hodící se podtrhni). 

 

18) Masturbuji: 

 

0 - vůbec nikdy nebo nejvýš jednou za rok 

1 - několikrát za rok, nejvýš jednou měsíčně 

2 - několikrát za měsíc, nejvýš jednou za týden 

3 – dvakrát nebo vícekrát týdně 

Vaši odpověď zakroužkujte(případně doplňte procentuální údaj): 

14)   Pohlavním stykem: 

0 - vůbec nikdy nebo nejvýš jednou za rok 

1 - několikrát za rok, nejvýš jednou měsíčně 

2 - několikrát za měsíc, nejvýš jednou za týden 

3 – dvakrát nebo vícekrát týdně 

4 – denně nebo vícekrát denně 

 

Jsou zakončeny mým orgasmem v ____ % případů. 

Partnerka  je  iniciuje v ____  % případů. 

 

Jsou zakončeny partnerovým/ činým orgasmem v ____ % případů. 

F) V průběhu aktivity se u mne objevují sexuální fantazie  

   Ano       ne    

15)První pohlavní styk jsem měl ve věku ....... let 
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4 – denně nebo vícekrát denně 

 

A) Masturbace jsou zakončeny mým orgasmem v ____ % případů. 

B) V průběhu masturbace se u mne objevují sexuální fantazie 

   ne   ano 

 

19)Tato činnost je pro mne uspokojující : 

 

 

 

20)Tato činnost je pro mne vzrušující 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okolnosti první masturbace: 

 

 

21)  Poprvé jste masturboval/a 

a)     dosud nikdy 

b)    již ano a to ve věku ....... let. 

 

Poprvé jste masturboval/a: 

a) dosud nikdy 

b) dříve, než jsem měl/ a  pohlavní styk 

c) zhruba v době prvního sexuálního styku 

d) až po prvním sexuálním styku 

 

22) Jak častý je u Vás výskyt denních erotických snů ( tj. představ se vzrušujícím obsahem, které se objevují v průběhu 

dne, mimo přímou sexuální aktivitu) ? 

 

0 - vůbec nikdy nebo nejvýš jednou za rok 

Velmi slabě 1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

Velmi silně 

Velmi slabě 1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

Velmi silně 

Pokud bych měl / a vyjádřit na škále preferenci masturbace oproti  sexuálním aktivitám s partnerem, preferoval bych:  

 

 Výhradně 

masturbaci 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

výhradně 

sex 
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1 - několikrát za rok, nejvýš jednou měsíčně 

2 - několikrát za měsíc, nejvýš jednou za týden 

3 – dvakrát nebo vícekrát týdně 

4 – denně nebo vícekrát denně 

 

 

23) ) Jak častý je u Vás výskyt nočních erotických snů ( =  sny se vzrušujícím obsahem)  

 

0 - vůbec nikdy nebo nejvýš jednou za rok 

1 - několikrát za rok, nejvýš jednou měsíčně 

2 - několikrát za měsíc, nejvýš jednou za týden 

3 – dvakrát nebo vícekrát týdně 

4 – denně nebo vícekrát denně 

 

A) Jsou zakončeny mým orgasmem v ____ % případů. 

 

24) Sleduji erotické filmy/časopisy, čtu erotické příběhy 

 

0 - vůbec nikdy nebo nejvýš jednou za rok 

1 - několikrát za rok, nejvýš jednou měsíčně 

2 - několikrát za měsíc, nejvýš jednou za týden 

3 – dvakrát nebo vícekrát týdně 

4 – denně nebo vícekrát denně 

 

A) Během této aktivity  bývám vzrušen/a 

 

 

 

 

Velmi slabě 1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

Velmi silně 

Již jednou jsme Vám předkládali definici sexuální fantasie, ale protože následující část se jich bezprostředně týká, raději si ji prosím přečtěte znovu a 

znovu upozorňujeme, že nejde výhradně o touhy.  

 

Definice sexuální fantasie v našem výzkumu: 

 

„Sexuální fantazie může být podrobný příběh nebo jen prchavá myšlenka na nějakou romantickou či sexuální aktivitu. Může být 

čistě imaginativní nebo zcela realistická. Přichází spontánně nebo může být úmyslně vyvolána, popřípadě vyprovokována jinými 

myšlenkami, pocity či senzorickými vjemy“. Může se objevovat – v průběhu sexuálních aktivit, masturbace,při sledování erotických 

materiálů, mimo jakoukoli sexuální aktivitu. 
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Tato otázka je pouze orientační, bude následovat ještě tabulka, kde se budete moci vyjádřit ke každé, ale pokuste se 

vyjádřit svůj obecný postoj. Pokud nemáte partnera, vynechejte otázky v šedém poli.   

Svou odpověď zakroužkujte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27)  Níže vám bude  nabídnuta tabulka sexuálních fantasií zahrnující rozdílné objekty, které se v nich mohou 

vyskytovat. Jestliže se u vás alespoň někdy objevují sexuální fantazie, vyznačte do příslušných sloupců nabízené 

tabulky  

a) zda se v nich vyskytují uvedené typy sexuálních partnerů (0=ne, 1=ano) 

 

b) nakolik je to pro vás tato fantazie vzrušující 

(málo vzrušující  1 až 7 silně vzrušující) 

 

c) nakolik je to u vás tato fantazie obvyklá 

(velmi obvyklá 1 až 7 velmi neobvyklá) 

 

d) označte, zda byste jednotlivé fantazie chtěl/a znát, kdyby je měl/a Váš/Vaše (současný/á či imaginární) partner/ka: 

0=nechtěl/a, nemyslím si, že by si partneři měli sdělovat jakékoliv SF 

1=nechtěl/a bych znát tuto fantasii, vadilo by mi, že ji partner má 

2=chtěl/a, protože se bojím, že by ji partner mohl mít 

3= chtěl/a, protože bych byl/a potěšena 

 

e) do posledního sloupečku zaznačte, zda byste si přál/a podobnou aktivitu zrealizovat ve svém skutečném životě 

(případně, že tomu tak již je) 

 

25)  Chtěli byste znát sexuální fantasie  svého partnera?  

 

a) ano, za každých okolností 

b) ano, ale záleží na obsahu 

c) ne, bojím se je znát 

d) ne, jde o partnerovu soukromou věc 

 

26)   Bavíte se s partnerem o sexuálních fantasiích? 

 

a) ano, jsem rád/a 

b) ano, ale je mi to nepříjemné 

c) ne, ale rád/a bych 

d) ne a jsem rád/a, že tomu tak je 
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Tabulky jsou shodné pro obě pohlaví, a tudíž prosím dbejte na to, abyste odpovídali na správnou otázku, první 

výpovědi jsou mužské, druhé ženské (např. sex s více ženami / muži vyplňuje muž pro ženy, žena pro muže) 

 

FANTAZIE 

a) 

Výskyt 

(0=ne, 

1=ano) 

b) 

Vzrušivost 

1=málo 

vzrušující 

7=silně 

vzrušující 

c) 

Obvyklost 

1=velmi 

obvyklá 

7=velmi 

neobvyklá 

d) Má 

reakce na 

případný 

výskyt  u 

partnera/ky 

(prosím 

přečtěte si 

instrukce 

k bodu d nad 

tabulkami ) 

 

e) Realizace fantasie 

(0=nic takového jsem  

nerealizoval a 

nemám to 

v plánu,1=rád bych 

tuto aktivitu 

zrealizoval, 2=tuto 

aktivitu jsem 

zrealizoval ) 

Sex s vaší partnerkou/ partnerem      

Sex s jinou ženou/mužem, kterou 

znáte 

     

Sex s jinou, neznámou osobou 

opačného pohlaví 

     

Sex s někým slavným      

Sex s více osobami opačného pohlaví 

současně 

     

Sex s někým stejného pohlaví      

Nevázaný sex s více lidmi obou 

pohlaví 

     

Obraz jiných lidí při sexuálních 

aktivitách 

     

Sex s někým nezkušeným      

Sex s o hodně starší 

partnerkou/partnerem 

     

Sex s o hodně mladším partnerem 

opačného pohlaví 

     

Sex s někým příbuzným      

Sex se zvířaty      

 

 

28) V další tabulce vám bude  nabídnuta tabulka sexuálních fantazií (SF) zahrnující rozdílné aktivity, které se v nich 

mohou odehrávat. Jestliže se u vás alespoň někdy objevují sexuální fantazie, vyznačte do příslušných sloupců 

nabízené tabulky své odpovědi na stejně jako v tabulce předcházející.  
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POZOR: u prvního sloupce –(Výskyt) nehleďte na to, kdo je Vaším partnerem v dané SF a u sloupce „Má reakce na 

případný výskyt u partnera“ předpokládejte, že dalším z aktérů této SF jste Vy.  

 

Tabulky jsou shodné pro obě pohlaví a tudíž prosím dbejte na to, abyste odpovídali na správnou otázku, první výpovědi 

platí pro muže, druhé pro ženy (např. sex s více ženami / muži vyplňuje muž pro ženy, žena pro muže) 

 

FANTAZIE 

Výskyt 

(0=ne, 

1=ano) 

Vzrušivost 

1=málo 

vzrušující 

7=silně 

vzrušující 

Obvyklost 

1=velmi 

obvyklá 

7=velmi 

neobvyklá 

d) Má 

reakce na 

případný 

výskyt u 

partnera/ky 

(prosím 

přečtěte si 

instrukce 

k bodu d nad 

tabulkami) 

 

e) Realizace 

fantasie 

(0=nic takového 

jsem  nerealizoval a 

nemám to 

v plánu,1=rád bych 

tuto aktivitu 

zrealizoval, 2=tuto 

aktivitu jsem 

zrealizoval) 

Jste nucen plnit něčí sexuální přání      

Někdo musí plnit vaše sexuální 

přání 

     

Svlékání na veřejnosti      

Někdo vás orálně uspokojuje      

Vy někoho orálně uspokojujete      

Laskání nahého těla      

Pozorování nahé 

partnerky/partnera 

     

Svádíte někoho      

Neobvyklé sexuální polohy      

Někdo vás svádí      

FANTAZIE 

Výskyt 

(0=ne, 

1=ano) 

Vzrušivost 

1=málo 

vzrušující 

7=silně 

vzrušující 

Obvyklost 

1=velmi 

obvyklá 

7=velmi 

neobvyklá 

d) Má 

reakce na 

případný 

výskyt u 

partnera/ky 

(prosím 

přečtěte si 

instrukce 

k bodu d nad 

tabulkami) 

 

e) Realizace 

fantasie 

(0=nic takového 

jsem  nerealizoval a 

nemám to 

v plánu,1=rád bych 

tuto aktivitu 

zrealizoval, 2=tuto 

aktivitu jsem 

zrealizoval) 

Snažíte se partnerku/ra uspokojit      
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masturbací 

Partnerka/er se vás snaží uspokojit 

masturbací 

     

Procházka s partnerkou/partnerem      

Několikahodinový sex      

Sex na neobvyklém místě      

Milování s možností, že vás někdo 

nachytá 

     

Sexuální aktivity před zrcadlem      

Sledujete na partnerovu masturbaci      

Používání neslušných výrazů      

Anální sex      

Pozorování obrázků či videa 

s vašimi sexuálními aktivitami 

     

Získání lásky někoho, kdo vás 

odmítá 

     

Partnerka vás pozoruje při 

masturbaci 

     

Někoho se vášnivě dotýkáte      

Někdo se vás vášnivě dotýká      

Laskání nahého těla      

Orgie      

Svatba      

Obměkčíte srdce jinak chladného 

druha 

     

Donutíte partnerku k sexuálním 

aktivitám 

     

Jste připoután/a či svázán/a během 

sexuálních aktivit 

     

Žena/muž, která vás zachránila 

z nebezpečné situace, se stane vaší 

milenkou 

     

Jste přiveden/a do pokoje proti své 

vůli 

     

Oblékání speciálních kostýmů      

Předvádění těla na veřejnosti      

Bičování či bití druha      

Představa, že jste opačným 

pohlavím 

     

Sex před obecenstvem      
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Družka/druh je na vás hrubá/ý a 

mučí vás 

     

Vy jste na druha hrubý a mučíte 

ji/jej 

     

Ponižujete sexuální/ho partnerku/a      

Sexuální partner vás ponižuje      

Jste prostitut/ka      

Partnerka/partner vás bije či bičuje      

Pozorujete vaši partnerku při 

sexuálních aktivitách s někým 

jiným 

     

Oblékáte si oblečení opačného 

pohlaví 

     

Výměna partnerů      

Někdo vás přinutí k sexuálním 

aktivitám 

     

 

 

Vystihuje-li vás v následujících otázkách více odpovědí, zakroužkujte je všechny a očíslujte je podle 

obvyklosti na místo pro tento účel vynechané před odpovědí.  

 

29)V mých erotických fantasiích se: 

a).......  neobjevuji, jsem pouze pasivním pozorovatelem erotických obrazů  

b)....... jsem ve fantazii přítomen, ale pouze  jako pasivní pozorovatel, aktivit se neúčastním 

c)....... objevuji se jako aktér, ale shlížím na sebe vně svého těla 

d) .......objevuji se jako aktér a fantasie se odehrává z mého pohledu 

 

 

30) Pokud je to možné, popište blíže okolnosti Vašeho prvního sexuálního zážitku: 

 ................................................................................................................... .......................................................... 

...................................................................... ...................................................... ................................................. 

................................................................................................................................................... .......................... 

...................................................................... ................................. ..................................................................... 

............................................................................................................................. ................................................ 

......................................................................................................................................... .................................... 

 

31) Vybavíte si okolnosti Vašeho prvního vědomého vzrušení, (u mužů například okolnosti první pozorovaná erekce)? 

První  vzrušení jsem prožil / a: 

a) při sledování erotických materiálů 

b) při autosexuálních aktivitách 

c) při pohlavním styku 
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d) ve spánku 

e) při kontaktu s prvním partnerem (například líbání, vášnivé doteky) 

 

 

32)  Zkuste si vybavit svou první sexuální fantasii, která Vámi byla vědomě užívána v průběhu autosexuálních aktivit 

(tj. masturbace). Stručně ji prosím popište na následujících několika řádcích: 

.................................................................................................. ........................................................................... 

...................................................................... ...................................................... ................................................ 

................................................................................................................................... .......................................... 

...................................................................... ................. .....................................................................................  

............................................................................................................................. ................................................ 

...................................................................... ...................................................... ................................................ 

 

33) Jste se svým sexuálním životem spokojený/ á? 

zcela nespokojená 1  2  3  4  5  6  7  zcela spokojená 

 

Vyberte odpověď a zakroužkujte pohlavně typickou odpověď (jde nám o dobu, kdy jste byl/a schopen plodit potomka): 

 

34) První menstruace / výron semene  se u mne objevil/a ve věku: ........ let.  
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Soubor získaných kvalitativních odpovědí z výzkumu Lukáše 

Jouzy (forma interview) 

Výpovědi můžů na otázku: „Co si představujete při masturbaci?“ 

 

1) Styk se starší ženou, tak o 10 až 15 let nebo sex s více dívkama. Taky s nějakou 

tlustou slečnou 

2) Než že bych si něco vyfantazíroval, tak spíš jsem si v hlavě přehrával nějaký 

obrazy, co jsem kde viděl 

3) Většinou nějaký holky z televize nebo časopisů, ale ne, že bych na to přímo 

koukal, spíš jsem si to zpětně představoval, jak vypadala. 

4) Určitě si pamatuju, že to vždycky byly nějaký přísný slečny a paní - paní 

nadřízená, sekretářka, učitelka. 

 

Výpovědi můžů na otázku: „Co si představujete při masturbaci?“ 

1) Představovala jsem si, jak se dívám na styk nějakých lidí, nebyla jsem přímo 

aktérkou toho styku. 

2) No moje fantasie plynuly z porno knížek, kde byly napsaný takový erotický 

příběhy, teda bez obrázků. Takže jsem si ty příběhy v hlavě odehrávala. 

3) Představovala jsem si sama sebe s nějakym partnerem. 

4) No že bych si třeba představovala nějakou slavnou osobnost, tak to ne. Upřímně 

řečeno si to ale asi nepamatuju tohle. 

5) Asi představa souložícího páru, to byla moje asi nejčastější fantasie. Já teda byla v 

tom páru, takže jakoby sebe s někym jsem si představovala. 

6) Já tohleto moc nemam, žádný erotický sny ani fantasie. Ani v minulosti ani v 

současnosti. 
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Náborový leták 
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