
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). 

 

 

  

  



 


